
Protokół nr 1/2018

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

i Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 27 listopada 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego Rady Gminy Gzy rozpoczęto o godz. 15.35.
Przewodniczący Rady Zdzisław Kaczorowski i jedocześnie członek Komisji Budżetu i Finansów
-  po powitaniu przybyłych członków na wspólne posiedzenie Komisji poinformował, że zgodnie 
z podpisanymi listami obecności w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji Budżetu i Finansów 
i radna Pani Anna Chojnacka, która zadeklarowała się do składu tej Komisji i 7 członków Komisji 
Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego tj. 100%, co stanowi ąuorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Cezary Wojciechowski
2. Cezary Parzychowski
3. Ewelina Stawińska
4. Krystyna Machnowska-Stój 
5.. Agnieszka Domańska
6. Ilona Madziar
7. Małgorzata Dworecka

- Wójt Gminy
- Zastępca Wójta
- Skarbnik Gminy
- dyr. PSP w Przewodowie
- dyr. PG w Gzach
- Kier. Ref. IOŚ
- insp. ds. wymiaru zobow. pieniężnych

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Z. Kaczorowski i jedocześnie członek Komisji Budżetu 
i Finansów -  przedstawił porządek wspólnego posiedzenia Komisji.
1. Powołanie Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
2. Powołanie Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Publicznego.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy.
5. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie 

gminy na 2019 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy.
9. Sprawy bieżące gminy.
Wójt Gminy Cezary Wojciechowski -  zgłosił zdjęcie z porządku posiedzenia punktu 8. „8. Projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy”, a w miejsce te wprowadzenie „ Projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę Nr 1/3/2018 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady 
Gminy Gzy”.
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Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski i jedocześnie członek Komisji Budżetu i Finansów -
zapytał, czy porządek posiedzenia będzie można głosować w obu Komisjach razem.
Zastępca Wójta Cezary Parzychowski -  przedstawiając się poinformował, że od 22.11.2018 r. jest 
Zastępcą Wójta i będzie wspomagał Pana Wójta. Poinformował, że przez ponad 12 lat był Sekretarzem 
Miasta Pułtusk, a ostatnio pełnił funkcję Zastępcą Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Obecnie będzie współpracował z Panem 
Wójtem.
Odnośnie głosowania w łączonych posiedzeniach komisji, powiedział, że jeżeli chodzi o opiniowania 
projektów uchwał, to głosowania odbywają się oddzielnie w każdej komisji.
Przypomniał, że jeśli chodzi o Panią radną Annę Chojnacką, gdzie na sesji był problem prawny 
polegający na braku zgody Pani radnej do powołania w skład Komisji Budżetu i Finansów, Komisję tę 
powołano w 7 osobowym składzie, chociaż ustalono 8 osobowy skład tej Komisji.
Obecnie jest propozycja uzupełnienia składu osobowego Komisji i w związku z tym przygotowany 
został odpowiedni projekt uchwały. Wyjaśnił, że Pani A. Chojnacka może dzisiaj zabierać głos 
i dyskutować, ale głosować nie może, iż nie jest członkiem Komisji. Po wyrażeniu zgody na 
posiedzeniu sesji Rady Gminy, Pani radna A. Chojnacka będzie prawowitym członkiem Komisji. 
Członek Komisji Budżetu i Finansów Wiesław Świątkowski -  powiedział, że ze wstępnych 
informacji Pan Wójt deklarował się, że będzie sekretarz gminy. Następnie zapytał, jako kto jest 
zatrudniony Pan C. Parzychowski, bo nie wie jak się do niego zwracać. Dodał, że wyjaśnienie jakie 
usłyszał jest dla niego nie zrozumiałe. Po czym zwrócił się z zapytaniem do Pana C. Parzychowskiego, 
jaką funkcję pełni w urzędzie i czym się będzie zajmował, ponieważ na wspólnym posiedzeniu Komisji 
są obecni wszyscy radni i chcieliby to wiedzieć.
Wójt C. Wojciechowski - wyjaśnił, że w czasie debaty deklarował, że albo będzie powołany sekretarz 
gminy , albo zastępca wójta. Pana C. Parzychowskiego powołał na stanowisko Zastępcy Wójta. 
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  poinformował, że w tej chwili został powołany na stanowisko 
zastępcy wójta.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -
potwierdziła, to co mówił Pan Wójt będąc kandydatem na wójta. Pan Wójt mówił, że na pewno będzie 
miał zastępcę wójta, albo powoła kogoś na sekretarza gminy.
Członek Komisji Budżetu i Finansów W. Świątkowski - zapytał, dlaczego Pan Wójt zaproponował 
zdjęcie z porządku posiedzenia „Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy”.
Wójt C. Wojciechowski -  wyjaśnił, że na obecną chwilę nie ma jeszcze podpisanej umowy z żadną 
obsługą prawną, a Statut Gminy to sprawa poważna. Uchybienia w Statucie są niewielkie. Nadzór 
Prawny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zalecił pewne zmiany, ale uchwały nie 
uchylił. Statut Gminy obowiązuje nadal i nie ma pośpiechu, żeby na najbliższej sesji go zmienić. Uznał, 
że potrzebna jest tu akceptacja prawnika, ponieważ może się zdarzyć sytuacja, że co sesję będzie 
uchwalany Statut Gminy.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  dodał, że Statut Gminy Gzy został uchwalony w miesiącu 
październiku 2018 r. , został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i wszedł w życie 20.11.2018 r. Nie ma więc pośpiechu go zmieniać. Faktycznie są drobne uchybienia, 
ale Statut na spokojnie zostanie zweryfikowany przez radcę prawnego i przedstawiony Państwu 
radnym.



Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski i jednocześnie członek Komisji Budżetu i Finansów -
zapytał, czy ktoś ma uwagi do porządku posiedzenia?
Uwag nie było.
Przewodniczący Rady i jednocześnie członek Komisji Budżetu i Finansów Z. Kaczorowski -
poddał pod głosowanie Komisji Budżetu i Finansów proponowany porządek posiedzenia 
z zaproponowaną zmianą w punkcie 8.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła porządek posiedzenia 
z zaproponowana zmianą w brzmieniu jak niżej:
1. Powołanie Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
2. Powołanie Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Publicznego.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy.
5. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie 

gminy na 2019 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 1/3/2018 w sprawie powołania składów osobowych stałych 
komisji Rady Gminy Gzy.

9. Sprawy bieżące Gminy.
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski i jedocześnie członek Komisji Budżetu i Finansów -  poddał 
pod głosowanie Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego proponowany porządek 
posiedzenia z zaproponowaną zmianą.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -7 głosami „za”, przy
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” również przyjęła porządek posiedzenia 
w brzmieniu jak wyżej.
Porządek posiedzenia -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 1 i 2.
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski i jedocześnie członek Komisji Budżetu i Finansów -  w celu 
powołania Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących poszczególnych Komisji zaproponował 
kilkuminutową przerwę w posiedzeniu.
Po przerwie.
Członkowie Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego oświadczyli, że na 
Przewodniczącego Komisji została powołana radna Pani Joanna Świderska, zaś na Zastępcę 
Przewodniczącego został powołany radny Pan Paweł Zaremba.
Członkowie Komisji Budżetu i Finansów oświadczyli, że na Przewodniczącego Komisji został 
powołany Pan Witold Czapliński, a na Zastępcę Przewodniczącego Pani Alina Teresa Załoga.
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów i Przewodniczący Komisji Zdrowia
1 Bezpieczeństwa Publicznego wskazali, że wspólne posiedzenie Komisji będzie prowadziła 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Pani Joanna Świderska.
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Ad. pkt 3 i 4.
Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska -  przedstawiła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gzy. 
Dochody kształtują się na poziomie 16.615.685,21 zł, wydatki zaś na poziomie 19.225.876,56 zł. Wynik 
budżetu stanowi deficyt w kwocie 2.610.191,35 zł. pokryty będzie dochodami z emisji obligacji 
w kwocie 1.361.000,00 zł i z pożyczki w kwocie 447.905,00 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych 
w kwocie 801.286,35 zł.
Przychody na 2018 r. planowane są w kwocie 3.049.191,35 zł.
Rozchody w kwocie 439.000,00 zł.
Wskaźniki spłat zobowiązań wynikające z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie 
spłaty długu 2018-2027 zostały zachowane.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany ze względu 
na zmianę w przedsięwzięciu „ Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.0001 do 
kotłowni olejowych położonych na terenie Gminy Gzy -  lata realizacji 2018-2019 ”. Stan deficytu 
Gminy oraz przychodów Gminy się nie zmienia.
Jeśli chodzi o projekt w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 zmiany są małe 
i wynikają ze zmiany pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków.
Kwotę 2.000,00 zł. przeznacza się na zwiększenie środków na wypłatę diet sołtysów.
Kwotę 1.050,00 zł przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy -  Prawo o aktach stanu 
cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych.
Kwotę 2.500,00 przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Zmiany w dziale 921 w kwocie 1.000 zł dotyczą zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego 
oraz kwotę 400,00 zł przeznacza się na zakup materiałów koniecznych do utrzymania świetlic 
wiejskich. Zmiany ogółem wynoszą 6.950,00 zł.
Wójt C. Wojciechowski -  dopowiedział, że myśli, że jest to zmiana kosmetyczna jak pod koniec roku. 
Niewykorzystane środki, przesuwa się tam gdzie brakuje. Natomiast WPF jest związana ze zmianami 
w budżecie, co oznacza, że o te same zmiany chodzi.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gzy.
Komisja w obecności 7 członków uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych „ oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały 
proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za” przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -  
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 
2018.
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Komisja w obecności 7 członków uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych „ oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały 
proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za” przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5.
Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych Małgorzata Dworecka -  poinformowała, że w projekcie 
uchwały, który wszyscy otrzymali, Pan Wójt proponuje obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 50 zł za 
ldt. W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 cena ldt 
żyta wynosi 54,36 zł. Wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o podatku rolnym z 1 ha przeliczeniowego dla 
gospodarstw rolnych podatek wynosi 2,5q żyta Na terenie gminy istnieje 1440 gospodarstw rolnych. 
Dla posiadaczy użytków rolnych poniżej 1 ha stosuje się 5q żyta. W grupie tej jest 280 podatników. 
Dodała, że obniżona cena za 1 dt żyta do kwoty 50,00 zł była już stosowana co najmniej przez 3 lata. 
Skutek obniżenia ceny 1 dt żyta z kwoty 54,36 zł do kwoty 50,00 zł to 80.000,00 zł w skali roku 
mniej do budżetu Gminy. Dalej powiedziała, że na terenie Gminy znajduje się 7.218 ha 
przeliczeniowych osób fizycznych stanowiących podstawę do naliczenia podatku i 139,5 ha przel. osób 
prawych. Jeśli chodzi o nieruchomości ( użytki rolne do 1 ha) podatek rolny nalicza się po stawce 5q 
żyta z 1 ha fizycznego. Na terenie gminy jest 81 ha. Klasa gruntów V i VI zwolnione są z podatku 
ustawowo.
Członek Komisji Budżetu i Finansów W. Świątkowski -  zapytał, jaka jest cena lq  żyta na rynku? 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  odpowiedział, że podstawowa cena 
lq  na skupie wynosi 60,00 zł. Nadmienił, że w porównaniu do poprzednich lat, plon w tym roku był 
3-krotnie niższy. Przeliczając ilość na cenę przy przychodach rolnika jest to mało.
Wójt C. Wojciechowski -  wyjaśnił, czym sugerował się proponując cenę 50,00 zł za ldt żyta. 
Stwierdził, że być może wzrosła cena rynkowa żyta, co jest wynikiem dotkliwej suszy i brakiem zboża 
na rynku. Jednak nie powinno się karać rolników dodatkowo podwyższeniem podatku rolnego lecz 
utrzymać cenę lq  żyta do podatku jaka była stosowana w latach poprzednich.
Członek Komisji Budżetu i Finansów Z. Kaczorowski - zapytał o skutki obniżenia ceny żyta.
Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych M. Dworecka -  przypomniała, że skutek finansowy to 
80.000,00 zł mniej dla budżetu Gminy. Oznacza to 10,90 zł mniej z 1 ha przel.
Członek Komisji Budżetu i Finansów W. Świątkowski -  zwrócił uwagę, że obniżając cenę lq  żyta 
do podatku rolnego, Gmina rezygnuje z subwencji.
Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych M. Dworecka -  przyznała, że faktycznie tak jest gdy na 
koniec roku wykazywany jest w sprawozdaniu skutek obniżenia ceny żyta. O tyle będzie mniej 
subwencji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  był zdania, że nie można uderzyć 
rolnika po kieszeni. Był cały czas za tym, że kto się utrzymuje z rolnictwa to wie , co to znaczy.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że obniżenie ceny lq  żyta do obliczania podatku to jego 
propozycja, a członkowie Komisji mają prawo zgłaszać inne propozycje.
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Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych M. Dworecka - wyjaśniła, że jeżeli Rada Gminy nie 
obniży ceny lq  żyta, to podatek będzie naliczony według ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS 
tj. 54,36 zł.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Piotr Kownacki -  powiedział, 
że jest za propozycją Pana Wójta, ale żeby Pan Wójt nie wprowadził podatku od mieszkań. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska - poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego na terenie gminy na 2019 rok
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za” przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za” przy
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Wójt C. Wojciechowski -  poinformował, że ze względu, że zostało mało czasu podjął decyzję o nie 
podejmowaniu uchwały z nowymi stawkami podatku od nieruchomości. Nadmienił, że uchwała Nr 
XX/96/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości z 2016 r. obowiązuje od 2017 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Finansów stawki nie uległy dużej zmianie. Następnie zapoznał ze stawkami określonymi w w/w 
uchwale Członkowie wspólnego posiedzenia Komisji w powyższej kwestii nie zgłosili żadnych zmian. 
Dalej Pan Wójt wyjaśnił, że uchwała Nr XI/43/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. Rady Gminy Gzy 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązuje od 2012 r. i obejmuje między innymi 
budynki mieszkalne lub ich części, z wyjątkiem na prowadzenie działalności gospodarczej. Następnie 
zapoznał członków wspólnego posiedzenia Komisji z w/w uchwałą. Nadmienił, że jeśli nie ma 
propozycji zmiany uchwały , to będzie obowiązywała w 2019 r.
Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych M. Dworecka -  w sprawie ceny drewna poinformowała, 
że obowiązuje Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według 
średnie ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. i wynosi 191,98 
zł i jest to stawka mniejsza jak w roku poprzednim. Dodała, że Rada Gminy nigdy nie podejmowała 
uchwały obniżającej cenę drewna. Nadmieniła, że powierzchnia lasów osób fizycznych na terenie 
gminy wynosi 389 ha. L asy osób prawnych stanowią 310 ha.
Wójt C. Wojciechowski - poinformował również, że jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych to w 2019 r. będzie 
obowiązywała uchwała nr XX/97/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016 r.
Członkowie wspólnego posiedzenia Komisji nie wnieśli żadnych uwag do propozycji Pana Wójta. 
Ad. pkt 6.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa W. Czapliński -  działając w obrębie Klubu Prawo
1 Sprawiedliwość po zrobieniu stymulacji, żeby zmotywować Pana Wójta do ciężkiej pracy i żeby Pan 
Wójt wyłożył swoje serce, zaproponował wynagrodzenie takie jakie miała Pani Wójt B. Polańska 
bez dodatku stażowego tj. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700,00 z ł , dodatek funkcyjny
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w kwocie 1.900,00 zł, dodatek specjalny w wysokości 28% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego. Ogólne wynagrodzenie wynosiłoby 8.448,00 zł brutto.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego P. Kownacki -  jego zdaniem, 
jeśli człowiek ma odpowiednie wynagrodzenie to ma zapał i energię do pracy. Poparł wniosek Pana 
W. Czaplińskiego.
Członek Komisji Budżetu i Finansów W. Świątkowski -  według niego Pan Wójt powinien najpierw 
pokazać co potrafi, żeby w przyszłości było z czego dać w przyszłości podwyżkę. Następnie zapytał 
Pana Wójta, czy musi tyle zarabiać, co poprzedni wójt ? Zaproponował o 10 % mniejsze 
wynagrodzenie zasadnicze.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa W. Czapliński -  stwierdził, że sugerował się tym, że 
Pan Wójt nie jest nowicjuszem. W samorządzie pracuje od 25 lat i zajmował różne stanowiska. 
Członek Komisji Budżetu i Finansów W. Świątkowski -  uw ażał, że Pan Wójt nie może zarabiać, 
tyle, co poprzednia Pani Wójt.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
sprostowała, że Pan Wójt nie dostanie kwoty, co poprzednia Pani Wójt, ponieważ Pani Wójt B. Polańska 
miała dodatek stażowy w wysokości 20%. Jeżeli Pan W. Świątkowski proponuje obniżyć o 10 %, to 
Pan Wójt będzie miał więcej niż 10%. Na tę chwilę i tak jest zachowane obniżenie kwoty.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa - wyjaśniła, że 
Pani Wójt B. Polańska 20% dodatek stażowy miała za wypracowane lata. Jeżeli Pan Wójt popracuje 20 
lat też będzie miał 20- letni dodatek stażowy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie wniosek Pana W. Czaplińskiego tj. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700 zł, 
dodatek funkcyjny w kwocie 1.900 zł plus dodatek specjalny w wysokości 28% wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Pana W. Świątkowskiego tj. wynagrodzenie zasadnicze 
w kwocie 4.230 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1.900 zł plus dodatek specjalny w wysokości 28% 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  1 głosem „za”, przy 
6 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała w/w wniosek. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa W. Czapliński -  poddał pod głosowanie wniosek 
przez siebie tj. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1.900 zł 
plus dodatek specjalny w wysokości 28% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu- 5 głosami „za”, przy 
2 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa W. Czapliński -  poddał pod głosowanie wniosek 
zgłoszony przez Pana W. Świątkowskiego tj. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.230 zł, dodatek 
funkcyjny w kwocie 1.900 zł plus dodatek specjalny w wysokości 28% wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatku funkcyjnego.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  2 głosami „za”, przy 
5 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała w/w wniosek.
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Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy -  stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu.
Wójt C. Wojciechowski - podziękował za propozycję wynagrodzenia. Dalej zapoznał członków 
wspólnego posiedzenia Komisji z uchwałą Nr XV/72/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 
2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy . Poinformował, że jeżeli 
członkowie nie widzą potrzeby zmiany uchwały, kwoty diet będą obowiązywały takie jakie są zawarte 
w tej uchwale. Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionych wysokości diet. 
Ad. pkt 7.
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Ilona 
Madziar -  wyjaśniła, że Gmina ma obowiązek corocznie do 30 listopada na kolejny uchwalić Program 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami. Program został poddany konsultacjom 
społecznym od 16 do 23 listopada 2018 r. poprzez umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Gzy wraz z formularzem , na którym można było zgłaszać uwagi. W powyższym terminie nikt 
nie zgłosił uwag do Programu. Nadmieniła, że w poprzednich latach nie był uchwalany, a zadania, które 
wynikają z innych ustaw, które Gmina powinna realizować, realizowała we własnym zakresie.
Wójt C. Wojciechowski -  wyjaśnił, że zachodzi potrzeba podjęcia powyższego projektu uchwały, 
natomiast podjęcie uchwały leży w gestii Rady.
Pytań nie było.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy 
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  1 głosem „za”, przy 6 
głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  0 głosów „za”, przy 5 
głosach „przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  przypomniał, że tak jak powiedział wcześniej Państwo radni 
podjęli decyzję, że Komisja Budżetu i Finansów będzie miała 8 członków. Na I sesji Rady Gminy 
powołano w skład tej Komisji 7 członków. W związku z tym jest propozycja, żeby uzupełnić skład tej 
Komisji o 1 osobę. Uchwała będzie brzmiała, żeby w skład Komisji powołać Panią Annę Dorotę 
Chojnacką.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 1/3/2018 w sprawie powołania składów 
osobowych stałych komisji Rady Gminy Gzy.
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Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” - pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę Nr 1/3/2018 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji 
Rady Gminy Gzy.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami „za” przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” - pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 9.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  w kwestii niewykorzystanego 
funduszu sołeckiego w imieniu własnym jako sołtys Sołectwa Mierzeniec i Pana P. Zaremby jako 
sołtysa Sołectwa Kęsy zwrócił się z prośbą, żeby fundusz nie przepadł i był do wykorzystania 
w następnym roku. Nadmienił, że w celu utwardzenia dróg miał być nawieziony tłuczeń. Z uwagi na 
problemy z pozyskaniem tego kruszywa do przetargu ogłoszonego przez Gminę nikt się nie zgłosił. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu W. Świątkowski -  powiedział, że doszła do niego informacja, 
że na terenie gminy znajduje się nielegalne wysypisko, tzn. ktoś próbuje utylizować niebezpieczne 
środki. Dalej poruszył sprawę odpadów rolniczych typu folia, sznurki, siatki, które zalegają u rolników 
i nikt nie chce tego zabierać. Dodał, że w kwestii tej pytał się samego Pana Ministra Ochrony 
Środowiska Henryka Kowalczyka, ale nie udzielił mu żadnej odpowiedzi. Prosił, żeby Pan Wójt i Pan 
minister zajęli się tą sprawą, żeby Pan minister znalazł jakieś sposób, żeby odpady rolnicze były 
odbierane. Uznał, że spalenie nie wchodzi w grę ze względu na walkę ze smogiem.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  zapytał, czy nie można 
wynegocjować z firmą BŁYSK-Bis, czy inną formą, żeby były zabierane wszystkie śmieci? 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar -  odnośnie nielegalnego składowiska odpadów przyznała, że faktycznie taka sytuacja się 
zdarzyła. Ale są podjęte kroki i działa w tym kierunku przez policję, prokuraturę, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska. Trwają odpowiednie postępowania.
W kwestii rolniczych odpadów powiedziała, że ma możliwości wynegocjowania odbioru takich 
odpadów z firmą BŁYSK-Bis, iż zgodnie z ustawą Gmina jest zobowiązana tylko do odbioru odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Natomiast gospodarstwo rolne jest działalnością 
gospodarczą. W przetargu nie ma nawet możliwości ujęcia tego w treść specyfikacji, iż nie można 
zmusić, żeby mieszkańcy płacili za działalność rolniczą. Jednak są firmy, które odbierają od rolników 
odpady rolnicze bezpłatnie. Jeżeli to będzie nie możliwe, to odbiór odpadów rolniczych pozostaje 
w ramach prywatnej umowy z firmą odbierającą śmieci. Nadmieniła, że za budynkiem urzędu gminy 
znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i czasem dzwonią osoby, ponieważ 
chcą przywieźć opony, części samochodowe itp. W takim przypadku Gmina odmawia przyjęcia , 
ponieważ BŁYSK-Bis nie odbierze taki odpadów, iż wszystko jest odbierane w ramach odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Aby się takich odpadów się pozbyć w sposób legalny, 
Gmina musi wyłożyć własne środki.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa -  powiedziała, że 
wcześniej odpady wielkogabarytowe można było oddać raz na półrocze. Teraz takie odpady nie są 
odbierane w ogóle.
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Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
I. Madziar -  wyjaśniła, że po ostatnim przetargu z racji ogromnych kosztów, które są płacone za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, był to jedyny sposób na obniżenie kosztów 
i uniknięcie jeszcze większej podwyżki.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -pytała, co 
mieszkańcy mają teraz zrobić z odpadami wielkogabarytowymi?
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
I. Madziar -  odpowiedziała, że jest możliwość przywiezienia do PSZOK. Jeżeli uzbierałaby się duża 
liczba osób, które zgłosiłyby to do urzędu, wtedy Gmina postara się wynegocjować z firmą BŁYSK- 
Bis objazd.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  dodała, że sąsiedzi 
jej zgłaszali sprawę do urzędu gminy. W urzędzie gminy powiedziano, że trzeba rozmawiać do 
BŁYSK- Bis. Po zadzwonieniu do firmy BŁYSK- Bis powiedziano, że trzeba rozmawiać z urzędem 
gminy. A z urzędu była odpowiedź, że nie przyjmuje bo nie ma miejsca.
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
I. Madziar -  przyznała, że to prawda, bo coś zablokowało odbiór odpadów. Gmina musi czekać, aż 
BŁYSK-Bis odbierze odpady.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  powiedziała, że taka 
sytuacja trwa od sierpnia.
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
I. Madziar -  odpowiedziała, że przyjrzy się i wyjaśni te sprawę. Dodała, że mogło być tak, że trzeba 
było poczekać z tydzień, a osoba ta już później nie zadzwoniła. Natomiast w międzyczasie ktoś coś 
przywiózł i kontenery się zapełniły i to przyblokowało.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  uznała, żeby wybrać 
jakiś złoty środek, ponieważ mieszkańcy mają odpady wielkogabarytowe w tym opony.
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
I. Madziar -  przypomniała, że do PSZOK przyjmowane są tylko opony samochodowe małe. 
-Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  poinformowała, że 
wystawiła małe opony od taczki i nie zostały odebrane.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  stwierdził, że umowa z firmą BŁYSK -B is obowiązuje do 
30.06.2019 r. W związku z tym przy opracowywaniu specyfikacji Gmina się temu przyjrzy. Przyznał 
rację Pani E. Oleksa.
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
I. Madziar -  poinformowała, że zdaje sobie z tego sprawę, ale był to jedyny sposób, żeby obniżyć 
koszty. Wyjaśniła, że do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgłasza się 
tylko jedna firma, która tak naprawdę dyktuje warunki. Druga firma, która złożyła dokumenty chciała 
ponad dwa razy tyle, co pierwsza, a więc stawki byłby wysokie. Natomiast Gmina z jednej strony chce 
odbierać odpady, a z drugiej strony chce utrzymać stawki.
Zastępca Wójta C. Parzychowski-jego zdaniem, jeśli chodzi o staw ki, to coś musi być za coś. Aby 
gospodarka funkcjonowała i żeby wszystko było odbierane, to jedyny sposób podniesienie stawek za 
śmieci.
Skarbnik E. Stawińska - dodała, że rocznie za odbiór i zagospodarowanie śmieci Gmina płaci około 
400.000 zł.
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  wysnuła wniosek, 
że im bardziej mieszkańcy segregują śmieci tym drożej płacą. Poza tym nie można oddać tego co się 
chce.
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar - stwierdziła, że stawki cały czas rosną.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  powiedział, że z firmami odbierającymi śmieci jest jakiś problem. 
Dla przykładu podał Gminę Serock, która zerwała umowę z firmą BŁSK-Bis, ponieważ firma nie 
realizowała umowy i zaczęły zalegać śmieci.
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
I. Madziar -  uznała, że na razie jest ciągłość odbioru odpadów. Opóźnienie jest tylko na przełomie 
zmiany umowy.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Piotr Kownacki - odnośnie 
śmieci wielkogabarytowych wystąpił z propozycją, żeby odbiór wielkogabarytów był tak jak 
poprzednio, raz na pół roku , gdyż nie każdy ma możliwość ich dowiezienia do PSZOK. Dalej zapytał, 
czy już można zgłaszać utylizację eternitu?
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
I. Madziar -  odpowiedziała, że wnioski o dofinansowanie zdjęcia eternitu są zbierane zawsze na 
początku roku. Jednocześnie nadmieniła, że w 2018 r. jest tylko dofinansowanie do eternitu 
z budynków mieszkalnych. Natomiast z budynków gospodarczych trzeba szukać firmy we własnym 
zakresie, która odbierze i zutylizuje eternit. Jak będzie w roku 2019 nie wie. O jakiejkolwiek zmianie 
mieszkańcy zostaną poinformowani.
Skarbnik E. Stawińska -  podkreśliła, że w 2018 roku dofinansowanie było sporo mniejsze.
Wójt C. Wojciechowski -  odnośnie nielegalnego wysypiska śmieci dodał, że sprawą zajmuje się 
Powiatowa Komenda Policji w Pułtusku, policja krajowa i prokuratura. Z pobranych przez WIOŚ 
próbek do badań wyników na razie nie ma. Nie wiadomo więc jakie są to odpady i co będzie z tym 
dalej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński - poruszył sprawę usunięcia 
zakrzaczenia z poboczy dróg, iż na drogi wystają gałęzie Dla przykładu podał drogę Gzy-Borza na 
wysokości skrętu do miejscowości Nowe Borza i Wysocki, drogę Szyszki -Ostaszewo oraz drogę 
Grochy-Osiek.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia -i Bezpieczeństwa Publicznego Paweł Zaremba -  dodał, że do 
szkoły w Gzach powstała nowa piękna droga, ale po prawej stronie jadąc do szkoły blisko drogi zostały 
2 karpy. Podkreślił, że obecnie karpy są widoczne, gdy spadnie śnieg ktoś się na nich zatrzyma.
Wójt C. Wojciechowski - stwierdził, że niedogodności, które zostały zasygnalizowane są wszystkie 
na drogach powiatowych i może zgłosić je do zarządcy drogi. Karpy przy drodze powiatowej przez 
miejscowość Gzy w stronę szkoły powinny być usunięte podczas przebudowy drogi. Przyznał, że 
faktycznie jedna karpa jest niebezpieczna.
Dalej odczytał treść podania sołtysa i radnego Pana P. Kownackiego, który w imieniu mieszkańców 
Sołectwa Begno skierował do Pani Wójt B. Polańskiej. Podanie dotyczyło przeznaczenia funduszu na 
wykonanie dokumentacji modernizacji drogi poprzez położenie masy bitumicznej na odcinku drogi 
gminnej, który łączy się z drogami powiatowymi Gzy- Gąsocin i Szyszki -  Gołymin. Wymieniony 
nadmienił, że jest to odcinek najczęściej uczęszczany i najbardziej poddany obciążeniom.
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Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar -  wyjaśniła, że chodzi o drogę przez wieś, którą jeździ autobus. Po sprawdzeniu stanu 
prawnego odcinka , od drogi powiatowej Borza-Ostaszewo jest odcinek, który należy do Powiatu 
Ciechanowskiego. Następnie biegnie odcinek o długości ok. 1280 mb o zmiennej długości, a następnie 
jest 170 mb drogi o szerokości 10 mb. Obydwa odcinki stanowią własność Gminy Gzy. Na końcu 
z drogą Szyszki -Ostaszewo łączy się odcinek, który nie stanowi własności Gminy Gzy, ma 8 mb 
szerokości i jest na ok. 412 mb długości. Długość całej drogi wynosi ok. 1.860 mb.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego P. Kownacki - wyjaśnił, że 
jeżeli są problemy, iż droga jest na innej gminie, to chodzi mu tylko odcinek drogi od miejscowości 
Szyszki, który znajduje się na terenie gminy Gzy. Uznał, że jest to najgorszy odcinek drogi i ze względu 
na gliniaste podłoże są duże nakłady finansowe. Dodał, że wieś ma zabudowę kolonijną, w której jest 
7 km dróg i problem z podziałem środków funduszu sołeckiego. W związku z tym zwrócił się z prośbą 
o wciągnięcie do opracowania dokumentacji odcinka, który znajduje się na terenie gminy Gzy.
Wójt C. Wojciechowski - odpowiedział, że sprawy dróg na terenie gminy są nie unormowane. Drogi 
nie spełniają kategorii dróg gminnych. Jeżeli droga miejscami ma 4 mb szerokości to nie jest możliwe 
uzyskanie jakiegokolwiek dofinansowania. Aby pas drogowy miał właściwe wymiary , przed 
przystąpieniem do opracowania dokumentacji należy wyjaśnić i ustalić z właścicielami gruntów 
warunki przekazania gruntów pod drogę. W związku z tym, z Państwem radnymi będzie musiał się 
przyjrzeć i zapoznać, które drogi spełniają możliwość dofinansowania. Dla dróg, które nie spełniają 
parametrów najpierw należy uregulować ich stan prawny, a później przystąpić do opracowania 
dokumentacji.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego P. Kownacki -  wyjaśnił, że 
droga ma odpowiedni pas drogowy, co można zobaczyć na gruncie.
Zastępca Wójta C. Parzychowski - w kwestii dróg powiedział, że będzie analiza jaki jest stan prawny 
dróg. Z tego co się wstępnie zapoznał sytuacja nie jest najlepsza. Jeżeli będziemy ubiegać się
0 dofinansowanie to droga musi być własnością Gminy. Nadmienił, że komunalizacja dróg trwa od 
1990 r. O podanie procentowego stan uregulowanych dróg poprosił Panią I. Madziar.
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar - odpowiedziała, że trudno jej powiedzieć o procentowym stanem uregulowanych dróg. 
Ale drogi, które spełniały kategorie dróg, zostały skomunalizowane i uregulowane. A więc zostały 
drogi, które mają różne szerokości ale nie spełniają parametrów, że mogą być drogami gminnymi i żeby 
można było składać wnioski o dofinansowanie. Podkreśliła, że oprócz przejęcia tych dróg
1 uregulowania stanu prawnego, trzeba będzie w jakiś sposób od właścicieli nabyć grunty, żeby drogi 
spełniały odpowiednie parametry.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  wyjaśnił, że wyróżnia się drogi o samoistnym posiadaniu Gminy 
czyli drogi wewnętrzne i drogi o kategorii dróg gminnych, do których można uzyskać dofinansowanie. 
Za przykład drogi wewnętrznej podał drogę przechodzącą przez wieś Przewodowo-Parcele od myjni do 
przystanku w Pękowie, kiedy sam jako mieszkaniec gminy Gzy myślał, że jest to droga kategorii 
drogi gminnej. Dodał, że w tej chwili Gmina na prośbę Pana Starosty Pułtuskiego skupiła się na 
dofinansowaniu w formie dotacji do udziału własnego dróg powiatowych. Natomiast na drogach 
gminnych, których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie dopuszczane były drobne remonty. Dlatego 
uważał, że na początek trzeba zinwentaryzować drogi, czy jest uregulowany stan prawny, co jest dość 
pracochłonnym procesem.
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Poinformował, że ma uprawnienia prawnicze administracyjne, zawodowe uprawnienia geodezyjne I,II 
i IV i podyplomowe studia z zakresu szacowania nieruchomości. W związku z tym ma pojęcie na te 
sprawy praktyczne i teoretyczne, gdyż w samorządzie pracuje od 1990 r. Wyjaśnił, że jeżeli chodzi 
postępowania o regulowanie stanu prawnego dróg to jest to rząd wielkości od 5.000 zł w górę, na 
samą dokumentację. Pozostają jeszcze pozostałe rzeczy typu wystąpienie o zasiedzenie, wykupienie 
nieruchomości. Dlatego Gmina będzie się strać, żeby zinwentaryzować drogi i potrzeby.
Nawiązując do dróg powiatowych powiedział, że z Panem Wójtem mieli spotkanie z Panem Starostą, 
dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych i innymi osobami, ponieważ Powiat jest zainteresowany 
przejęciem części drogi, która dla mieszkańców Gminy Gzy nie jest drogą atrakcyjną. Chodzi o drogę 
miejscowości Gromin tj. od Pana Walaszka w Lipnikach do drogi wojewódzkiej nr 618 i od wsi Lipniki 
Stare w kierunku wsi Przewodowo-Majorat przez las. Drogi te mają uregulowany stan prawny. 
Natomiast chciałby oddać swoje drogi położone na terenie gminy niewyremontowane. Pan Zastępca 
Wójta uznał, że wymienione drogi są bardziej atrakcyjne dla mieszkańców wsi Lipniki Stare, a dla 
Gminy Gzy ewentualnie jeśli chodzi o dojazd mieszkańców gminy, którzy pracują w firmie Mardom. 
Natomiast drogi są bardzo atrakcyjne dla Pana Walaszka, ponieważ będzie miał wyjazd z drogi 
wojewódzkiej 618. Ze względu na projekt obwodnicy Pułtuska, ulica Mickiewicza jest drogą 
powiatową i nie będzie zjazdu na obwodnicę. Podkreślił, że wjeżdżać na obwodnicę będzie można z 
drogi ciechanowskiej, albo z drogi, która biegnie w kierunku na Nasielska. W związku z tym z Panem 
Wójtem będą rozmawiać. Jeśli dojdą do porozumienia ze Starostwem to wyrażą zgodę. Poza tym od 
Pana Starosty chcieli wiedzieć, co zrobi na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Gzy, 
które służą mieszkańcom w tym na drodze powiatowej Kozłówka-Krzemień, która jest drogą, na której 
jest potrzebny gruntowny remont. Poinformował, że Pan Starosta na kadencję 2018-2023 założył, że na 
terenie gminy wyremontuje 15 km dróg powiatowych przy udziale środków finansowych Gminy. W 
trakcie rozmowy Pan Wójt mówił, że Gminy już nie stać na dofinansowanie do udziału finansowego 
Powiatu, ponieważ dla Gminy może się skończyć tragicznie. Dodał, że decyzje ostatnie podjęte decyzje 
w tym roku spowodowały, że zadłużenie Gminy zwiększyło się dwukrotnie, a trzeba zachować 
płynność finansową. Jednocześnie nadmienił, że z Panem Wójtem w sprawie remontu dróg będą 
rozmawiać ze Starostwem, ale mają na względzie problem zadłużenia Gminy i problem dróg gminnych, 
gdzie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym utrzymanie ich jest obowiązkiem Gminy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  wracając do drogi powiatowej Osiek 
Aleksandrowo- Borza Strumiany powiedział, że o wyremontowaniu drogi słyszy od 2005 r. Jak do tej 
pory żaden wójt nie podjął się zadania, żeby cokolwiek zrobić w tym kierunku.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  wyjaśnił, że jest to krótki odcinek drogi powiatowej. Propozycja 
Pana Starosty to przejęcie drogi przez Gminę Gzy.
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar -  nadmieniła, że powyższa droga nie ma uregulowanego stanu prawnego.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  zwrócił uwagę, że Gmina nie będzie brać wszystkich dróg, które 
zaoferuje do przejęcia Pan Starosta. Z Panem Wójtem będą chcieli, żeby wszystkie porozumienia 
z Panem Starostą były na piśmie. W tej chwili zaproponowali, żeby Pan Starosta się przygotował 
i przedstawił co będzie mógł zrobić na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Gzy w latach 
2019-2020.
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Na temat dróg, które Pan Starosta chce przejąć z Panem Wójtem rozmawiają i nie mówią nie, iż będzie 
to wartość dla naszej Gminy i mieszkańcy Gminy Gzy będą mogli korzystać z tych dróg.
Członek Komisji Budżetu i Finansów W. Świątkowski -  zwrócił się z prośbą, żeby Panowie 
Wójtowie robili wszystko i dogadali się z Panem Starostą, żeby droga od miejscowości Przewodowo- 
Majorat przez las w stronę wsi Lipniki była. Jednocześnie dodał, że do remontu nie jest tylko droga 
powiatowa Kozłówka -Krzemień, ale i droga Szyszki-Strzegocin i droga Szyszki -Ostaszewo.
Wójt C. Wojciechowski - poinformował, że z Panem Zastępcą również rozmawiali z Panem Starostą 
i o drogach , o których mówi Pan W . Świątkowski . Jednak powyższe drogi są na razie tylko 
w założeniach do realizacji. Natomiast drogę Kozłówka -  Krzemień zgłosili osobiście.
Członek Komisji Budżetu i Finansów W. Świątkowski- dodał, że trzeba dołożyć wszystkie drogi. 
Wójt C. Wojciechowski - przyznał rację Panu W. Świątkowskiemu. Przypomniał, że Starosto nie 
obiecuje w czasie kadencji wyremontować więcej niż 15 km dróg. Natomiast na terenie gminy, dróg 
powiatowych jeszcze jest przynajmniej 30 km jak nie więcej. Jak na razie tylko zasygnalizował jakie 
sprawy były prowadzone dzisiaj z Panem Starostą. Zapewnił, że bez aprobaty Rady Gminy żadnej 
decyzji nie będzie podejmować.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  uznała, 
że dobry pomysł przekazanie dwóch dróg położonych na terenie gminy Starostwu, ponieważ dużo 
mieszkańców Gminy Gzy pracuje w firmie „Mardom” i miałoby ułatwiony dojazd. Oprócz tego wielu 
mieszkańców z drogi przez las skorzysta, jeśli chodzi o dojazd do Pułtuska Jej zdaniem, należałoby 
przefiltrować drogi, które Gmina miałaby przejąć od Powiatu. Chodzi o to, żeby nie były jeszcze 
gorsze niż dwie drogi, które oddamy. A z tym będzie z tym problem, ponieważ dróg w złym stanie 
jest bardzo dużo i potrzebują dużych napraw.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  postawił pytanie, czy Gmina Gzy musi pozyskać te drogi? 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  była 
zdania, że Gmina nie musi pozyskać dróg powiatowych od Starostwa.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  wyjaśnił, że w kwestii przekazania dróg Pan Starosta oddać 
chciał drogi, na których ciąży obowiązek Starostwa, żeby je utrzymać tj. droga Osiek -  Borza, która 
jest najgorsza i o nie uregulowanym stanie prawnym oraz żeby Gmina dołożyła się do realizacji dróg 
które przejmie. Zaznaczył, że nie jest przeciwny przebudowie dróg, ale obie strony muszą być 
partnerami, bez wykorzystywania jednej strony przez drugą.
Członek Komisji Budżetu i Finansów W. Świątkowski- powiedział, że dawniej Wójt Gminy Obryte 
remontował odcinki dróg i przekazywał Powiatowi, a Powiat przejmował i utrzymuje te drogi. 
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  zwrócił uwagę, że żeby budować drogi, to trzeba mieć środki 
finansowe.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego P. Zaremba - był zdania, żeby 
zadbać o drogi , które niedoprowadzone są do dobrego stanu tak, żeby można było się po nich 
poruszać. Nadmienił, że mieszkańcy gminy najlepiej wiedzą, czy woda nie zalega w rowach, czy są 
drożne przepusty, iż tam gdzie zalega woda droga siada. W ten sposób czasem niewielkie nakłady 
uratują drogę na 5 lat.
Członek Komisji Budżetu i Finansów Anna Chojnacka -  zwróciła uwagę, że do tej pory drogi były 
budowane bez przepustów. Drogą do wsi Mierzeniec już za chwilę nie można będzie przejechać. 
Członek Komisji Budżetu i Finansów W. Świątkowski -  pytał o niezrealizowaną drogę we wsi 
Słończewo na odcinku przystanek -  dworek.



Zastępca Wójta C. Parzychowski -  odpowiedział, że jest to pytanie do poprzedniej Pani Wójt i Pana 
radnego wsi Słończewo.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji J. Świderska ogodz.
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17.25 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała:

Zofia Pszczółkowska
insp . ds. ob słu g i organ ów  
sam orząd ow ych

Pw>yodn*Qzyią?ĄCY
^.omjsji p św iatyyZ arow ia  

Joanna Śvbkidrska


