
P R o T O K Ó L Nr 4/2015 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy odbytego 

w dniu 30 kwietnia 2015 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Tomasza Sobieraja - Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Tomasz Sobieraj - o godzinie 15.45 otworzył posiedzenie 
Komisji, przywitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
1. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
4. Teresa Linka - kier. GOPS w Gzach 
5. Agnieszka Domańska - dyr. PG w Gzach 
6. Anna Zalewska - dyr. PSP w Przewodowie 
7. Danuta Ojrzeńska - dyr. PSP Skaszewo 
8. Andrzej Jusiński - insp. ds. obronnych, społecznych i p.poż. 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Grochy-Imbrzyki o podział sołectwa. 
2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

terenie Gminy Gzy. 
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
5. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy Gzy w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Gzy 

w LGD i wspólnego współdziałania na rzecz tworzenia i realizacji nowej Lokalnej Strategii 

i Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi na lata 2014 - 2020 w ramach działania" Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-

2020. 

6. Informacja dotycząca stanu opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy na 2014 r. 
7. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gzy za 2014 r. 
8. Informacja dotycząca stanu opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2014 r. 
9. Informacja dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2014 r. 
10. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gzy. 
11. Sprawy bieżące gminy. 
Wójt Gminy Barbara Polańska - zgłosiła wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych .
punktów: 
- Rozpatrzenie wniosku OSP Przewodowo-Majorat o zakup Lekkiego Samochodu 

Ratownictwa Technicznego, bą aby punkt ten był rozpatrywany jako pkt 3, 

- Zapoznanie z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w sprawie wyrażenia 
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zgody na przyjęcie przez Gminę Gzy programu profilaktycznego pod nazwą B&N- czyli 
"

B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONIONY" realizowanego w celu poprawy 

bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruch drogowego na obszarze Mazowieckiego 

Garnizonu Policji, z prośbą aby punkt ten był umieszczony w porządku posiedzenia jako pkt 

12. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj poddał pod głosowanie rozpatrzenie wniosku OSP -

Przewodowo o zakup Lekkiego Samochodu Ratownictwa Technicznego jako pkt 3 porządku 

posiedzenia. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami 'za",-

przy O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" zaakceptowała, rozpatrzenie 
" "

wniosku jako pkt 3 porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj poddał pod głosowanie zapoznanie z wnioskiem-

Komendy Powiatowej Policji w Puhusku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez 

Gminę Gzy programu profilaktycznego pod nazwą B&N- czyli B jak BEZPIECZNY i N jak 
"

NIECHRONIONY" realizowanego w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych 

uczestników ruch drogowego na obszarze Mazowieckiego jako pkt 12 porządku posiedzenia. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami 'za",-

przy O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" zaakceptowała zapoznanie 
" "

z w/w jako pkt 12 porządku posiedzenia. 

Na wniosek Przewodniczącego T. Sobieraja Komisja jednomyślnie przyjęła następujący 

porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej: 

1. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Grochy-Imbrzyki o podział sołectwa. 

2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

terenie Gminy Gzy. 

3. Rozpatrzenie wniosku OSP Przewodowo-Majorat o zakup Lekkiego Samochodu 

Ratownictwa Technicznego. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

6. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy Gzy w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Gzy 

w LGD i wspólnego współdziałania na rzecz tworzenia i realizacji nowej Lokalnej Strategii 

i Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi na lata 2014 - 2020 w ramach działania" Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-

2020. 

7. Informacja dotycząca stanu opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy na 2014 r. 

8. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gzy za 2014 r. 

9. Informacja dotycząca stanu opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2014 r. 

10. Informacja dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2014 r. 

11. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gzy. 

12. Zapoznanie z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Puhusku w sprawie wyrażenia 

zgody na przyjęcie przez Gminę Gzy programu profilaktycznego pod nazwą B&N- czyli 
"


B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONIONY" realizowanego w celu poprawy 
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bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruch drogowego na obszarze Mazowieckiego 
Garnizonu Policji. 

13. Sprawy bieżące gminy. 
Porządek posiedzenia Komisji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu 
Ad. pkt l. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia-

i Bezpieczeństwa Publicznego w punkcie dotyczącym rozpatrzenia wniosku w sprawie 
podziału sołectwa Grochy-Imbrzyki na dwa odrębne sołectwa Grochy -Imbrzyki i Grochy
Krupy brali udział mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o podział sołectwa oraz Pani sohys 
sołectwa Grochy-Imbrzyki z miejscowości Grochy-Krupy. Obie strony opowiedziały się na 
podziałem sołectwa Grochy-Imbrzyki na dwa odrębne sołectwa. Jednak zgodnie ze Statutem 
Gminy Rada Gminy może podjąć uchwałę o utworzeniu sołectwa po odbyciu się zebrania 
wiejskiego i przedłożeniu odpowiedniej uchwały Radzie Gminy, która podejmie stosowną 
uchwałę. W związku z tym obecna na posiedzeniu Komisji Pani sohys zobowiązała się do 
zorganizowania takiego zebrania. Następnie zapoznała Komisję z ilością sołectw w gminie 
Gzy i w innych gminach: w przeliczeniu na ilość osób zamieszkujących daną gminę: Gmina 
Gzy - 35 sołectw z liczbą mieszkańców 3.945, Gmina Sońsk - 37 sołectw z liczbą 
mieszkańców 8.197, Gmina Gołymin-Ośrodek 27 sołectw z liczbą mieszkańców 4.051,-

Gmina Karniewo - 36 sołectw z liczbą mieszkańców 5.459, Gmina Obryte - 20 sołectw 
z liczbą mieszkańców - .4.897 , Gmina Zatory - 26 sołectw z liczbą mieszkańców 4.841. 

Gmina Pokrzywnica - 33 sołectwa z liczbą mieszkańców 4.900, Gmina Winnica 34-

sołectwa z liczbą mieszkańców ponad 4.000. Gmina Świercze - 28 sołectw. Jeśli chodzi 
o liczbę mieszkańców w sołectwie Grochy -Imbrzyki, to w miejscowości Grochy- Imbrzyki 
mieszka 24 osoby, a w miejscowości Grochy-Krupy - 33 osoby, razem sołectwo zamieszkuje 
57 osób. Dodała, że na ;posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
była sugestia aby mieszkańcy sołectwa nie dzielili. 
Wniosek mieszkańców wsi Grochy-Imbrzyki o podział sołectwa Grochy-Imbrzyki na dwa 
odrębne sołectwa Grochy-Imbrzyki i Grochy-Krupy - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 
Ad. pkt 2. 

Wójt Gminy B. Polańska powiedziała, że taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na -

terenie gminy Gzy zatwierdzane są co roku. W tym celu gmina otrzymuje kalkulację kosztów. 
Na okres od 17.06.2015 r. do 16.06.2015 r. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa 
w Mławie proponuje podwyżkę l m3 dostarczanej wody w stosunku do bieżącego okresu 
o 0,02 zł. Wcześniej podczas spotkania w urzędzie gminy Pan dyrektor ZUW J. Stępka 
poinformował, że w roku 2014 do Stacji Uzdatniania Wody w Gzach został zakupiony 
agregat prądotwórczy, a w tym roku ma być odnowienie budynku. Agregat prądotwórczy ma 
być równie zakupiony i zainstalowany w Stacji Uzdatniania Wody w Szyszkach. 
Jednocześnie poinformował, że w miesiącu czerwcu br. odchodzi na emeryturę konserwator 
SUW w Szyszkach. W związku z tym zasugerowała, aby nowy pracownik, który będzie 
zatrudniony był mieszkańcem gminy Gzy, na co Pan dyrektor wyraził zgodę. 
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W czasie rozmowy poruszona była także sprawa braku wody we wsi Wójty-Trojany i innych 

miejscowościach najdalej oddalonych od SUW w Gzach. Wartość zbiornika wyrównawczego 

ksztahowałaby się w granicach 300.000 zł plus ok. 8.000 zł koszt projektu. 
3Przewodniczący Komisji T. Sobieraj odnośnie zasugerowanej ceny 1m wody, zapytał -

co byłoby w sytuacji gdy Rada Gminy jej nie zaakceptowała? 
3Wójt B. Polańska odpowiedziała, że jeżeli koszt 1m wody jest podważany, należy -

zbadać, czy koszty są adekwatne do proponowanej ceny wody. Jeżeli Rada nie podejmie 
3uchwały zatwierdzającej proponowaną cenę 1m wody, wówczas cena wody wchodzi w życie 

po upływie 70 dni od dnia od złożenia wniosku przez ZUW. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj 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 - 4 głosami "za", 
" 

przy O głosów "przeciwnych oraz 3 głosach "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Wójt B. Polańska - zapoznała członków Komisji z wnioskiem OSP Przewodowo-Majorat 

o zakup Lekkiego Samochodu Ratownictwa Technicznego. Wyjaśniła, że za spalony 

samochód strażacki Gmina otrzymała odszkodowanie w kwocie 108.000 zł. Analizując 

potrzeby, część środków zostało zaangażowane w projekcie uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015 , który będzie omawiany w następnym punkcie 

porządku posiedzenia. O przedstawienie potrzeb, jakie należy umieścić w projekcie uchwały 

budżetowej w OSP na terenie gminy poprosiła Pana Andrzeja Jusińskiego insp. ds. 

obronnych, społecznych i p.poż w urzędzie gminy. 

Insp. d/s obronnych, społecznych i p.poż. Andrzej Jusiński wyjaśnił, że został-

zobligowany przez Panią Wójt i Panią Skarbnik złożyć zapotrzebowanie na środki budżetu 

z uwzględnieniem środków z ubezpieczenia samochodu. Następnie powiedział, że w dniu 

dzisiejszym dowiedział się od Pani Wójt, że wpłynął jeszcze jeden wniosek o zakup 

samochodu. Uznał, że szkoda że wniosek wpłynął tak późno, ponieważ w zapotrzebowaniu 

przedstawił sprawy i rzeczy, którym nadano bieg. Poinformował, że ze środków uzyskanych 

przez Gminę z tytułu odszkodowania za spalony samochód z wyposażeniem, do OSP 

Przewodowo został zakupiony komplet 6 kół wraz z wykonaniem bieżących przeglądów 

technicznych do samochodu Jelcz, na co została wydatkowana kwota 10.467 zł. Kwota ta 

została wypłacona z bieżącego budżetu, automatycznie obniżając środki w budżecie 

strażackim i zakładając, że pieniądze szybko wrócą, a do dnia dzisiejszego nie wróciły. 

Powiedział , że od samego początku w ramach kwoty z ubezpieczenia padło hasło zakupu 

i zamontowania bram garażowych segmentowych podobnie jak w OSP Gzy, z uwagi na 

znaczną oszczędność energii elektrycznej. W związku z tym, jeżeli bramy garażowe założone 

będą w OSP Przewodowo i w OSP Szyszki będą oszczędności. A w skali kilku lat koszty 

bram się zwrócą. W tym celu zwrócił się z zapytaniem do firmy, która takie bramy wykonała 

i zainstalowała w OSP Gzy. Na złożone zapytanie otrzymał szczegółowe oferty. 
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Wynika z nich, koszt bram dla OSP Przewodowo i OSP Szyszki wyniesie ok 40.000 zł. 
Z uwagi na to, że środki pochodzące z odszkodowania powinny trafić w znacznej części do 
budżetu strażackiego, napisał znaczącą ilość wniosków o dotację na zakup sprzętu dla OSP 
Przewodowo, OSP Szyszki i OSP Gzy. Jeżeli wszystko zostanie sfinalizowane ok. 26.000 zł 
pochodziłoby z dotacji i ok. 26.000 zł należy zabezpieczyć w budżecie. Poza tym w związku 
z tym, że pod koniec sierpnia br. będzie obchodzony jubileusz 75 -lecia straży w Gzach , 
strażacy zwrócili się z prośbą o przeznaczenie stosownej kwoty na dokończenie wymiany 
okien w garażach. na ten cel z Panią Skarbnik planuj ą zabezpieczyć 5.000 zł. Środki również 
będą pochodziły z ubezpieczenia. Oprócz tego OSP Przewodowo w ramach bieżących 
zakupów zwróciło się o doposażenie w umundurowanie wyjściowe dla pań 6 kompletów 
i zakup sprężarki. W związku z tym, że łącznie kwota uzyskana z ubezpieczenia praktycznie 
została rozdysponowana i nie ma pieniędzy na samochód dla OSP Przewodowo .Uznał, że 
wniosek OSP Przewodowo o zakup Lekkiego Samochodu Ratownictwa Technicznego 
zdecydowanie wpłynął za późno, ponieważ gdyby wpłynął wcześniej nie byłyby zakupywane 
bramy skoro tak waży jest samochód. Jednocześnie nadmienił, że OSP Przewodowo 
w dalszym ciągu cały czas doposażana w sprzęt, który został stracony. A napisane wnioski są 
pod kierunkiem, żeby odbudować ich stan posiadania. Poza tym będzie napisany jeszcze 
jeden wniosek o dotację na kwotę ok. 10.000 zł na sprzęt. Dodał, że auto jakie chce zakupić 
OSP Przewodowo przydałoby się każdej straży, ale zakupienie wszystkiego jest niemożliwe. 
Członek Komisji Jacek Barkała wyjaśnił, że chodzi mu o to, że spaleniu uległ\ sprzęt, -

który był własnością OSP Przewodowo. Odszkodowanie wpłynęło do urzędu gminy. OSP 
Przewodowo za swój sprzęt nie otrzymało odszkodowania. OSP Przewodowo nie chce 
gotówki. OSP Przewodowo zwróciła się po to, żeby z odszkodowania w kwocie 108.000 zł, 
ok. 30.000 zł Gmina przeznaczyła na zakup Lekkiego Samochodu bu sa, a OSP ze swoich 
środków jest w stanie dołożyć 5.000 zł. Sumując, samochód straży będzie majątkiem 
Gminy, który dodatkowo powiększy się o 5.000 zł. Uznał, że patrząc po okręgach 
wyborczych w wyborach do Rady Gminy , przez 15 lat w okręgu wyborczym Przewodowo
Majorat i Sisice wydatki inwestycyjne Gminy na obecną chwilę można powiedzieć, że 
równają się zero. Nadmienił, że w 2008 r. było dołożone ok. 70.000 zł do samochodu i w roku 
2009 wsparcie Powiatu w kwocie 40.000 zł na położenie na asfalt nakładki. Razem jest to 
110.000 zł. A na koniec roku 2014 Gmina z powyższego okręgu wyborczego otrzymuje 
zwrot środków w kwocie 108.000 zł. Oznacza to ,że przez 15 lat dla okręgu wyborczego 
Przewodowo -Majorat , Sisice jest inwestycja od Gminy Gzy za kwotę 2.000 zł. 
Wójt B. Polańska wyjaśniła, że w Przewodowie są inwestycje wojewódzkie jak rondo, na -

którym za oświetlenie płaci Gmina, jest też szkoła. Przypomniała, że Pan Jusiński złożył 
wiele wniosków aby odkupić spalony sprzęt, który zostanie przekazany OSP Przewodowo. 
Członek Komisji Marianna Filipowicz - zapytała, czy samochód był własnością Gminy, czy 
straży? 
Insp. d/s obronnych, społecznych i p.poż. A. Jusiński odpowiedział, że samochód był -

własnością Gminy. 
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Członek Komisji J. Barkała -dodał, że większość sprzętu była własnością OSP 

Przewodowo. 

Insp. d/s obronnych, społecznych i p.poż. A. Jusiński - przedstawił wykaz spalonego 

sprzętu z uwzględnieniem, co było kupione ze środków Gminy i z innych źródeł, a co było 

kupione z czego innego. W jego ocenie nie ma aż tak wiele rzeczy, które byłyby własnością 

OSP. Stwierdził, że jest tu wiele rzeczy, które straż otrzymała. Za przykład podał, że 

wygrywając zawody OSP otrzymała torbę medyczną 

Członek Komisji J. Barkała jego zdaniem wygrana torba medyczna stanowiła pewną -

wartość. 

Insp. d/s obronnych, społecznych i p.poż. A. Jusiński przyznał, że tak, ale nikt za nią nie -

zapłacił. Sprzęt, który przekazuje Gmina, nie czuje się jego właścicielem. Gmina sprzęt 

przekazuje strażom i sprzęt jest eksploatowany przez straż do końca. Przyznał, że z tego, co 

zaznaczył, rok wcześniej z funduszu strażackiego zostało zakupione dużo drogiego sprzętu na 

ok 10.000 zł. Ale dużo rzeczy było z lat ubiegłych, które Gmina też kupowała. Odnośnie 

złożonego wniosku poinformował, że OSP Przewodowo zgodnie ze Statutem OSP nie ma 

możliwości prawnej udzielić Gminie dotacji celowej. Jednocześnie poinformował, że OSP 

może chcieć wszystko, ale należy pamiętać o strukturach Związku, dla których szczeblem 

gminnym jest Zarząd Gminy, a następnie Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej, do których zadań należy opiniowanie wniosków OSP. 

Wójt B. Polańska przyznała, że dzięki zaangażowaniu Pana A. Jusińskiego i temu, że -

jeszcze za jej poprzednika w budżecie gminy była przeznaczana pokaźna kwota Gmina Gzy 

w powiecie pułtuskim jest w czołówce jeśli chodzi o wyposażenie w sprzęt. Poza tym Gmina 

Gzy jest również w czołówce w składaniu wniosków o dofinansowanie, ale w całości nie 

otrzymuje pieniędzy. W związku z tym część pieniędzy jest dokładana z budżetu gminy. 

Insp. d/s obronnych, społecznych i p.poż. A. Jusiński dopowiedział, że w ubiegłym roku -

budżet gminy na straż opływał na kwotę ok. 72.000 zł, a sprzęt został ściągnięty za prawie 

80.000 zł. Podsumowując uznał, że zakup Lekkiego Samochodu Ratownictwa Technicznego 

dla OSP Przewodowo jest za szybko. 

Członek Komisji J. Barkała poinformował, że OSP Przewodowo odda samochód Jelcz -

Gminie, a Gmina niech odda OSP 108.000 zł odszkodowania, wtedy OSP kupi samochód do 

wszystkiego. 

Insp. d/s obronnych, społecznych i p.poż. A. Jusiński stwierdził, że takiego samochodu -

OSP nie kupi, bo samochód musi mieć certyfikat. 

Członek Komisji J. Barkała miał odmienne zdanie. Według niego, jeśli samochód kupuje -

straż, nie musi mieć certyfikatu. Odnośnie samochodu Jelcz jaki jest w posiadaniu OSP 

Przewodowo poinformował członków Komisji i Panią Wójt, że w niedługim czasie może 

szykować pieniądze na remont zbiornika w tym samochodzie, jeśli będzie jeździł do małych 

zdarzeń i na uroczystości strażackie, ponieważ już cieknie. A koszt wymiany zbiornika to 

kwota 3 0.000 zł. 
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Członek Komisji Piotr Kownacki - był zdania, żeby jeżeli byłoby to możliwe podjąć 

działanie , żeby zakup bram odłożyć na drugi rok. Stwierdził, że był na uroczystości, widział 

samochód Jelcz i jego zdaniem członek Komisji J. Barkała ma rację, że upomina się o pomoc. 
Członek Komisji M. Filipowicz- przypomniała członkowi Komisji Panu P. Kownackiemu, 

że Prezes OSP A. Jusiński - powiedział, że gdyby wcześniej wpłynęło do niego podanie, to 

nie byłoby problemu. 

Członek Komisji J. Barkała - zauważył, że po przesunięciach w budżecie gminy kwoty 

82.000 zł z odszkodowania zostaje jeszcze 25.000 zł. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - wyjaśniła, że po zmianach budżetowych zostało 

tylko 1.500 zł. 

Insp. d/s obronnych i p.poż. A. Jusiński - uznał, że statutowo w straży decyzja o napisaniu 

takiego wniosku nie jest udziałem jednego, czy dwóch ludzi. Sprawa powinna wynikać 

z dokumentów z Walnego Zebrania, gdzie uznano, że faktycznie zachodzi potrzeba, co 
powinno być zapisane w dokumentach. A takich dokumentów jeszcze nie widział. W tej 

sytuacji nie wiadomo jaka grupa ludzi zadecydowała, że wniosek został tak napisany 

i w takiej formie. 
Członek Komisji J. Barkała - wyjaśnił, że zadecydował Zarząd OSP. 

Insp. d/s obronnych, społecznych i p.poż. A. Jusiński zgodził sie z tym i dodał, że -

w straży działa się kolegialnie i z innych dokumentów nie przypomina sobie żeby coś takiego 

wynikało. Dodał, że gdyby wniosek wpłynął na początku stycznia 2015 r. to nie zakupywałby 

bram garażowych, lub zajmował się wnioskami o wielką kwotę. Uznał, że jedynym wyjściem 

z tej sytuacji to rezygnacja z bram garażowych, ale trzeba się zastanowić, czy to dobry 

pomysł. Poza tym nikt mu w tej chwili nie zagwarantuje, ze po sesji nie wpłynie kolejny 

wniosek z OSP Szyszki, że też chce samochód lekki, bo mają samochód średni ciężki 

i nie chcą nim wszędzie jeździć. Jednocześnie stwierdził, że OSP Pękowo, naj starsza straż 

w gminie traktowana jest po macoszemu. Dostała starego Żuka za 300 zł i też chciałaby 

wszystko mieć. Jego zdaniem, wszystko się wszystkim należy w tym samochód dla OSP 

Przewodowo. Ale osobiście z tym zaczekałby i doposażył to co potrzeba doposażyć, 

a później kupił samochód. Wyraził nadzieję, że złoży wniosek, trafi się dotacja, straż 
dołoży swoje pieniądze, a i nie mówi, że z następnego budżetu gminy nie można będzie 
przeznaczyć pewnej kwoty, żeby kupić samochód. 

-Członek Komisji J. Barkała poinformował, że OSP Przewodowo nie występowałoby 

o finansowanie zakupu samochodu gdyby nie było odszkodowania za sprzęt strażacki. A 

odszkodowanie w tej chwili w znacznej części idzie na pokrywanie dziury budżetowej gminy. 
Skarbnik E. Głowacka stwierdziła, że tak mówić nie można. Prosiła członka Komisji -

Pana J. Barkałę o spokojne przeczytanie i przeanalizowanie projektu w sprawie zmian 

uchwały budżetowej. Wyjaśniła, że kwotę 82.500 zł przeznacza się na straże w gminie. 
Pozostałe 24.000 zł przeznacza się na przedszkola, na dofinansowanie-zadania wynikające 

z umowy z Marszałkiem Województwa. Za odszkodowanie Gmina od OSP nie wzięła 
żadnych pieniędzy. Nie wie jak można mówić, że za pieniądze z odszkodowania Gmina łata 

dziury w budżecie. 



- 8 -

Przypomniała, że strażacy sami osobiście przychodzili do niej podpisać wnioski na sprzęt. 

Wtedy mówiła, że w budżecie gminy nie ma pieniędzy i ewentualnie będą z odszkodowania 

Pieniądze podzielili w ten sposób, że 26.000 zł przeznaczono na sprzęt, 10.000 zł na wymianę 

kół. Słuchając wszystkiego powiedziała, że nie wie jak podsumować OSP Przewodowo. 

Uznała, że OSP Przewodowo ma sprzęt, a teraz nie jest z niego zadowolona. Według niej 

trzeba było w ogóle nie brać sprzętu. 

Członek Komisji J. Barkała wyjaśnił, że w tej chwili OSP nie wzięłaby sprzętu. Jeżeli -

byłoby wiadomo, że będzie wypłacone ubezpieczenie to nikt Jelcza niebrałby. 

Skarbnik Gminy E. Głowacka zapytała członka Komisji Pana J. Barkałę, dlaczego cały -

czas mówi o ubezpieczeniu skoro jest to gminny budżet i są to gminne pieniądze, a nie OSP 


Przewodowo? 


Członek Komisji J. Barkała - uznał, że samochód, który się spalił też był gminny. 


Skarbnik E. Głowacka - przyznała, że samochód był gminy i pieniądze są w gminie. 


A kwota 82.500 zł zostaje przeznaczona na cele strażackie. Następnie zapytała, czy jeszcze 


mało? 


Członek Komisji J. Barkała - odpowiedział, że nie o to chodzi. Gdyby OSP Przewodowo 


wiedziała we wrześniu 2014 r. że odszkodowanie za spalony samochód wpłynie do gminy, to 


nie brałaby szrota Jelcza. Ale było tak, że albo wróbla ma się w garści, albo na dachu. 


Członek Komisji J. Grochowski- stwierdził, że było duże szczęście w nieszczęściu, że udało 


się załatwić, że odszkodowanie w ogóle jest i trzeba się z tego cieszyć. 


Członek Komisji Leon Pytel- zapytał Pana J. Barkałę, dlaczego wniosek nie został złożony 


w styczniu lub lutym 2015 r., a dopiero teraz? Powiedział, że słyszał, że słowne rozmowy 


były, ale nie było oficjalnego wniosku, który znalazłby się na posiedzeniu Komisji, czy sesji. 


Dlatego jest nim zaskoczony. Myśli, że jednostka OSP Przewodowo jest bardzo prężna i nie 


trzeba jej osłabiać. A w przyszłym budżecie gminy należałoby zarezerwować środki, jeżeli 


będzie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu na małe samochody ratownictwa 


technicznego. 


Członkowie komisji - byli zdania, że na takie samochody nie będzie dofinansowania. 


Insp. d/s obronnych, społecznych i p.poż. A. Jusiński - zapytał, co będzie się działo w OSP 


Szyszki, jeżeli będzie rezygnacja z zakupu bram? Odpowiedział, że OSP Szyszki napiszą 


wniosek o następny samochód. 


Członek Komisji J. Grochowski - uznał, że rozumie, że odnośnie bram była akceptacja OSP 


Szyszki i OSP Przewodowo i chcieli bramy. 


Insp. d/s obronnych, społecznych i p.poż. A. Jusiński potwierdził, że tak. Na miejsce 
-

przyjechała firma, które wymierzyła i wyceniła. Bramy będą dla dwóch straży po 2 szt. Koszt 

zakupu z montażem wyniesie ok. 40.000 zł. 

Przewodniczący T. Sobieraj - poddał pod głosowanie wniosek OSP Przewodowo- Majorat 

o zakup Lekkiego Samochodu Ratownictwa Technicznego . 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu- 1 głosem "za" 

przy O głosów "przeciwnych" oraz 6 głosach "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 

w/w wniosek - który stanowi załącznik nr 5. do niniejszego protokołu 
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Ad. pkt 4. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka poinformowała, że po stronie dochodów budżet-

został przeanalizowany, jeżeli chodzi o plan i wykonanie za pierwszy kwartał i zostały 

sporządzone sprawozdania. Po stronie dochodów zachodzi konieczność skorygowania planu 

z uwagi na nowe zadania i nowe dochody ponadplanowe jakie wynikły. 

Po stronie dochodów zmniejszenia 39.000 zł , zwiększenia 79.733 zł. 

Zmniejszenie w dziale 756 - kwota dotyczy skorygowania planu podatku od osób prawnych 

i podatku rolnego od osób fizycznych, po dokonanym wymiarze podatku na 2015 r. 

Budżet był sporządzany wcześniej na podstawie tylko pewnych danych , a wymiar podatku 

zrobiony był w terminie późniejszym jak zatwierdzony budżet. W związku z tym widzi 

pewne zmiany w tym planie - zmniejszenia z uwagi na to, że podatek nie będzie wykonany do 

końca roku. Chodzi tu głównie o podatek od osób prawnych, gdzie jednostki przysłały 

deklaracje odnośnie naliczenia podatku od nieruchomości i na pewno plan zostanie nie 

wykonany. Widzi również pewne zagrożenie w wykonaniu podatku rolnego od osób 

fizycznych, ponieważ był nieco zawyżony plan do wykonania w wymiarze na rok 2015. 

Zwiększenia: 

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo 37.500 zł - planowane wpłaty mieszkańców po 250 zł na -

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Planuje się wybudowanie ok. 150 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

- w dziale 750 dochody w kwocie 5.000 zł uzyskane za zniszczone mienie gminne przystanku 

we wsi Sisice, 

- w dziale 751 6.600 zł -zwiększenie dotacja na wybory Prezydenta RP. 

- w pozostałych działach 756,801, 852,921 - zwiększenie w kwocie 30.633 zł, wprowadzenie 

planu dochodów wynikających z wykonania dochodów ponadplanowych z tytułu opłat 

i czynności cywilnoprawnych, rozliczenie dotacji biblioteki za rok 2014, wpłaty 

z Powiatowego Urzędu Pracy, wnikające z podpisanych umów z Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Skaszewie, zwrot kosztów pogrzebu podopiecznych ZUS z 2014. Są to 

dochody ponadplanowe. 

Po zmianie plan dochodów wyniósłby 10.690.937,06 zł 

w tym dochody bieżące 10.425.137,06 zł 

dochody majątkowe 265.800 zł 

Po stronie wydatków - zmniejszenia 2.500 zł, zwiększenia 179.649 zł-

Zmniejszenia dotyczą: 


- w dziale Oświata i wychowanie 2.500 zł - jest to zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach 


wykonywania zadania z funduszu sołeckiego wsi Sulnikowo (zakup materiałów na remont 


podłogi w świetlicy szkoły w Gzach). Zmiana nie ma wpływu na wynik finansowy. 


Zwiększenia: 


- w dziale 801 - 2.500 zł zmiana klasyfikacji, 


w dziale 150 kwota 3.921,58 zł - projekt realizowany w ramach umowy z Województwem 

Mazowieckim przy udziale środków unijnych. 
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W budżecie jest mniejsza planowana kwota. Umowa jest co roku aktualizowana. Gmina Gzy 

jest partnerem w projekcie. W związku z tym zachodzi potrzeba dofinansowania w kwocie 

3.921,58 zł 

- w dziale 700 - kwota 5000 zł - zwiększenie planu wydatków na bieżące remonty budynków 

zasobu gminnego oraz założenie ksiąg wieczystych dla mienia komunalnego. 

Chodzi o remont budynków, które wynikają z pokontrolnych protokołów inspektora nadzoru. 

W dziale 750 Administracja - zwiększenie 10.465,02 zł w tym 8.465,02 zł na projekt 

realizowany w ramach urnowy z Województwem Mazowieckim przy udziale środków 

unijnych. Gmina w ramach projektu ma otrzymać nowych 9 komputerów. 

Kwotę 2.000 zł zwiększa się na uzupełnienie wydatków na okresowe badania lekarskie 

pracowników, które wynikają z przepisów BHP .. 

- w dziale 751 kwotę 6.600 zl przeznacza się na diety dla przewodniczących, zastępców, 

członków obwodowych komisji wyborczych z dotacji związanej z wyborami Prezydenta RP. 

- dziale 754 kwotę 82.500 zł przeznacza się na: 51.500 zł na zakupy inwestycyjne ( zakup 

drabiny pożarniczej MAKRO S dla OSP Przewodowo - 6.500 zł., zakup i montaż bram 

garażowych segmentowych dla OSP Przewodowo - 20.000 zł, zakup i montaż bram 

garażowych segmentowych dla OSP Szyszki - 21.000 zł, zakup pompy pływającej 

NIAGARA dla OSP Przewodowo- 4.000 zł., 26.000z1 - zakup pozostałego wyposażenia 

OSP w gminie, o czym mówił Pan A. Jusiński, wymiana okien w garażu OSP Gzy - 5.000 zł. 

- w dziale 801 - 28.183 zł z tego kwotę 20.000 zł zwiększenie planu na wpłaty na rzecz 

innych gmin za dzieci z gminy Gzy przebywające w przedszkolach. 

W tym roku przybyło dzieci i środki, które są zabezpieczone są za niskie w stosunku do 

potrzeb. 

Kwotę 5.683 zł przeznacza się na wynagrodzenie PSP Skaszewo, wynika to z rozliczenia 

zatrudnionego pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy. 

Kwota 2.500 zł wynika z klasyfikacji budżetowej 

- w dziale 900 Gospodarka komunalna 5.500 zł przeznacza się na zakup i .montaż wiaty 

przystankowej we wsi Sisice. 

Wydatki uczyniły razem zwiększenia 179.649 zł. 

Zmniejszyła· sie nadwyżka budżetu w związku z przedstawionymi zmianami. 400.000 zł jest 

na spłatę kredytu. Nadwyżkę, czyli różnicę między dochodami, a wydatkami, która wynosi 

123.583,40 zł. przeznacza się na spłatę kredytu i z wolnych środków przeznacza się 

276.416,60 zł na rozchody - spłatę kredytu. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie -

zmian uchwały budzetowej Gminy Gzy na rok 2015. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za", 

przy 1 głosie "przeciwnym" oraz O głosów "wstrzymujących' pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 6 do 

niniej szego protokołu. 
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Ad. pkt 5. 

Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, że projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Gzy zawiera wszystkie te same dane przeniesione z uchwały 
budżetowej .. Planowany dopuszczalny wskaźnik łącznej spłaty w 2015 wynosi 4,96% . 

Natomiast wskaźnik z trzech lat poprzednich wynosi 8,32%. W 2016 splata wynosi 6,10%, 
wskaźnik dopuszczalny - 7,57. Ale Jest to tylko prognoza. Dla przykładu podała, że była 
planowana subwencja, a otrzymaliśmy 200.000 zł mniejszą. Dlatego kwot nie da się 
zaplanować idealnie. Natomiast jeżeli zajdzie konieczność, żeby wygospodarować własne 
środki, przy obecnych stopach procentowych wszystkie gminy zaczynają sobie rozkładać 
spłatę rat kredytów na dłuższe okresy. Poinformowała, że na razie nie ma projektów i na 
inwestycje trzeba poczekać. Jeżeli będzie taka konieczność, to być może gmina powinna po to 
sięgnąć, czy np. obligacje, które są korzystniejsze i łatwiej dostępne. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że do Rady Gminy wpłynęło pismo od Pana Alberta 
Jaworskiego Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi. 
Z uwagi na rozpoczynający się nowy okres finansowania 2014 -2020, aby dalej kontynuować 
członkowstwo w Stowarzyszeniu należy podjąć stanowisko w sprawie kontynuacji 
członkowstwa Gminy Gzy. Nadmieniła, że Stowarzyszenie finansowane jest przez Urzędu 
Marszałkowskiego w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, a do Stowarzyszenia należy 
Gmina Obryte, Gmina Pokrzywnica, Gmina Pomiechówek ,Miasto i Gmina Pułtusk, Gmina 
Świercze, Gmina Winnica i Gmina Zatory. 
Dodała, że na spotkaniu zorganizowanym przez Starostę Powiatu Pułtuskiego pozostałe 
gminy wyraziły chęć współpracy tak jak dotychczas. Następnie poprosiła o pozytywne 
ustosunkowanie sie do pisma.. Przypomniała, że Gmina Gzy należąc do Stowarzyszenia 
korzystała ze środków składając wnioski na remont i wyposażenie świetlicy we wsi 
Kozłówka , Ksiądz Proboszcz z Parafii Przewodowo składał wniosek o środki na elewację 
Kościoła, a mieszkańcy gminy korzystali ze środków na kolektory słoneczne i agroturystykę. 
W tym momencie salę obrad opuścił Przewodniczący Komisji T Sobieraj pomniejszając 

liczbę członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do 6 osób. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji J. Barkała - poddał pod głosowanie kontynuację 
członkowstwa w Stowarzyszeniu LGD Zielone Mosty Narwi. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za", 
przy O głosów przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
kontynuację członkowstwa Gminy Gzy w LGD i wspólne współdziałanie na rzecz tworzenia i 
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objętego PROW na lata 2014=-2020/w sprawie kontynuacji członkowstwa gmmy Gzy 

w Stowarzyszeniu LGD "Zielone Mosty Narwi. 

Pismo Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi. - stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7, 8,9,10. 

Wiceprzewodniczący Rady Stefan Franczak powiedział, że członkowie Komisji-

otrzymali ksero informacji dotyczących punktów 8,9,10 i zaproponował indywidualne 


zapoznanie się z nimi. Zapewnił, że przedstawiciele poszczególnych służb zostaną zaproszeni 


na sesję i będzie możliwość zadawania pytań. 


W tym momencie na salę obrad przybył Przewodniczący Komisji T Sobieraj. Aktualna ilość 


członków Komisji biorących udział w posiedzeniu 7. 


Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2014 r. -

stanowi załącznik nr 9. 


Informacja dotycząca stanu opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2014 r. - stanowi 


załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 


Informacja dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2014 r. -

stanowi załącznik nr 11 do niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 11. 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka powiedziała, że
-

nowelizacja ustawy o pomocy społecznej od 2011 r. wprowadziła obowiązek corocznego 

przygotowania przez Gminę oceny zasobów pomocy społecznej. Sporządzona ocena stanowi 

podstawę do planowania budżetu na przyszły rok i zostanie wykorzystana do analizy stanu 

skuteczności pomocy społecznej, a przez ten pryzmat do wyznaczenia priorytetów działań 

w gmInIe. Wymiar istniejących problemów społecznych ukazuje konieczność zwiększania 

nakładów i środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy 

społecznej oraz dalszego rozwoju działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie 

występującym problemom społecznym. Do problemów pomocy społecznej zalicza się 

bezrobocie, długotrwałą chorobę, ciężką chorobę, niepełnosprawność, bezradność w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz przemoc. Analiza danych w obszarze pomocy 

ukazuje różne problemy, które są w rodzinach., których przybywa coraz więcej. Wiodącym 

tematem jest przeciwdziałanie przemocy. GOPS obserwuje to zjawisko z ilości założonych 

"Niebieskich kart", które są do GOPS kierowane głównie przez Policję, że zwiększa się 

problem. Dotychczas i w ogóle GOPS głównie zajmuje się problemami związanymi z 

bezrobociem, problemami z długotrwałą i ciężką chorobą, niepełnosprawnością, 

bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, z przemocą. W ramach swojej 

działalności GOPS dokonuje analizy w zakresie zapotrzebowania na poszczególne zadania 

wynikające z ustawy dla mieszkańców gminy. Planując działania na każdy kolejny rok w 

planach finansowych uwzględnia przede wszystkim potrzeby rodzin, a potrzeb jest coraz 

WIęceJ. 



- 13 

Analizując poszczególne działy opieki społecznej nasuwa się wniosek, że następuje 

zwiększenie zapotrzebowania na środki o ok. 5% w skali roku. Poinformowała, że 

przygotowanie i przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej wynika z zalecenia, które 

jest przypisane do obowiązków w celu przedstawienia Radzie, że problemy w pomocy 

społecznej były, są i będą. Ocena zasobów pomocy społecznej jest realizowana dla 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w formie statystycznych aplikacji centralnych, 

gdzie tworzony i przekazywany jest raport do Urzędu Marszałkowskiego, który ma za 

zadanie zapewnienie środków na zadania zlecone. 

Komisja wysłuchała ocenę zasobów pomocy społecznej na 2014 dla Gminy Gzy. 

Ocena zasobów pomocy społecznej na 2014 r. - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 12. 

Wójt B. Polańska, - powiedziała, że Komenda Wojewódzka Policji zJs w Radomiu przysłała 

do Komendy Powiatowej Policji w Puhusku opracowany program profilaktyczny po nazwą 

"B&N-czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONIONY ". W piśmie jest sugestia, że aby 

nadać właściwą rangę programowi wskazane byłoby aby został on przyjęty przez stosowną 

uchwałę Rady z jednoczesnym wskazaniem osoby, która będzie koordynować działania 

uczestników na poziomie lokalnym. Program jest skierowany do wszystkich grup wiekowych 

tj. do młodzieży szkolnej szkół, seniorów. 

Komisja zapoznała się z wnioskiem Komendanta Powiatowej Policji w Puhusku w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Gzy programu profilaktycznego po nazwą "B&N

czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONIONY" realizowanego w celu poprawy 

bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na obszarze Mazowieckiego 

Garnizonu Policji.- który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 13. 

Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących gminy poinformowała: 

- Gmina jest po przetargu na budowę budynku gospodarczego. Wybrana kwota przetargowa 

jest poniżej 150.000 zł., a wykonawca jest z Puhuska, 

- W sobotę 25.04.2015 r. był odbiór robót melioracyjnych z udziałem Marszałka 

Województwa Panem Adamem Struzikiem , Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem 

Tadeuszem Nalewajkiem, dyrektorami Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Warszawie, w Ciechanowie, w Puhusku, rolników, u których była prowadzona 

melioracja gruntów i radnych z rejonu Szyszk. 

- W dniu 27.04.2015r. z inicjatywy Gminy Gzy odbyło sie spotkanie Wójta Gminy Gzy, 

Wójta Gminy Gołymin, Burmistrza Miasta i Gminy Puhuski z Marszałkiem A. Struzikiem 

w sprawie drogi wojewódzkiej nr 618 PUhusk - Gołymin. Został wykonany objazd drogi 

Droga ma byc wykonana przez okres trzech lat. W tym roku zostanie wprowadzona do 

planu zadań. Na ten cel w budżecie województwa ma być przeznaczone 5.000.000 zł. 

Będzie robiony odcinek od ronda w Przewodowie w stronę Puhuska i w stronę do wsi 

Kozłówka. Na spotkaniu był również obecny dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich.Po objechaniu drogi Marszałek stwierdził, że stan drogi jest fatalny. 

- Gmina jest po równaniu dróg żwirowych. Myśli, że zostało to zrobione dobrze. 

http:Wojew�dzkich.Po
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- Pracownicy na bieżącą wykaszają trawę, obecnie we wsi Szyszki przy stawie. 
- Jest duże zapotrzebowanie odnośnie kolektorów słonecznych. W gminie Pokrzywnica 

wykonano 100 kolektorów słonecznych i kolektory na budynkach użyteczności publicznej 
tj. szkołach. Dokumentacja schematyczna kosztowała 20.000 zł. Okna słoneczne 
zastosowane zostały w zależności od liczby osób w rodzinie 

- Środki z Unii Europejskiej będą w ostatnim kwartale 2015 r. 
- Na sesję, która jest planowana 08 maja 2015 r. zostanie zaproszony Pan Starosta Pułtuski 

i Pan dyr. Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, aby powiedzieli o zamierzeniach na 
drogach powiatowych położonych na terenie gminy. W piśmie wysłanym do w/w ok.2 
tygodnie temu zostały zawarte wnioski z odbytych z zebrań wiejskich. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia. Przewodniczący Komisji T. Sobieraj 
o godz. 17.35 zamknął posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 
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Przewodniczył: 
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