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• P R O T O K Ó L Nr XXIl12 


z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 18 grudnia 2012 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 10.15 otworzył XXI Sesję Rady 

Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą 

obecności stanowiącą załącznik m 1 do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Biegała Krzysztof 

2. Kumińska Elżbieta 

3. Sadowski Mieczysław 

Ad. pkt 2. 


Przewodniczący L. Pytel- przedstawił proponowany porządek obrad: 


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu 

Pułtuskiego. 

5. Podjecie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012. 

6. Zamknięcie obrad. 

Nie widząc żadnych proPOZYCJI do zmiany przedstawionego porządku obrad zarządził 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za" , 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie 

porządek obrad w brzmieniu jak wyżej. 



- 2 

Ad. pkt 3. 


Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy 


Nr XXl12 odbytej w dniu 23 listopada 2012 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się 


z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie. 


Ad. pkt 4. 


Wójt Gminy Barbara Polańska - poinformowała, że Sesja została zwołana z jej inicjatywy. 


Przypomniała, że wcześniej Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 


finansowej w formie dotacji dla Powiatu Pułtuskiego, na realizację drogi powiatowej Ojrzeń 


- Gąsocin - Lady Krajęczyno z dofinansowania zadania pn. " Narodowy Program 


Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". 


W Programie tym obowiązywały zasady, że zadanie dofinansowywuje w 70% Powiat, a 30% 


budżet Państwa. Po analizie Programu decydenci stwierdzili, że zostaną zmienione zasady 


przyznawania dotacji i będzie 50% na 50%. W ten sposób obecnie Starostwa i Gminy mają 


możliwość składania dodatkowego wniosku. Dlatego Starostwo Powiatowe w Pułtusku 


wystąpiło do niej z prośbą, o współfinansowanie powyższego zadania tzn. o dołożenie się na 


zasadach partnerskich, ponieważ za to są dodatkowe punkty. Nadmieniła, że poprzedni 


wniosek uplasował się bardzo wysoko, jest na 3 pozycji. Wpłynęło na to wiele czynników 


w tym zakład produkcyjny i z tamtej strony mamy mistrza olimpijskiego. Obecnie jest 


możliwość i szansa złożenia wniosku na tę samą drogę i przedłużenia ciągu tej drogi. 


Starostwo Powiatowe chce złożyć wniosek na kwotę 820.000 zł. W związku z tym do 


Państwa radnych wystąpiła z wnioskiem o zadeklarowanie 5% kwoty tj. 40.000 zł. Dodała, 


że obecnie Starostwo czeka na telefon do podpisania umowy współpartnerstwa, gdyż jutro 


wniosek musi się znaleźć w Warszawie. Dlatego Jej gorąca prośba o zaakceptowanie 


przedstawionej propozycji. W rozmowie z Panem Starostą i Zarządem Powiatu ma 


obietnicę, że jeżeli po przetargu będzie niższa kwota, pieniądze te będą przeznaczone na 


wydłużenie drogi. Jaki to będzie odcinek drogi trudno w tej chwili jest jej powiedzieć. 


Uznała, że dobrze byłoby, żeby ten odcinek drogi zamknąć do cmentarza w Szyszkach, 


tak jak są chodniki. Czy się to uda, niewiadomo.. Nadmieniła, że w 2013 r. drogi 


powiatowe będą robione przy współudziale gmin. Po dokonaniu własnej analizy uznała, że 


nasza Gmina nie dokładała do dróg powiatowych. Natomiast inne gminy dokładały 


i korzystały z tego, chociaż jest to zadanie Powiatu. 
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W tym momencie na salę obradprzybył radny Mieczysław Sadowski. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu - 13. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w spraWIe udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacj i dla Powiatu Pułtuskiego i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za" przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" - podjęła Uchwałę Nr XXII86112 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Pułtuskiego - która 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - powiedziała, że Sesja ta nie była planowana i na 

Sesji w dniu 28.12.2012 L, która będzie poświęcona budżetowi miała zaproponować jeszcze 

zmIany. Ale ze względu na dzisiejszą Sesję i że jest koniec roku, że wszystko trzeba 

pozamyka i pozaliczać, w ostatniej chwili dostaliśmy dodatkowe środki z rezerwy budżetowej 

subwencji oświatowej. Przypomniała, że na poprzedniej Sesji Rada Gminy wprowadziła do 

budżetu część dochodów z tytułu subwencji na odprawy emerytalne dla nauczycieli 

w wysokości 50%. Gmina otrzymała również część środków na składkę ZUS dla nauczyciel, 

iż od 1.02.2012 L o 2% wzrosła składka ZUS, co gminy musiały pokrywać z własnych 

środków. W związku z tym został zwiększony plan dochodów subwencji o kwotę 42.873 zł. 

Niewielkie zwiększenia dochodów otrzymaliśmy w dziale Pomoc społeczna, na zadania 

rządowe zlecone - 617 zł. Kwotę 320 zł otrzymaliśmy na opłacenie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Kwota 297 zł zostanie przeznaczona na 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. Zmniejszenie planu dochodów w dziale Pomoc społeczna - 336 

zł wiąże się z nadwyżką środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków 

stałych. Po przeanalizowaniu budżetu na rok 2012 osiągnęliśmy dochody ponadplanowe 

w dziale 756 w kwocie 15.147 zł. Wiąże się to z uzyskaniem wyższych dochodów od 

planowanych z tytułu podatku od środków transportowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu i ze sprzedaży składników majątkowych. W związku z tym, że wpływy ze 

sprzedaży alkoholu mogą być tylko i wyłącznie przeznaczone na realizację Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie 

Narkomanii, dodatkowe środki w wysokości 3.884 zł. przeznacza się na w/w Program. 
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Poza tym po stronie wydatków zaszła konieczność remontu samochodu pożarniczego przez 

osobę fizyczną Jest to związane z wynagrodzeniem z tytułu umowy zlecenia, w kwocie 1.150 

zł. Kwotę 7.500 zł przeznacza się na odsetki od kredytów. Pozostałe zmiany przeznacza się 

głównie na zadania oświatowe. Uznała, że są to ostatnie zmiany i myśli, że do Sesji w dniu 

28.12.2012 r. żadnych środków dodatkowych, które wymagałyby wprowadzenia do budżetu 

uchwałą Rady nie będzie. W kwestii załączników powiedziała, że odnośnie zmian 

dotyczących problemów alkoholowych, do tej pory była wprowadzona do budżetu kwota 

42.000 zł. Z uwagi na osiągniecie wyższych dochodów z tytułu zezwoleń, pieniądze te 

zostały przeznaczone na odpowiednie zadania. W dotacjach podmiotowych uległa 

zwiększeniu za 4 m-ce niewielka kwota dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gzach 

z oddziałem zerowym, z uwagi na to, że w oddziale przedszkolnym było planowane 9 dzieci, 

a jest 10. Poinformowała, że w załączniku dla jednostek pomocniczych gminy, została 

zm1emona Zarządzeniem Wójta jedna zmiana w Ostaszewie Wielkim. Było - zakup 

materiałów na utwardzenie drogi. Jest zmiana na - usługi remontowe tj. zmiana paragrafu. 

Pozostałe pozycje są bez zmian. Na koniec poprosiła Szanowną Radę o zaakceptowanie 

proponowanych zmian. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2012 i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za" przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" - podjęła Uchwałę Nr XXII87112 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012 - która stanowi załącznik nr 3 

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 10.45 

zamknął XXI Sesję Rady Gminy Gzy. 

PRZEW NICZĄCY 
Protokołowała: Przewo 9\yf: 
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Leónp)!{el 


