
                                                                                                                             

P R O T O K Ó Ł  Nr 25/10 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu  23 kwietnia 2010 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza śebrowskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 
Przewodniczący Komisji Kazimierz  śebrowski – o godzinie 10.20 otworzył posiedzenie 
Komisji i po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, iŜ zgodnie z listą 
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji, co wobec składu 
Komisji wynoszącego 9 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli  
1. ElŜbieta Głowacka           - Skarbnik Gminy 
2. Barbara Polańska             - Zastępca Wójta 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Ocena sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Gzy za 2009 rok  
2. Rozpatrzenie wniosku Regionalnego Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza 
    Powiatowe Koło Pszczelarzy w Pułtusku. 
3. Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku o  rozwaŜenie  
    moŜliwości dofinansowania zakupu paliwa do samochodu słuŜbowego  zakupionego przez   
    samorząd gminy. 
4. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańców wsi śebry-Falbogi o przyznanie funduszu na remont  
    dróg wiejskich. 
5. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańców wsi śebry-Falbogi o przyznanie funduszy i podjęcie  
    działań mających na celu zagospodarowanie i oczyszczenie stawu znajdującego się w tej  
    wsi. 
6. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Łady – Gąsocin. 
7. Projekt uchwały  w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na 2010 rok. 
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy publicznej. 
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na  
    terenie gminy Gzy. 
10. Sprawy bieŜące gminy. 
Zastępca Wójta Barbara Polańska – w związku z ogłoszeniem terminu wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20.06.2010 r.  zaproponowała rozszerzenie 
porządku posiedzenia o  projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania               
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 
roku. Ustalono, Ŝe punkt ten będzie rozpatrywany jako pkt 10 porządku posiedzenia, a punkt 
10. Sprawy bieŜące gminy jako pkt 11.  
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak  niŜej został przyjęty jednomyślnie. 
1. Ocena sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Gzy za 2009 rok  
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2. Rozpatrzenie wniosku Regionalnego Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza 
    Powiatowe Koło Pszczelarzy w Pułtusku. 
3. Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku o  rozwaŜenie  
    moŜliwości dofinansowania zakupu paliwa do samochodu słuŜbowego  zakupionego przez   
    samorząd gminy. 
4. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańców wsi śebry-Falbogi o przyznanie funduszu na remont  
    dróg wiejskich. 
5. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańców wsi śebry-Falbogi o przyznanie funduszy i podjęcie  
    działań mających na celu zagospodarowanie i oczyszczenie stawu znajdującego się w tej  
    wsi. 
6. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Łady – Gąsocin. 
7. Projekt uchwały  w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na 2010 rok. 
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy publicznej. 
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na  
    terenie gminy Gzy. 
10. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta     
      Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. 
11. Sprawy bieŜące gminy. 
Ad. pkt 1. 
Zastępca Wójta B. Polańska – nadmieniła, Ŝe rok 2009 był dla  nas wszystkich trudnym            
rokiem z róŜnych przyczyn w tym zmiany pogodowej w czasie jesieni gdzie było 
przewidzianych do wykonania wiele zadań. Chodzi tu o przebudowę drogi gminnej śebry 
Falbogi – śebry Wiatraki z terminem realizacji do 30.10.2009 r. Zadanie zostało przesunięte 
do realizacji na rok 2010.  W tej chwili jest juŜ połoŜony asfalt  a w następnym tygodniu 
odbędzie się odbiór drogi. Nie zostało zrealizowane oświetlenie w Gzach przy Kościele 
(dokumenty są w trakcie opracowywania). Nie wykonano równieŜ mostu w Słończewie.       
W sprawie tej rozmawiała z wykonawcą, który wykonuje drogę  gminną śebry Wiatraki - 
śebry Falbogi, są umówieni i moŜe dojdzie do jego realizacji. Pozostałe zadania przy 
współudziale Pani Skarbnik Gminy, pracowników urzędu gminy  i Państwa radnych zostały 
wykonane.  Poinformowała, Ŝe z takimi samymi problemami spotykamy się w tym roku jak   
w roku poprzednim. Razem z  Panią Skarbnik uzgadniają i podejmują wspólne decyzje, 
których jest  bardzo duŜo. Wiele spraw jest trudnych jak np. rozgraniczenie we wsi śebry-
Wiatraki, gdyŜ nikt z geodetów pracujących w Pułtusku nie chce się podjąć tej sprawy. 
Obecnie jest na etapie rozmowy z geodetami z  Ciechanowa. Dodała, Ŝe na polu efektu tej 
pracy nie wiele  widać  ale zaangaŜowanie ze strony urzędu jest bardzo duŜe. Uznała, Ŝe 
budŜet roku 2010 uchwalony w roku 2009 będziemy  się starać zrealizować jak najlepiej. 
Poinformowała, Ŝe Pan Wójt jest na zwolnieniu lekarskim, a jak długo potrwa zwolnienie 
trudno  jest powiedzieć. Dodała, Ŝe zadań jest duŜo. W tym roku są  podwójne wybory i spis 
rolny,  w roku 2011 spis ludności. 
O przedstawienie wykonania budŜetu za 2009 rok poprosiła Panią Skarbnik.   
Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka – powiedziała, Ŝe sprawozdanie z wykonania budŜetu 
za 2009 rok zostało przedłoŜone równieŜ Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
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Natomiast Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie odnośnie wydania pozytywnej 
opinii o przedłoŜonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budŜetu 2009 r. 
zostanie odczytana na sesji Rady Gminy. Poza tym jest teŜ Uchwała Składu Orzekającego 
RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budŜetu. Poinformowała, Ŝe na 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 09.04.2010 r. Komisja podjęła pozytywną uchwałę                        
o wykonaniu przez Wójta budŜetu gminy za 2009 r. i został przesłany wniosek o udzielenie 
absolutorium Wójtowi. W wyniku dalszej procedury w sprawie wniosku,   RIO w Warszawie 
podjęła pozytywną uchwałę. 
Dochody w 2009 r. zostały wykonane bardzo dobrze tj. w 99,78%. NiŜsze wykonanie było 
tylko w podatku dochodowym od osób fizycznych – 90,90%, o czym informowała w trakcie 
realizacji budŜetu, Ŝe dochody na tym odcinku  nie będą wykonane. 
W dziale Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 99,97%. Są to wpływy z tytułu czynszu 
dzierŜawy obwodów łowieckich, dotacje  na zwrot podatku akcyzowego producentom 
rolnym, pomoc finansowa z BudŜetu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Stacji 
Uzdatniania Wody. 
W dziale Transport i łączność – wykonanie 99,35%. Gmina otrzymała środki                            
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie  - 53.377 zł. na 
przebudowę drogi Porzowo-Kozłowo i dotację z BudŜetu Województwa Mazowieckiego na 
przebudowę drogi gminnej Ostaszewo Włuski - Begno  w wysokości  - 193.000 zł.      
W dziale Gospodarka mieszkaniowa – dochody wykonano w 97,71%. Stanowiły one odsetki, 
uŜytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu lokali, dochody z tytułu sprzedaŜy 
nieruchomości. 
W dziale Administracja publiczna – wykonanie 111,83%. Jest to realizacja zadań rządowych 
zleconych, dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych, odsetki na rachunku budŜetu 
gminy z lokat terminowych i pozostałe dochody.  
W dziale Urzędy naczelnych organów władzy  państwowej – wykonanie 99,62%. Dochody 
stanowiły dotacje: na aktualizację spisu wyborców i przeprowadzenie wyborów do 
Parlamentu Europejskiego. 
W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – wykonanie 100%. Jest to 
dotacja z zakresu obrony cywilnej i dotacja na dofinansowanie zakupu uŜywanego średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szyszki. 
W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nieposiadających  
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 99,19%. NajwyŜsze zaległości 
podatkowe na dzień 31.12.2009 r. występują z tytułu podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomościom osób fizycznych i stanowią kwotę 34.359,58 zł.  Kwota obejmuje              
85 podatników , z tego odroczono 4 podatnikom na kwotę 1.179 zł. Kwota zaległości 
wymagalnych stanowi 33.180,58 zł. Są to zaległości z lat ubiegłych w wysokości 15.328,04 zł 
i z roku 2009 – 17.852,54 zł. NaleŜności z tytułu przypisanych odsetek  od zaległych 
podatków  - 9.228 zł.  W związku ze zmianą deklaracji  Telekomunikacji Polskiej SA jest 
niŜsze wykonanie w podatku od nieruchomości od osób prawnych.  
W podatku od nieruchomości  od osób prawnych zaległości niewymagalne nie wystąpiły.  
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W celu wyegzekwowania naleŜności wymagalnych są wystawiane tytuły wykonawcze.         
W związku z tym, Ŝe rolnicy posiadają konta bankowe realizacja tytułów wykonawczych jest 
bardziej realna.  
Skutki obniŜenia górnych stawek podatków za rok 2009 (uchwała Rady Gminy) stanowią 
kwotę - 447.821,10 zł. i obejmują podatek od nieruchomości – 133.888,20 zł., podatek od 
środków transportowych – 36.326,80 zł., podatek rolny – 277.606,10 zł.  
Skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości: od budynków mieszkalnych od 
osób fizycznych, podatku od budowli i budynków od osób prawnych (uchwała Rady Gminy) 
– 163.959 zł.     
Umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych – 17.283 zł i odroczenia terminu 
płatności 1.179 zł.  
W dziale RóŜne rozliczenia – wykonanie 100%. Są to subwencje. Gmina wystąpiła                   
z 2 wnioskami o zwiększenie z rezerwy  części oświatowej i otrzymała dodatkowo 49.000 zł.  
W dziale 801 – wykonanie 95,88%. Jest to dotacja celowa na realizację programu rządowego 
„Radosna szkoła” i odsetki na rachunku bankowym  za wynajem sali gimnastycznej.  
W dziale Pomoc społeczna – wykonanie 100,03%. Są tu realizowane zadania rządowe              
i własne oraz dotacja rozwojowa na realizację projektu „Przyszłość zaleŜy od Ciebie” 
W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 96,05%. Są to dotacje na stypendia 
dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników. 
W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 1.700 zł. Jest to dotacja 
celowa otrzymana od Ministra Kultury na zakup ksiąŜek. 
Wyjaśniła, Ŝe zmniejszenie planu dochodów  do planu pierwotnego wiązało się                       
z nieotrzymaniem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego w związku ze złoŜonym wnioskiem na przebudowę drogi  Skaszewo Nowe - 
Sulnikowo. 
Wydatki wykonano w 88,89%. Przyczyny,  to trudne warunki atmosferyczne – nasilające się 
opady deszczu w okresie jesieni. 
W dziale Rolnictwo i łowiectwo  - wykonanie 75,54%. Są to wydatki bieŜące : wypłata 
zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego – 404.726,62 zł. i zadania inwestycyjne. 
Zadanie „Opracowanie dokumentacji i inne prace przygotowawcze budowy gminnej 
oczyszczalni ścieków” nie zrealizowano. Były prowadzone wstępne rozmowy odnośnie 
lokalizacji,  ale nie doszło do sfinalizowania  i dalszych przygotowań dotyczących 
opracowania dokumentacji. 
Zadanie „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Gzy Wisnowa” zostało  zrealizowane 
częściowo ze środków niewygasających, środków BudŜetu Województwa Mazowieckiego       
i środków gminy.   
Wykonano równieŜ zadanie pn.”Budowa przyłącza wodociągowego do budynku 
komunalnego w Gzach”. 
W dziale Transport i łączność- plan wydatków wykonano w 92,51%. Na  wydatki bieŜące 
(odśnieŜanie, zakup rur betonowych,  remonty przystanków , wykonanie przystanku               
w Słończewie wydatkowano – 161.848,43 zł.    
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W wydatkach majątkowych – zrealizowano wszystkie zaplanowane drogi z wyjątkiem 
zadania pn. Przebudowa drogi gminnej śebry Falbogi – śebry Wiatraki.  
Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego  w kwocie 144.484 zł. na 
przebudowę dróg powiatowych połoŜonych. 
W dziale Gospodarka komunalna wykonanie 19,09%  związane jest z wznowieniem granic 
działek we wsi Gzy, Gotardy i Ołdaki , przeglądami technicznym budynków i wypisami           
z rejestru gruntów. NiŜsze wykonanie planu wiąŜe się z remontem budynku socjalnego           
w Gzach, którego nie wykonano w związku z trudnościami związanymi z uzyskaniem zgody 
właściciela gruntów graniczących z budynkiem. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 
2010 r. 
W dziale Działalność usługowa – wykonanie 42,29%  wiąŜe się z wykonaniem 45 projektów 
decyzji o warunkach zabudowy  i wykonaniem projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
W dziale  Administracja publiczna – wykonanie 93,04%.  Wydatki wiąŜą się z utrzymaniem 
urzędu gminy, urzędy wojewódzkie gdzie środki otrzymujemy na realizację zleconych.         
W wydatkach majątkowych – opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysu  
na remont budynku urzędu gminy.  
W pozostałej działalności  realizacja prac interwencyjnych i robót publicznych przy udziale 
środków Powiatowego Urzędu Pracy w ramach działalności Gminnego Centrum Informacji. 
W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wykonanie 99,62%. Wydatki 
związane są aktualizacją spisu wyborców i przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do 
Parlamentu Europejskiego. 
W dziale Bezpieczeństwo publiczne – wykonanie 82,57%. Wydatki wiąŜą się                          
z  utrzymaniem jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. Oszczędności są  z uwagi na 
mniejszą liczbę zdarzeń. Dofinansowano zakup samochodu osobowego dla Policji – 12.000 zł 
i zakupiono nawigacje na stanowisko zarządzania kryzysowego. Środki pochodziły z dotacji. 
W dziale Dochody od osób prawnych, od fizycznych i wydatki związane z ich poborem – 
wykonanie 94,09%. Są to wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso zobowiązania pienięŜnego. 
W dziale Obsługa długu publicznego  - wykonanie 66,94% . Kredyt był wzięty w transzach     
i planowano wyŜsze odsetki. 
W dziale RóŜne rozliczenia – niewykorzystana rezerwa – 14.900 zł.  
W dziale Oświata i wychowanie – wykonanie  89,85%. Wydatki realizowano w szkołach. 
Trwały prace przygotowawcze związane z nadaniem imienia  Publicznemu Gimnazjum          
w Gzach. Ze strony gminy ufundowano pomnik PapieŜa Jana Pawła II. Szkoła uzyskała          
z rezerwy środki na zagospodarowanie terenu przed nią. Korzystano ze środków 
zewnętrznych - zakupiono pomoce naukowe dla dzieci  oraz  utrzymanie bieŜące. 
W dziale Ochrona Zdrowia – realizowany był Gminny Program  Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholizmowi i Narkomanii. Program realizowany jest głównie w szkołach. 
W dziale Pomoc Społeczna – wykonanie 96,45%. Zadania realizowane są przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki pochodzą głównie z zewnątrz.  
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Na zadania zlecone ustawami gmina otrzymała 1.277.717,59 zł. ,  dotacje celowe na 
dofinansowanie zadań własnych – 216.501,88 zł. , środki własne gminy -  175.558,81 zł. , 
dotacja rozwojowa na projekt „Przyszłość zaleŜy od Ciebie” – 86.208,24 zł.  
W Edukacyjnej opiece wychowawczej – wykonanie 96,05%. Wypłacono  66.085 zł. na 
stypendia szkolne dla 94 uczniów w I półroczu i 78 uczniów w II półroczu. Kwotę 5.470 zł 
wydano na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego Programu „Wyprawka 
szkolna”.    
W dziale Gospodarka komunalna – wykonanie 73,84% Są to opłaty za energię i konserwację 
urządzeń, pomoc finansowa na rozbudowę składowiska odpadów w Płocochowie, 
opracowanie dokumentacji  projektowej na rekultywację wysypiska  śmieci w Grochach-
Serwatkach, wyłapywanie bezdomnych psów i odnowienie przystanku w Szyszkach. 
W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 74,54%. Jest to realizacja 
zadań biblioteki i wydatki związane z utrzymaniem budynku świetlicy wiejskiej i biblioteki       
w Gzach. 
W Kulturze fizycznej i sporcie – wykonanie 87%. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 
został przedstawiony w formie tabelarycznej. 
Poinformowała, Ŝe w przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budŜetu za rok 2009  RIO 
wskazuje na niŜsze wykonanie wydatków majątkowych. Niewielkie przekroczenia wydatków 
budŜetowych z dotacji  w kwocie 0,47 zł. Niepełną realizację zadań w zakresie profilaktyki       
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 89,06%         
w tym na przeciwdziałanie narkomanii – 70,21 zł. Wskazała na potrzebę rozwaŜenia  
ewentualnej weryfikacji obecnie  uchwalonego przez Radę Gminy  Programu Profilaktyki      
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii i zwiększenia wydatków w granicy niewykorzystanych dochodów. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie sprawozdanie                    
z wykonania budŜetu Gminy Gzy za 2009 rok. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami „za” 
przyjęła w/w sprawozdanie. 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Gzy za 2009 rok – stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 2. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe członkowie Komisji z wnioskiem 
Regionalnego Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy       
w Pułtusku. W  związku z tym, Ŝe nie było wskazanej kwoty  w sprawie tej dzwoniła               
i rozmawiała z Prezesem Koła. Pan Prezes stwierdził, Ŝe Koło Pszczelarzy występowało         
o dofinansowanie  do innych gmin i z reguły było to 50 zł. na jedną rodzinę pszczelą.            
W  przesłanym wykazie jest 6 pszczelarzy  a rodzin 135. Przyznane środki byłyby 
przeznaczone  na nowe nasadzenia   i leki dla pszczół. Ze strony gminy jest propozycja, Ŝeby 
dla pszczelarzy przeznaczyć 3.000 zł.    
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Członek Komisji Wiesław Światkowski – był przeciwny dofinansowaniu pszczelarzy. 
Poinformował, Ŝe sam  ma 2 roje  i zna pszczelarzy, którzy mają od 14 do 20 roi a nie są oni 
w Związku Pszczelarzy, nie chcą tam wstępować  i nie potrzebują pomocy. Następnie zapytał 
dlaczego  jedni mają dostać dofinansowanie, a drudzy nie?  
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – uznał, Ŝe pomógłby pszczelarzom. 
Członek Komisji Zdzisław Sierzan  - zapytał, czy jest to propozycja Pani Wójt i jak 
wygląda sprawa procesowa i czy jest to poddane pod dyskusję? 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe pieniądze dla pszczelarzy byłyby z ochrony 
środowiska, które są zaplanowane w budŜecie gminy.  
Członek Komisji W. Światkowski  - był zdania, Ŝe za chwilę będzie rozpatrywany wniosek 
mieszkańców wsi śebry-Falbogi dotyczący stawu.   W związku z tym tam pasowałoby 
przeznaczyć środki z Funduszu Ochrony Środowiska, poniewaŜ Fundusz będzie 
rozdrobniony,  a nie jest go za wiele. UwaŜał, Ŝe lepiej wspomóc renowację stawu niŜ 
pszczelarzy.   Poza tym nie wiadomo, czy środki trafią do pszczelarzy z terenu gminy. 
Członek Komisji Z. Sierzan – uznał, Ŝe jakieś środki wypadałoby przeznaczyć, poniewaŜ 
pszczoły pracują dla wszystkich.  
Skarbnik E. Głowacka – jej zdaniem, gminy  jakieś pieniądze na ten cel dają, z tego co wie  
są hojne. Przyznała, Ŝe  kwota 50 zł. na 1 rodzinę pszczelą  jest dosyć spora. 
Zastępca Wójta B. Polańska – odczytała wykaz osób z gminy naleŜących do Regionalnego 
Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy w Pułtusku i ilość 
posiadanych przez nich rodzin pszczelich. Uznała, Ŝe pewne środki wypadałoby przekazać, 
tylko moŜna dyskutować w jakiej wysokości. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – był zdania, Ŝeby pszczelarzy wspomóc,  tylko 
jaką kwotą   np.  2.000 zł.  
Członek Komisji Marianna Filipowicz  -  uznała, Ŝe pszczelarzy wypadałoby wspomóc 
kwotą 3.000 zł.  
Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski – powiedział, Ŝe pszczołami mocno się nie 
interesował, ale oglądał programy i rzeczywiście w wielu miejscach na świecie pszczół juŜ 
nie ma jak np. w wielu rejonach Chin. Ale wydaje mu się, Ŝe  badania, które przedstawiono 
nie mówią jednoznacznie,  co jest podstawową tego przyczyną.  Mówią, Ŝe są to wirusy, 
chemia i ujednolicenie upraw w wielu rejonach świata. Wydaje mu się, jeŜeli byłoby 
zagroŜenie duŜe w Polsce, to  powinno być działanie koordynowane ze strony Państwa. 
Natomiast   zdecydowanie to  ograniczy się do moŜe nawet  niewielkiej pomocy , ale tylko do 
rodzin,  które będą zrzeszone w Związku Pszczelarzy. Uznał, Ŝe po programach,  które 
oglądał spodziewał się, Ŝe nastąpi jakieś działanie ze strony Państwa, bo pszczoły 
rzeczywiście są potrzebne. 
Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – jej zdaniem, osoby które figurują w wykazie są dosyć 
zamoŜne i mogą sobie pozwolić na to, Ŝeby zakupić potrzebne leki. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – proponował, Ŝe jeŜeli jest taka intencja, to Ŝeby 
wesprzeć to jak najbardziej symbolicznie, a osobiście się wstrzyma. Dodał, Ŝe mówi się, Ŝe 
nie ma środków w budŜecie, a jest prośba z jego wsi.  
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Takim działaniom jest mocno przeciwny, bo uwaŜa, Ŝe priorytetowe sprawy są najwaŜniejsze. 
Jeśli ma coś wybierać to woli staw, który jest własnością gminy.  
Członek Komisji W. Światkowski – był zdania, Ŝeby staw w śebrach –Falbogach sprzedać. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie propozycję przeznaczenia 
na wsparcie dla  pszczelarzy kwoty 3.000 zł.  
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 1 głosem „za”, 
przy 3 głosach „przeciwnych” oraz 3 głosach „wstrzymujących” odrzuciła w/w propozycję. 
Członek Komisji Z. Sierzan – zaproponował  na wsparcie dla pszczelarzy kwotę 1.000 zł.. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie    w/w propozycję. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu  – 3 głosami „za”, 
przy 1 głosie „przeciwnym” oraz 3 głosach „wstrzymujących”  pozytywnie rozpatrzyła 
wniosek Regionalnego Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło 
Pszczelarzy w Pułtusku  o wsparcie finansowe podejmowanych przez pszczelarzy działań 
leczniczych i odbudowy stanu rodzin pszczelich proponując kwotę 1.000 zł.  
Wniosek Regionalnego Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło 
Pszczelarzy w Pułtusku – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3.  
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe w dniu 06.04.2010 r. do Wójta Gminy 
wpłynął wniosek, w którym Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku w związku z bardzo 
trudną sytuacją w resorcie spraw wewnętrznych prosi o rozwaŜenie moŜliwości 
dofinansowania  zakupu paliwa do samochodu słuŜbowego zakupionego przez samorząd 
gminy. Finansowanie stanowiłaby kwota 4.000 zł.  Pomoc pozwoliłaby na uzyskanie 
efektywniejszych działań oraz umoŜliwiła zwiększenie słuŜb patrolowych na obsługiwanym 
terenie, co wpłynęłoby na poprawę stanu bezpieczeństwa, zmniejszenie ilości zdarzeń 
drogowych oraz pozwoliłaby na zmniejszenie liczby ofiar i poszkodowanych. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zaproponował napisać podobnie, Ŝe w związku z trudną 
sytuacją finansową budŜetu gminy nie moŜemy dofinansować zakupu paliwa. Uznał, Ŝe   nie 
dość, Ŝe mamy swoje problemy finansowe, to jeszcze finansowanie resortu. Jego zdaniem, 
państwo nie spełnia swoich podstawowych funkcji,  a gmina ma to  finansować. Osobiście   
nie mieści mu się w głowie, Ŝeby tak do tego podchodzić.  
Zastępca Wójta B. Polańska – przypomniała, Ŝe gmina dofinansowywała Policję co rok. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, Ŝe waŜne jest Ŝeby  dbać przede wszystkim          
o nasz własny interes. Dodał, Ŝe przykładem tutaj są Włosi, którzy podjęli decyzję i  dla nich 
jedynie słuszną i nawet chcą   zamknąć fabrykę samochodów w Polsce, byle tylko wspomóc 
własny budŜet i rozwinąć u siebie produkcję. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe w projekcie uchwały w sprawie zmian budŜetu 
Gminy Gzy na 2010 rok  z Panią Wójt ujęły kwotę 4.000 zł. , poniewaŜ jest to powiązane        
z przekazaniem budynku,  w którym mieściła się Policja. Jej zdaniem, nie powinno tak być, 
Ŝeby Policja, czy wojsko nie miała pieniędzy na podstawowe rzeczy.   Dodała, Ŝe był Pan 
Komendant Powiatowy  Policji i pytał, czy jest moŜliwość dofinansowania zakupu paliwa.  
Wyjaśniła mu,  Ŝe z budŜetem idziemy teŜ w kredyty.   
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Powiedziała, Ŝe jak poinformowała wcześniej zmianę w projekcie uchwały ujęła, ale jeśli 
Państwo radni uznają, Ŝe nie dofinansujemy, to zmiany nie będzie.  
Przewodniczący Komisji K. śebrowski  - był  zdania, Ŝe moŜe na Policję przyznać mniejsze 
środki na dofinansowanie Policji. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe odnośnie przejęcia lokalu, rozmawiała           
z Radcą Prawnym Panem B. Sokalskim i napisała w tej sprawie pismo do Mazowieckiej 
Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu. Pismem  poinformowała, Ŝe gmina Gzy  jest 
zainteresowana  przejęciem na własność nieruchomości zabudowanej  - Posterunek Policji     
w Gzach,  ale nie  jest w stanie zapewnić Policji pomieszczenia zastępczego. Poprosiła Policję 
o  wystąpienie do Skarbu Państwa o wygaszenie prawa trwałego zarządu do przedmiotowej 
nieruchomości, a następnie gmina wystąpi o jej  komunalizację. Poinformowała, Ŝe gmina teŜ 
korzysta z usług naszej Policji jak np. na rozgraniczeniu we wsi śebry-Wiatraki. Dodała, Ŝe 
geodeci z Pułtuska nie chcą  podejmować się takich trudnych spraw ze względu na małe 
wynagrodzenie, duŜo pracy i ryzyko. Uznała, Ŝe podobna sytuacja jest na drodze Nowe 
Przewodowo -  Przewodowo - Majorat wyjeŜdŜając koło remizy OSP w Przewodowie-
Majorat,  gdzie rolnik zaorał drogę i nie mogą się minąć 2 samochody.  Jak na razie była to 
interwencja ustna. 
Członek Komisji Z. Sierzan -  uznał, Ŝe sprawa tej drogi  była poruszana juŜ 10 lat temu. 
Członek Komisji Marianna Filipowicz  – zapytała,  jaką szerokość ma ta droga? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe nie wie,  poniewaŜ nie miała czasu   tego 
sprawdzić.  
Członek Komisji Z. Kaczorowski -  powiedział, Ŝe jeśli mamy jakiś interes,  to proponuje 
zmniejszyć kwotę do 2.000 zł.  
Zastępca Wójta B. Polańska -  poinformowała, Ŝe o interwencję Policji prosiła równieŜ       
w Nowym Przewodowie gdzie był problem z podatkiem gruntowym i  rolnicy wpłacali go do 
kasy urzędu.  Zaproponowała, Ŝeby dla Policji przeznaczyć pewną kwotę. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie  propozycję przeznaczenia 
dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku  na dofinansowanie zakupu paliwa do 
samochodu słuŜbowego  kwoty  2.000 zł.   
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami „za” 
przy 1 głosie „wstrzymującym”  pozytywnie rozpatrzyła  wniosek Komendy Powiatowej 
Policji w Pułtusku o rozwaŜenie moŜliwości  dofinansowania zakupu paliwa do samochodu 
słuŜbowego zakupionego przez samorząd gminy proponując kwotę 2.000 zł.  
Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku  o rozwaŜenie moŜliwości  dofinansowania 
zakupu paliwa do samochodu słuŜbowego – stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4. 
Zastępca Wójta B. Polańska – przedstawiła wniosek mieszkańców wsi śebry-Falbogi         
o przyznanie funduszu na remont dróg wiejskich, które są w bardzo złym stanie po cięŜkiej 
zimie. Mieszkańcy proszą o 360 ton Ŝwiru. 
Nadmieniła, Ŝe w roku 2009 w całości środki z funduszu sołeckiego do realizacji w 2010 r.  
mieszkańcy wsi śebry-Falbogi przeznaczyli na zakup komputerów do Publicznej Szkoły 
Podstawowej  w Skaszewie.    
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Poinformowała,  Ŝe na Ŝwirowanie dróg został ogłoszony przetarg. świr będzie woŜony         
w dwóch  terminach tj.  do końca czerwca i do końca października. W przetargu  zostały ujęte 
wszystkie środki, które były przeznaczone na Ŝwirowanie w ramach  funduszu wiejskiego        
i  dodatkowe środki z budŜetu gminy, Ŝeby Ŝwiru było więcej. 
Członek Komisji M. Filipowicz  – zapytała, ile będzie kosztowało 360 t Ŝwiru?    
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe trudno jej powiedzieć. 
Uznała, Ŝe wniosek Mieszkańców wsi śebry –Falbogi rozpatrywałaby po przeprowadzeniu 
przetargu. Jej zdaniem,  pewną ilość Ŝwiru trzeba przydzielić wszystkim. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe będzie to wynikać z przetargu. JeŜeli wyjdą ceny 
niŜsze, to skorzystamy na tym, bo więcej będzie  moŜna zakupić Ŝwiru, poniewaŜ moŜna 
przekroczyć do 20% sumy ogólnej. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe przetarg na Ŝwirowanie odbędzie się 
30.04.2010 r.  W związku z tym zobaczymy jak to będzie i później będziemy dzielić Ŝwir. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe środki z funduszu wiejskiego do przetargu poszły              
w całości. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – był zdania, Ŝe drogi przynajmniej powinny być teraz 
wyrównane. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe równiarka na terenie gminy  porównała drogi 
we wsiach: Przewodowo Nowe, Przewodowo- Majorat, Przewodowo-Parcele, Pękowo, 
Porzowo, Kozłowo, Wójty-Trojany, Stare Grochy, Grochy-Serwatki, Przewodowo 
Poduchowne, Gzy i Mierzeniec. W tej chwili się zepsuła i stoi w Mierzeńcu, ale są zakupione 
części i równiarka będzie naprawiona.  Dziś rusza w dalszą drogę. Nadmieniła,  Ŝe                  
z  operatorem równiarki uzgodniła w sposób, Ŝe operator podjedzie do sołtysa i sołtys będzie 
decydował  gdzie ma iść  równiarka  i będzie  podpisywał  kartę . Dodała, Ŝe  operator koparki 
otrzymał wszystkie telefony sołtysów. Jej zdaniem, to sołtysi  wiedzą  najlepiej, które drogi 
wyrównać.  
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zaproponował, Ŝeby  poinformować bardzo mocno  
sołtysów, Ŝe sukcesywnie równiarki będą drogi dostosowywać przynajmniej tymczasowo,        
a nawoŜenie Ŝwiru będzie później. 
Komisja odłoŜyła rozpatrzenie wniosku Mieszkańców wsi śebry-Falbogi o przyznanie 
funduszu na remont dróg wiejskich do czasu przeprowadzenia przetargu na dostawę 
mieszanki Ŝwiru wraz z rozplantowaniem. 
Wniosek Mieszkańców wsi śebry-Falbogi – stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe w ubiegłym roku wpłynął do niej wniosek         
o uregulowanie stanu własności stawu. Obecnie staw jest własnością gminy. W tej chwili 
wpłynął wniosek od mieszkańców wsi śebry-Falbogi o przyznanie funduszy i podjęcie 
działań mających na celu zagospodarowanie i oczyszczenie stawu. Nadmieniła, Ŝe w tym 
przypadku moŜna byłoby skorzystać z „Małych projektów” Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Zielone Mosty Narwi”. Dodała, Ŝe na odnowę świetlicy wiejskiej w Kozłówce 
gmina złoŜyła 2 wnioski. Ocena merytoryczna wniosków w Stowarzyszeniu jest dobra. Oba 
wnioski wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.  
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Pozostaje tylko kwestia analizy wniosków i podpisania umowy o finansowanie. W przypadku 
odnowy stawu w śebrach Falbogach, Ŝeby złoŜyć wniosek naleŜy opracować dokumentację    
i kosztorys. Wnioski takie moŜna będzie składać w miesiącu październiku 2010 r. Uznała, Ŝe 
taki staw był robiony  w gminie Świercze, ale nie wiadomo z jakich środków. W związku z 
tym zaproponowała, Ŝe moŜe wejść w kontakt z gm. Świercze i zorientować się jakie będą 
koszty.  
Poinformowała, Ŝe jeŜeli wniosek na odnowę stawu byłby składany przez Stowarzyszenie 
„Zielone Mosty Narwi” to musi słuŜyć społeczności wiejskiej. JeŜeli miałaby przyzwolenie, 
to mogłaby się zorientować jaki byłby koszt opracowania dokumentacji. 
Skarbnik E. Głowacka – jej zdaniem, trzeba najpierw się zastanowić, co chce się tam zrobić, 
poniewaŜ jest to waŜne. Podkreśliła, Ŝe pieniędzy na odnowienie stawu na razie nie mamy      
a opracowanie dokumentacji to koszty nie duŜe. Następnie zapytała, czy staw jest bardzo 
zaniedbany?    
Członek Komisji Z. Kaczorowski -  wyjaśnił, Ŝe staw jest duŜy, zarośnięty i ładnie 
połoŜony. 
Skarbnik E. Głowacka – zapytała, na jaki cel byłby przeznaczony staw, czy oczyszczenie,  
zarybienie, czy rekreacja? 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – uwaŜał, Ŝe przede wszystkim naleŜy się zastanowić nad 
kosztami, poniewaŜ jeŜeli udział gminy miałby być ogromny to będzie problem. Następnie 
zapytał, ile środków moŜna uzyskać przez Stowarzyszenie „Zielone Mosty Narwi”? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe na jeden projekt moŜna uzyskać 25.000 zł. 
Skarbnik E. Głowacka – uznała, Ŝe naleŜałoby pojechać do gm. Świercze   i zobaczyć jak 
tam zrobiono. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – powiedział, Ŝe w Strzegocinie na brzegach stawu  są 
ułoŜone betonowe płyty z otworami (kratka). Obok jest zrobiony park, posadzone drzewka      
i ustawione ławeczki.  
Zastępca Wójta B. Polańska – oznajmiła, Ŝe podejmie się działań dotyczących finansowania 
zadania nie tylko  ze środków własnych ale równieŜ z  innych źródeł.  
Członek Komisji Z. Kaczorowski – będąc przy  inwestycji stawu, zwrócił uwagę na drogi. 
Uznał,  Ŝe tyle dróg  jest nie zrobionych, a juŜ wiele dróg wymaga  drobnych remontów, 
zwłaszcza po tej zimie,   popękały asfalty. 
Zastępca Wójta B. Polańska – odnośnie stawu  poinformowała, Ŝe był u niej pracownik 
Pana Kaczmarczyka z firmy „Drogi i Mosty” . Poinformował ją, Ŝe firma wywozi ziemię do 
tej pory do rolników i czy nie wyraziłaby zgody na wywoŜenie ziemi do stawu przy drodze    
w Ładach, o którym mówił  na poprzednim posiedzeniu Komisji Pan śbikowski.  Nadmieniła, 
Ŝe  staw jest zarośnięty, nie jest własnością gminy,   jest wspólnotą wsi. Staw był                     
3 właścicieli, którzy nie Ŝyją i nie mieli dzieci. Dodała, Ŝe podczas ostatniej rozmowy              
z Panem śbikowskim, Pan  śbikowski  powiedział jej, Ŝe spróbuje dowiedzieć się                  
w Starostwie Powiatowym w Pułtusku od czego zacząć sprawę, poniewaŜ gospodarstwo po 
Panu Jaskółowskim ma brat Pana śbikowskiego. Pozostała działka, która została teŜ ma sporą 
powierzchnię.    
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Komisja odłoŜyła rozpatrzenie wniosku Mieszkańców wsi śebry Falbogi o przyznanie 
funduszy i podjęcie działań mających na celu zagospodarowanie i oczyszczenie stawu 
znajdującego się w tej wsi . Pani Wójt zobowiązała się podjąć działania dotyczące moŜliwości 
finansowania tego zadania nie tylko ze środków własnych ale równieŜ z innych źródeł.   
Wniosek mieszkańców wsi śebry-Falbogi stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe 13.04.2010 r. gmina Ŝe Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku otrzymała pismo,  w którym Starostwo informuje, Ŝe w budŜecie 
Powiatu na 2010 r. zaplanowało przebudowę drogi Łady – Szyszki - Gąsocin na odcinku 
Gotardy – Łady Krajęczyno na łączną wartość 1.100.0000 zł.   Jednocześnie Powiat wystąpił 
o dofinansowanie zadania z rezerwy BudŜetu Państwa  do Ministra Infrastruktury. Dodatkowe 
środki przyznane na ten cel wynoszą 1.047.100 zł. Obecnie łączna wartość zadania po 
dokonanych zmianach wynosi 2.147.100 zł. Starostwo przypomniało, Ŝe Rada Gminy Gzy 
uchwałą Nr XXXI/177/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. wyraziła zgodę na realizację przebudowy 
dróg powiatowych w partnerstwie z gminą partycypując w kosztach zadania w wysokości 
50% nakładów wynikających z niezbędnego udziału własnego. W związku z powyŜszym 
Starostwo Powiatowe prosi o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 50% udziału 
własnego Powiatu tj.  w kwocie 550.000 zł.  
Następnie przedstawiła treść uchwały Nr XXXI/177/06 w sprawie przystąpienia do realizacji 
wieloletniego programu inwestycyjnego przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy 
Gzy. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – powiedział, Ŝe myśli, Ŝe są to działania podobne jak      
w przypadku drogi wojewódzkiej na odcinku Przewodowo – Łady. Ci, którzy mieli robić tę 
drogę nie byli  zainteresowani. Obecnie, kiedy przestała praktycznie istnieć – musieli. 
Poinformował, Ŝe po zniszczeniach w tym roku w kierunku Gąsocina,  w śebrach –Falbogach 
jest potęŜna wyrwa a dalej podobnych wyrw jest bardzo duŜo. Uznał, Ŝe Starostwo chyba 
czuje , Ŝe prędzej,  czy później  i tak musi  samo to  robić  i będzie robić wszystko, Ŝeby 
wyciągnąć te środki od gminy. Przyznał, Ŝe pamięta tę uchwałę ale od samego początku 
uwaŜał, Ŝe robienie tego piędziesiąt na piędziesiąt to niedorzeczność. 
Zastępca Wójta B. Polańska -  wyjaśniła, Ŝe na ten temat rozmawiała z naszymi radnymi 
powiatowymi i rozmawiała równieŜ z Panem Starostą. W rozmowie tej uczestniczyła i Pani 
Skarbnik. W tej chwili Starostwo ma przyznane 1.000.000 zł.  Cały koszt  - 2.000.000 zł. 
Uznała, Ŝe pięćdziesiąt  na pięćdziesiąt gmina nie jest w stanie przekazać. Poinformowała, Ŝe 
jeŜeli nie przekaŜemy Ŝadnej kwoty, to droga ta nie będzie realizowana, a zaplanowane 
pieniądze przejdą na inną drogę. Zaznaczyła, Ŝe o realizacji kolejności dróg decyduje Zarząd 
Powiatu, i jest jasno powiedziane, Ŝe jeŜeli nie będzie wsparcia finansowego z gminy,  to 
drogi powiatowe na gminie nie będą realizowane. Dodała, Ŝe takie wsparcie finansowe                    
w poprzednim roku dały inne gminy i  nie będą się wcale zastanawiały tylko przystąpią do 
finansowania. Jej propozycja po rozmowie z Panem Starostą, Panią Skarbnik ze Starostwa     
z naszą Panią Skarbnik, naszymi z radnymi powiatowymi i przeanalizowaniu budŜetu gminy 
to zaplanowanie na ten cel 200.000 zł.  
Członek Komisji  M. Filipowicz – zapytała, co na to Starostwo Powiatowe? 
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Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała,  Ŝe otrzymane środki, to argument do 
przekonania Zarządu Powiatu, Ŝeby przystąpić do realizacji drogi  za kwotę 2.147.100 zł. na 
terenie gminy Gzy. Byłoby to przedłuŜenie drogi wojewódzkiej, która teraz będzie robiona do 
skrzyŜowania w Ładach. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz -  zapytała, dokąd byłaby zrobiona droga? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe trudno jest powiedzieć, poniewaŜ jest to 
powiązane z przebudową mostu i dlatego koszt jest wysoki koszt. Poinformowała, Ŝe 
Starostwo otrzymało środki z BudŜetu Państwa od Ministra Infrastruktury gdzie Ŝeby uzyskać 
środki do wysokości 50% nakładów  jest warunek- przebudowa mostu. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – poinformował, Ŝe ten odcinek drogi powiatowej jest        
najlepiej się trzyma. 
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe przedstawiła opinię Rady Gminy Gzy, Ŝe kwoty      
w wysokości 550.000 zł. gmina nie jest w stanie przekazać, poniewaŜ trzeba byłoby dalej 
zaciągać kredyty. Argumentowała, Ŝe do realizacji gmina ma swoją drogę gminną,  na którą 
są zaplanowane  środki z  BudŜetu Wojewody i nie wiadomo,  czy środki te dostaniemy. 
Wspólnie stwierdzili, Ŝe gmina moŜe  udzielić wsparcia finansowego maksymalnie do kwoty 
200.000 zł.  Nadmieniła, Ŝe pamięta kiedy była podejmowana uchwała w 2006 r. Była  wtedy 
mowa o funduszach strukturalnych – 15%. W tej chwili wszystko się zmieniło. 
Poinformowała, Ŝe jest to uchwała intencyjna, niezobowiązująca. Ale skoro inne gminy 
dofinansowują duŜe kwoty, to Zarząd znajduje się w takiej sytuacji, Ŝe radni w zarządzie 
roŜnie podchodzą -  skoro inna gmina daje duŜe pieniądze,  to dlaczego gmina Gzy nie moŜe  
dać? Dodała, Ŝe Starostwo argumentuje tym, Ŝe inne gminy dają środki. Z Panią Wójt 
argumentowały, Ŝeby  przekonać Starostwo, a Starostwo, Ŝeby  przekonało Zarząd, Ŝeby 
droga weszła do planu i była realizowana. Wspólnie ustalili, Ŝeby wsparcia finansowego 
maksymalnie w kwocie 200.000 zł. udzielić  z wolnych środków  roku 2009. Uznała, Ŝe skoro 
Powiat uzyskał ponad 1.000.0000 zł. środków szkoda, Ŝeby droga nie była realizowana.        
Nadmieniła, Ŝe w ubiegłym roku na złoŜony wniosek Powiat nie uzyskał funduszy na 
przebudowę w/w drogi.  
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe w ubiegłym roku Powiat składał wniosek na 
środki ze „schetynówki”. Nadmieniła, Ŝe na spotkaniu z Wojewodą był poruszony temat,  do 
których samorządów trafiły pieniądze.  Powiat Pułtuski nie otrzymał środków na Ŝadną drogę. 
Z tego,  co mówili wójtowie i burmistrzowi pod uwagę brane były inne drogi - drogi łączące. 
Środki głównie  otrzymały  miasta. Przy ocenie wniosków brano pod uwagę bezpieczeństwo 
ruchu tj.  przejścia dla pieszych, sygnalizację świetlną, oznakowanie drogi, chodniki boczne 
za co były dodatkowe punkty. Droga Skaszewo Nowe - Sulnikowo nie spełniała tych 
warunków. 
Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, co będzie i innymi drogami naszymi, które będą 
robione? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe drogi, które są na dzień dzisiejszy zapisane        
w budŜecie gminy, będziemy realizować. W grę wchodzi sprawa Ostaszewa, poniewaŜ na 
drogę były planowane środki z zewnątrz w kwocie 200.000 zł.  JeŜeli nie otrzymamy Ŝadnych 
środków, to jaką kwotę trzeba byłoby dofinansować zdecydują przetargi. 



- 14 - 
 
Być moŜe środki zostaną z innych dróg  lub ewentualnie trzeba będzie wziąć kredyt. 
Poinformowała, Ŝe na drogi, które są zaplanowane do realizacji,  środki  są zabezpieczone      
w budŜecie i  rozpisane. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe opracowane są kosztorysy na drogę śebry 
Falbogi – śebry Wiatraki - 520 mb  i drogę w Wójtach -Trojanach  – 230 mb. 
W następnym tygodniu będą ogłaszane przetargi. Natomiast z przetargami  na pozostałe drogi 
trzeba czekać, poniewaŜ zaplanowane są środki z zewnątrz.   
Członek Komisji Z. Sierzan – uznał, Ŝe Powiat  nie dokłada środków do przebudowy dróg 
gminnych. 
Skarbnik E. Głowacka – przyznała, Ŝe jest to trochę chore. Ale są intencyjne uchwały, 
rozmowy, ustalenia.  
Członek Komisji W. Światkowski – był zdania, Ŝe gmina dokłada środki  do  dróg 
powiatowych np.  do drogi na Zalesie, na chodniki w Szyszkach. Nie wierzył ,  Ŝe inne gminy 
tak duŜo dokładają, chyba Ŝe gminy zanarwiańskie. 
Skarbnik E. Głowacka – potwierdziła, Ŝe inne gminy dają środki - gminy zanarwiańskie       
i  gmina Pokrzywnica. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe chodniki połoŜone na terenie gminy 
Pokrzywnicy wzdłuŜ drogi do Warszawy są rezultatem zawartego porozumienia z Krajową 
Dyrekcją Dróg i Autostrad   do czego gmina Pokrzywnica dokłada  duŜe środki. Powiedziała, 
Ŝe  gminy dokładają środki do dróg. 
Przewodniczący Komisji K.  śebrowski – był zdania, Ŝe dokładają środki do dróg, jeŜeli 
daną gminę na to stać. 
Członek Komisji Z. Sierzan – uznał, Ŝe jeśli gminy dokładają środki, to jest to widać, u nas 
nie ma jednego chodnika, Ŝeby przejść. Kazał wyobrazić sobie jak w zimie mieszkańcy 
Kozłówki chodzą do sklepu po zakupy, jakie jest tam bezpieczeństwo, kiedy jedzie duŜy 
samochód  z naczepą. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – poinformował, Ŝe słyszał dziwną wiadomość, Ŝe            
w jakimś programie mówiono na temat odpisu podatku bezpośrednio na rzecz gminy. Nie wie 
tylko na jakich warunkach. Podobno trzeba wypełnić tylko jeden PIT. UwaŜał, Ŝe dobrze 
byłoby zorientować się,  poniewaŜ duŜo ludzi pracuje w firmach na innym terenie i jeśli 
mieliby moŜliwość odpisania takiego podatku, to chyba warto. Dodał, Ŝe nie wie do końca  na 
czym to polega.   
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe słyszała, Ŝe była mowa, Ŝe mają coś w tym 
kierunku zmienić, ale jeszcze się z tym nie spotkała, Ŝeby gminy z tego tytułu uzyskiwały 
środki. Jej zdaniem,  jest to niemoŜliwe chyba, Ŝe w formie darowizny. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – wracając do dofinansowania przebudowy drogi, był 
zdania, Ŝe kwotę dofinansowania trzeba negocjować. UwaŜał, Ŝe zrobić drogę kosztem 
zrujnowania finansów gminy to nonsens. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe chodzi o punkt zaczepienia. Radni 
powiatowi i Starostwo proponują, Ŝe gmina  w taki sposób jaki moŜe finansuje. JeŜeli nie 
moŜe w 50%, to jakąś kwotę   minimum  200.000 zł.,  Ŝeby  przeznaczyć.  
 



- 15  - 
 
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe było spotkanie i kwotę chciała zminimalizować.   
Proponowała jeszcze  niŜsze kwoty ale Pan Starosta przekonywał ją, Ŝe będzie miał problemy,  
Ŝeby przekonać Zarząd Powiatu. Podkreśliła, Ŝe jest to sprawa Państwa radnych. Myśli, Ŝe 
jest to wynegocjowane maksymalnie. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, Ŝe jeśli by ta kwota 200.000 zł. została do 
negocjacji,  to  jest  za. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski - poddał pod głosowanie dofinansowanie 
przebudowy drogi powiatowej Łady – Gąsocin w kwocie 200.000 zł.  
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 
przy 1 glosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała  wniosek o dofinansowanie 
przebudowy drogi powiatowej Łady – Gąsocin w kwocie 200.000 zł.  
Ad. pkt 7.  
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe część zmian zostało omówionych we 
wcześniejszych  projektach uchwał i zapisanych w projekcie uchwały w sprawie zmian 
budŜetu gminy Gzy. Od momentu ostatniej sesji  do dnia dzisiejszego zwiększyły się dochody           
o kwotę 88.921 zł. W dziale 750  dochody z tytułu sprzedaŜy składników majątkowych 
będących rzeczami ruchomymi samochód STAR-660 za kwotę 2.020 zł. i planowana 
refundacja środków z Funduszu Pracy wypłaconych przez Gminę z tytułu zatrudnienia osób 
bezrobotnych – 15.000 zł.  Jest to tylko przełoŜenie środków z wydatków na dochody.           
W dziale 756 – kwota 10.258 zł.  to dodatkowe środki nieprzewidziane w budŜecie – opłaty    
z tytułu poszukiwania złóŜ kopalin. Obejmuje to kilkanaście gmin i kilka powiatów. Zgłosiły 
się firmy o wydanie koncesji na poszukiwania złóŜ kopalin. Gmina Gzy jest w części  
udziałem tych dochodów. W dziale 852 Pomoc społeczna  gmina otrzymała pismo 
zawiadamiające z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przyznaniu dotacji 
celowej – 3.000 zł.  i dodatkowa dotacja celowa dla rodziny poszkodowane w wyniku 
wybuchu gazu w Pękowie w kwocie 20.000 zł. Kwota 10.000 zł przyznana na zasiłek celowy 
w 14 zasiłkach i 10.000 zł na utrzymanie GOPS.  My byśmy w swoim budŜecie jednocześnie 
wyasygnowali 10.000 zł. jako pomoc dla poszkodowanych. W dziale 854 -  przyznana dotacja 
celowa w kwocie 38.643 zł na wypłatę stypendium.  
W wydatkach zwiększenia na kwotę 292.643 zł.  Kwota 200.000 zł – pomoc finansowa dla 
Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi Łady – Szyszki _ 
Gąsocin  na odcinku Gotardy – Łady Krajęczyno”,  wpłata na fundusz celowy Policji tj. zakup 
paliwa – 4.000 zł. (autopoprawki będą na sesji Rady Gminy) ,  w dziale Pomoc społeczna 
50.000 zł . z tego 3.000 zł. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych  zatrudnionych 
w GOPS, kwota 12.000 zł. na wypłaty świadczeń bezrobotnym za wykonywanie prac 
społecznie uŜytecznych, 10.000 zł. na utrzymanie GOPS , pomoc dla poszkodowanych            
w wyniku wybuchu gazu  w budynku mieszkalnym – 25.000 zł. w tym 5.000 zł środki własne 
gminy i w dziale  854 pomoc materialna dla uczniów – 38.643 zł.    
Nadmieniła, Ŝe wydatkowanie środków dla rodziny poszkodowanej podczas katastrofy 
budowlanej w wyniku wybuchu gazu będzie się odbywać przez GOPS i będzie to 
ewidencjonowane jako zasiłki celowe. Kwoty muszą być udokumentowane fakturami - zakup 
materiałów i usług w ramach odbudowy domu. 
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Zastępca Wójta B. Polańska - wyjaśniła, Ŝe po rozmowie telefonicznej z posłem na Sejm 
RP Panem Henrykiem Kowalczykiem zostało złoŜone pismo do Wojewody. Następnie 
otrzymaliśmy informację,  Ŝe w budŜecie gminy musimy mieć znaczną ilość pieniędzy, Ŝeby 
Wydział Spraw Społecznych  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w Warszawie mógł 
przekazać środki na konto gminy. W związku z tym, Ŝe środki w wysokości  25.000 zł były 
na koncie pomocy poszkodowanym, kwota ta przekazana została do budŜetu  gminy.             
W dalszej kolejności  wystąpiła  z pismem, Ŝe w budŜecie jest określona kwota i prosi się                 
o wsparcie. Dodała, Ŝe przy sprawie tej chodził poseł na Sejm Pan H. Kowalczyk. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie   
zmian budŜetu gminy Gzy na 2010 rok. 
Komisja w obecności 7  członków komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”  
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady 
Gminy, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8. 
Skarbnik E. Głowacka  - poinformowała, Ŝe  zostały przygotowane dwa projekty uchwał      
z dotacji celowej tj.  dla Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk. W pierwszym projekcie 
uchwały chodzi  o przebudowę drogi Łady – Gąsocin (200.000 zł), poniewaŜ wynika to           
z ustawy o finansach publicznych. Drugi projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy 
finansowej w kwocie 6.300 zł.  Kwota ta jest zapisana w budŜecie, a środki musimy 
przekazać do końca czerwca  br. z przeznaczeniem na składowisko odpadów komunalnych     
w Płocochowie. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski  -  poddał pod głosowanie projekt uchwały              
w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
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. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski  -  poddał pod głosowanie projekt uchwały              
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk. 
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 9 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 9. 
Zastępca Wójta B. Polańska -  powiedziała, Ŝe taryfy zatwierdzane są kaŜdego roku. W tym 
roku  od 1.05.2010 r.  do 30.04.2011 r. Poinformowała, Ŝe do  urzędu gminy wpłynął wniosek  
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wyszczególnieniem 
poszczególnych kosztów i  jest propozycja zwiększenia opłat za 1m3 wody. W roku 2009 r. 
opłata za 1m3 wody wynosiła 1,67 zł. plus 7% VAT, co dało kwotę 1,79 zł.  Obecnie jest 
propozycja 1,72 zł plus podatek VAT, co daje 1,84 zł, czyli zwiększenie opłaty o 0,05 zł. na 
1m3 wody.  Poza tym za wodomierz opłata do tej pory wynosiła 1 zł. plus podatek VAT za        
1 miesiąc. Obecnie jest propozycja rozbicia w zaleŜności od przekroju wodomierza.  
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Opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym 
o średnicy 15 -20 mm proponuje się w wysokości 1,50 zł/m-c plus 7%VAT tj. 1,61 zł/m-c 
brutto. Z rozmowy telefonicznej z Zakładem Usług Wodnych w Mławie  wynika, Ŝe taką 
opłatę ponosiłby gospodarstwa  indywidualne.  Dodała, Ŝe dokładnie nie pamięta, ale przez 
ostatnie 2 - 3  lata nie była podwyŜszana opłata za wodę. 
Członek Komisji Z. Sierzan – przypomniał o uszkodzonej zasuwie w Pękowie na działce        
u Pana Gajewskiego. Podkreślił, Ŝe sprawa była zgłaszana do dyrektora ZUW a ten obiecał, 
Ŝe naprawa zostanie wykonana. Następnie poprosił o przekazanie konserwatorowi wodociągu 
Gzy, Ŝeby odbierał telefony, poniewaŜ była awaria, dzwonił 5 razy i telefonu nikt nie odebrał. 
Wyłączona jest nawet poczta głosowa.  
Zastępca Wójta B. Polańska – zapytała, czy awaria jest naprawiona? 
Członek Komisji Z. Sierzan – odpowiedział, Ŝe awaria jest  prawdopodobnie nienaprawiona. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski  -  poddał pod głosowanie projekt uchwały              
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy. 
Komisja w obecności 7  członków komisji uczestniczących w posiedzeniu – 0 głosów „za”,   
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 7 głosach „wstrzymujących”  wstrzymała się od 
zaopiniowania w/w projektu uchwały proponowanego na sesję Rady Gminy, który stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 10. 
Zastępca Wójta B. Polańska – przedstawiła treść uchwały w sprawie utworzenia obwodu 
glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień           
20 czerwca 2010 roku. Dodała w  wyborach tych po raz pierwszy wyborca posiadający 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie 
organu rentowego  oraz wyborca , który  najpóźniej w dniu głosowania ukończył  75 lat  
moŜe udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 
Przewodniczący  Komisji K. śebrowski  -  poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie utworzenia obwodu głosowania  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” 
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy, który 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 11. 
Zastępca Wójta B. Polańska -  poinformowała, Ŝe  na terenie gminy pracuje równiarka. 
Ogłoszony został przetarg na Ŝwirowanie dróg gminnych. Naprawiane są przystanki 
autobusowe, które są poniszczone. 
Członek Komisji M. Filipowicz  – zaproponowała rozwaŜyć moŜliwość zakupu  przystanków  
z blachy. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe takie przystanki zakupiła gmina Pokrzywnica, 
zapłaciła sporą sumę , a przystanki są poniszczone. Podkreśliła, Ŝe w naszej gminie 
przystanek w Skaszewie jest całkowicie rozwalony, w śebrach - Falbogach przystanek  trzeba 
rozebrać do połowy i postawić. We wsi Grochy - Imbrzyki remont 2 przystanków 
autobusowych będzie w ramach funduszu sołeckiego.  
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Przystanek w Kozłówce jest rozebrany. Poinformowała, Ŝe zastanawia się, czy w ogóle go 
budować, poniewaŜ jeŜeli będą robili drogę wojewódzką jak w Ładach, to przystanek zostanie 
zniszczony. Zaznaczyła, Ŝe gdyby gmina została powiadomiona przystanek zostałby 
rozebrany i materiały odzyskane. Wprawdzie zadzwonił  Pan sołtys z Ład  ale było juŜ po 
fakcie. Nadmieniła, Ŝe do remontu  przystanków w gminie w ramach robót publicznych 
zatrudniony jest  pracownik  z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku oraz wykorzystywane 
są osoby skazane, które odpracowują wyroki sądowe. W związku z tym kupowane są tylko 
materiały. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, czy juŜ były ogłoszone przetargi na działki       
w Pękowie?  
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe wycena działek jest zlecona i zrobiona.      
Z Panem , który robił wycenę umówieni są po niedzieli tj. po 26.04.2010 r.  JeŜeli będziemy 
mieć wartość działek,  będą ogłaszane przetargi. 
Członek Komisji Dariusz Paradowski – zapytał, co z przydomowymi oczyszczalniami 
ścieków? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe nie miała czasu zająć się tym tematem. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – zapytał o wycinanie krzaków przy drogach. 
Zaproponował, Ŝeby do wycinania zatrudnić osoby skazane. 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe są takie osoby, ale  jest to cięŜki temat. 
Członek Komisji W. Światkowski – poinformował, o zniszczeniu  drogi powiatowej na 
odcinku od Gotard przez Słończewo do Szyszk  i w śebrach-Falbogach. Uznał, Ŝe nie wie, co 
to za firma,  ale całą zimę woziła. Nie patrzyła na to,  czy rozmarza. Od spodu asfalt wysadzał 
mróz, a oni jeździli. W związku z tym  na środku drogi powstały doły. Poprosił o podanie 
nazwy tej firmy  
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe po drodze jeździła firma „Drogi i Mosty” Pana 
Kaczmarczyka. Dodała, Ŝe na drodze tej była na interwencji. 
Członek Komisji W. Światkowski – nadmienił, Ŝe firma zaczęła jeździć drogą gminną, na 
której ustawiony jest znak  do 10 ton. Powiedział, Ŝe nie chce dzwonić na Policję ale i  nie 
wie teŜ, co z tym zrobić, czy zatrzymać kierowców  kiedy będzie miał okazję i ostrzec? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe w sprawie niszczenia dróg powiatowych 
Łady – Gotardy i z Szyszk do Ostaszewa pisała do  Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 
Natomiast w sprawie niszczenia dróg gminnych dzwoniła do Pana Kaczmarczyka i Pana 
Wiśniewskiego,  poniewaŜ kierowcy jeździli drogą Łady – Gzy i mają zakaz.  
Członek Komisji Z. Sierzan  - odnośnie słuŜby zdrowia, powiedział, Ŝe ma propozycję Ŝeby 
wyciągnąć umowę i protokół z sesji, poniewaŜ pamięta jak sam osobiście się pytał, w jakich 
godzinach będzie dostępny lekarz dla pacjentów. Doktor Mikuś odpowiedział, Ŝe  od godz. 
8.00 do 18.00. Jego zdaniem, jeŜeli Pan dr Mikuś się z tego nie wywiązuje,  to naleŜy mu  dać 
ultimatum. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe  do Pana dr Mikusia zostało wysłane pismo, 
Ŝeby do końca kwietnia br.  określił się jakie podejmie działania w celu poprawy istniejącej 
sytuacji.  
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                       Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. śebrowski                      
o godz. 13.05  zamknął posiedzenie Komisji.    
 
Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył: 
 
 
Zofia Pszczółkowska 
 


