
P R o T O KÓ Ł Nr29/14 

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


odbytego w dniu 03 czerwca 2014 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Emilii Oleksa - Przewodniczącego Komisji 


Przewodniczący Komisji Emilia Oleksa - o godzinie 10.20 otworzyła posiedzenie Komisji 
i po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczyła, iż zgodnie z listą 
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisj i, co stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Lista obecności stanowi załącznik nr I do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
l .  Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
4. Jolanta Kurpiecka - Specjalista pracy socjalnej GOPS w Gzach 
Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 
I. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2013: 

a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.; 
b) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu na 2013 rok. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. 
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy na lata 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 37 Wojewody Mazowieckiego 
z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu 
pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 152, poz. 5335) dotyczącej konieczności 
zmiany parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych 
drzewami w tym samym gatunku w miejscu usuwanych drzew oraz zmiany numeru 
ewidencyjnego działki na której znajduje się pomnik przyrody. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gzy. 
7. Sprawy bieżące gminy. 
Porządek posiedzenia brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie. 
Ad. pkt 1. 
Wójt Gminy Barbara Polańska poinformowała , że Zarządzeniem Nr 8/14 z dnia-

25 marca 2014 r. zostało przekazane Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2013. 
W kwestii tej RIO podjęła uchwałę Nr Cl.l13.2014 z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie 
wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu 
za 2013 rok. Opinia jest pozytywna. 
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Skład Orzekający RIO wskazał jedynie na niskie wykonanie dochodów majątkowych (plan 

wynosi 330.099,32 zł, zaś wykonanie 129.987,49 zł, co stanowi 39,38 %. 

Spowodowane było to brakiem wykonania dochodów ze sprzedaży majątku na skutek 

przedłużających się procedur wydzielenia odrębnych lokali mieszkalnych oraz podziału 

działek przeznaczonych do sprzedaży w 2013 r. Ponadto występuje niepełne wykonanie 

wydatków majątkowych (plan wynosi 1.305.950,00 zł, zaś wykonanie 1.052.545,26 zł, co 

stanowi 80,60%). 

Odnośnie sprzedaży działek dodała, że w obecnej chwili sprzedawane są 2 działki we wsi 

Pękowo i ogłoszony będzie przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku w Gzach. 

Następnie w dniu 20 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym 

została podjęta Uchwała Nr 4/2014 o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2013 rok 

i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy. Podjęta uchwała wraz z wyciągiem 

z protokółu z posiedzenia Komisji, w celu zaopiniowania została przesłana do RIO 

W dniu 28 maja 2014 r. Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Gzy .. 

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Witold Czapliński. Aktualna ilość 

członków Komisji biorących udział w posiedzeniu 8.-

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka przypomniała, że jak powiedziała Pani Wójt, RIO-

wskazała na niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży. W związku z tym zostało 

wyjaśnione, że niższe wykonane dochodów było związane z przedłużającą się procedurą 

sprzedaży. Pozostałe dochody wykonane zostały dobrze. Dochody w ciągu 2013 r. 

w stosunku do budżetu pierwotnego uległy zwiększeniu o kwotę 1.015.864,48 zł. Były to 

głównie dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone i zadania własne gminy. 

Budżet za rok 2013 wzrósł z kwoty 10.444.386,84 zł do kwoty 11.460.251,32 zł. Podobnie 

jest po stronie wydatków, które również uległy zwiększeniu o kwotę 1.326.352,35 zł, co 

wiąże się z wprowadzeniem wolnych środków z lat ubiegłych na wydatki. 

Za rok 2013 r. była nadwyżka budżetu w kwocie 313.973,54 zł. Wiązało się to z niższym 

wykonaniem wydatków w stosunku do planu wykonania dochodów. 

Wolne środki w kwocie 410.796,54 zł ( zawyżone o dotację na realizowany projekt "Dziś 

myślę o jutrze" o kwotę 118.282,12 zł). Dotacja otrzymana w roku 2013 była 

niewykorzystana i przeszła na 2014 r. na wykonanie projektu. 

Przychody - 857.629,54 zł z tego wolne środki: 362.629,84 zł i kredyt bankowy wydany na 

skonsolidowanie - wydłużenie terminu płatności w kwocie 495.000 zł 

Rozchody 760.806,84 zł w tym na spłatę kredytów wg harmonogramu w tym: 495.000 zł na -

spłatę kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. 

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 3.586.855,23 zł 

Dochody zostały wykonane w 95,98% 

w tym: dochody bieżące - 97,66% 

dochody majątkowe 39,38%.-

Najwyższym dochodem w budżecie gminy są subwencje, dalej dochody własne, dotacje na 

zadania rządowe zlecone i dotacje z jednostek na finansowanie zadań. 
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W roku 2013 nie było dotacji z zewnątrz. W związku z tym było tylko dofinansowanie zadań 

bieżących w ramach POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) z działaniami w szkołach. 

Jeśli chodzi o dochody w dziale 756 - udział w dochodach i podatkach przebiegał dobrze. 

Zaległości u osób prawnych nie ma. Zaległości są u osób fizycznych. dotyczą podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości. Ogółem kwota należności w stosunku do podatku od 
osób fizycznych tj. łącznego zobowiązania wynosi 51.146,86 zł i obejmuje 104 podatników, 

z tego odroczono jednemu podatnikowi na kwotę 252 zł. Na kwotę 51.146,86 zł składają się 

zaległości z lat ubiegłych - 20.497,67 zł i zaległości z roku 2013 w kwocie - 30.397,19 zł. 

W celu wyegzekwowania należności prowadzone są czynności egzekucyjne. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2013 ogółem - 742.241,39 zł 
w tym w: 

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 88.523,52 zł 
- podatku rolnym od osób prawnych - 14.804,08 zł, 

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych-127.711,91 zł, 

- podatku rolnym od osób fizycznych - 468.216,16 zł, 

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 42.985,72 zł. 

Zwolnienia od budynków za rok 2013 wyniosły - 40.308,36 zł 

w tym w: podatku od nieruchomości od osób prawnych - 7.098,36 zł, 

podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 33.210 zł. 

Umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych - 48 decyzji Wójta Gminy - 13.612 

zł , umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - 9 decyzji na kwotę 87 zł. 

Odroczenie terminu płatności - I decyzja na kwotę 252 zł. 
Wydatki wykonano w 90,15 % 

w tym: wydatki majątkowe - 80,60% 

wydatki bieżące - 94,46% 
Wójt B. Polańska - wymieniła inwestycje wykonane w 2013 r.: 

- przebudowa drogi gminnej we wsi Słończewo wraz z mostem - 113.514,26 zł. 
w tym: z funduszu sołeckiego - 9.000 zł; 

- przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo - Sulnikowo - 615 mb za kwotę 255.578 zł, 

z tego: środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 60.000 zł 

- modernizacja dróg we wsiach poprzez żwirowanie : z budżetu gminy - 239.000 zł, 

w tym: z funduszu sołeckiego - 144.000 zł. 

- w ramach współdziałania z Powiatem Pultuskim w zakresie realizacj i drogi powiatowej na 

odcinku 3 000 mb przekazano kwotę 245.000 zł; 

- budowa przystanków autobusowych we wsiach Szyszki i Grochy Imbrzyki - 10.000 zł; 
- remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie wraz z częściową 

wymianą rur - 77.000 zł; 
- usuwanie wyrobów zawierających azbest (dofinansowanie 17.713 zł) - wszystkie 

zgłoszenia mieszkańców zrealizowano; 
- wykonanie centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy - 32.000 zł. 
- wykonanie 2 mostków we wsi Żebry-Wiatraki, we wsi Grochy -Serwatki - 2 szt., we wsi 

Pękowo - l szt., we wsi Przewodowo Poduchowne - 1 szt. we wsi Słończewo - 2 szt., 
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razem za kwotę 63.000 zł; 

- wykopanie przydrożnych rowów we wsi Przewodowo-Majorat - 484 mb i 2 przepusty 
o długości 18 mb, we wsi Porzowo - 188 mb - za ogólną kwotę 10.872,37 zł; 

- częściowe zagospodarowanie stawu i odwodnienie gruntu we wsi Szyszki; 

-zakup tablic informacyjnych dla wsi Nowe Skaszewo i Żebry -Fal bogi w ramach funduszu 

sołeckiego; 

-pomiary geodezyjne działek we wsi Żebry -Wiatraki i Pękowo; 

- podział lokali w budynku Gminy we wsi Gzy przeznaczonych do sprzedaży; 

-remonty socjalne; 

-opłaty za założenie ksiąg wieczystych. 

Pytań nie było. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2013 - stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r. - stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr Ci.133.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 20123 rok - stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr 4/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 20 maja 2014 r. o opinii 

wykonania budżetu Gminy Gzy za 2013 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy Gzy - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr Ci.203.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Gzy z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Gzy - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Gzy za 2013 rok. 

a!) 
Przewodniczący E. Oleksa - poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawIe 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -8 głosami "za 

" 
, 

przy O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących 
" 

pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję - który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

b) 
Przewodniczący E. Oleksa - poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za 
" 

, 

przy O głosów "przeciwnych 
" 

oraz O głosów "wstrzymujących 
" 

pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję - który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu. 
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Ad. pkt 2 i 3. 

Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
w stosunku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 16 kwietnia 
2014 r. zostały wprowadzone wartości zmieniające budżet, a dotyczące zmian wynikające 
z zarządzeń Wójta Gminy, na dotacje jakie gmina otrzymała między sesjami i miedzy 
posiedzeniami jak również została wprowadzona zmiana projektu uchwały w sprawie zmiany 
budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. Wynik Finansowy we Wieloletniej Prognozie 
Finansowej się nie zmienił się. Zmieniły się o kwotę 18.800 zł dochody majątkowe 
wynikające z projektu pn. "Radosne oddziały przedszkolne ", na który została podpisana 
umowa z Jednostką Wdrażającą i została podwyższona wartość projektu. O powyższą kwotę 
zwiększyły się również wydatki. 
Poza tym w wydatkach majątkowych została wprowadzona zmiana dotycząca realizacji 
funduszu sołeckiego w sołectwie Porzowo polegająca na zmianie przedsięwzięcia 
przewidzianego do realizacji z wykopania rowu odwadniającego i wykonania przepustów na 
wykonanie drenów osuszających drogę. 
Również po stronie dochodów została zwiększona dotacja na dofinansowanie zadania 

"Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu ". W związku z zainteresowaniem osób fizycznych 
usuwaniem azbestu, w uchwale pierwotnej budżetu gminy na ten cel zostały zabezpieczone 
środki własne i złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na 
kwotę 13.500 zł. Zmiana ta zostaje wprowadzona po stronie dochodów i wydatków. Gmina 
do zadania dokłada 20% środków tj. 2.410,50 zł, które były zabezpieczone. Cały koszt 
zadania 15.910,50 zł. 
W wydatkach majątkowych dokonano zmiany - zmniejszenie planu na zadanie pn. 

" Modernizacja dróg gminnych " o kwotę 7.000 zł w związku z niższą wartością zadania po 
przeprowadzonym przetargu. Kwotę tę przeznaczono na wydatki bieżące tj. na zakup 
materiałów na naprawę dachu budynku gminnego - Ośrodka Zdrowia w Szyszkach. Wydatki 
majątkowe zostały zmniejszone i w WPF i uchwale w sprawie zmian uchwały budżetowej. 
Dokonano zmian w projekcie pn. "Dziś myślę o jutrze". Wynika to ze zmniejszenia 
i z zwiększenia tej samej kwoty 7.380 zł na realizację zadań - zmiana klasyfikacji-

budżetowej wynikająca z projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Jest to 
powiązanie we WPF wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy i projektem uchwały 
budżetowej. Wynik budżetu pozostaje bez zmian. 
Wójt B. Polańska - w kwestii Ośrodka Zdrowia w Szyszkach wyjaśniła, że kiedy była 
podpisywana umowa na wynajem Ośrodka z Panem Dariuszem Mikusiem - kierownikiem 
NZOZ "Dar - Med", Pan D. Mikuś dokonywał remontów wewnątrz. W tej chwili na 
Ośrodku Zdrowia w Szyszkach są zacieki w różnych miejscach i należy naprawić dach. 
Natomiast w budżecie na rok 2015 należy zabezpieczyć środki finansowe na naprawę dachu 
na Ośrodku Zdrowia w Przewodowi e oraz wykonanie wewnątrz terenu Ośrodka miejsca 
parkingowego po jednej stronie, likwidując trawnik. 
Członek Komisji Zdzisław Sierzan - zapytał, jaki zapis jest w umowie z Panem 
Mikusiem? 
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Wójt B. Polańska -odpowiedziała, że Pan Mikuś płaci za wynajem i robi remonty bieżące 

wewnątrz, a remonty zewnętrzne gmina. 

Przewodniczący Komisji E. Oleksa - poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
" 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu- 8 głosami "za , 
" 

przy O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała wlw 

projekt uchwały proponowany na sesję - który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Komisji E. Oleksa poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie -

zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. 
" 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za , 
" " 

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

wlw projekt uchwały proponowany na sesję - który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 4. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że uchwała Nr XXIIll17/09 w dniu 24 czerwca 2009 r. 

o takiej samej treści oraz uchwała Nr VIII/27 III z dnia 15 czerwca 20 lIr. zmieniająca 

powyższą uchwałę straciły ważność. W związku z tym należy podjąć nową uchwałę 

i uchwalić wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gzy na lata 

2014 - 2018. 

Poinformowała, że w skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi 15 lokali o łącznej 
2powierzchni 668,87 m , w tym: 

- Przewodowo Poduchowne - 2 lokale (w PSP) po 48,00 m2, stan bardzo dobry; 

- Gzy -lokal (w szkole) o pow. 49.00 m2, stan bardzo dobry; 

- Stare Grochy lokal (po szkole) o pow. 73,70 m2• stan dobry; 

- Szyszki Włościańskie lokal (Ośrodek Zdrowia) o pow. 55,97 m2, stan dobry. 

Pomieszczenia z oddzielnym wejściem wyremontowane przez Pana Mikusia dla lekarza są 

nieużywane. W związku z tym, że pomieszczenia stoją nieużyteczne, jeden z mieszkańców 

gminy jest chętny zagospodarować lokal i płacić czynsz. Pomógłby również przy 

odśnieżaniu i koszeniu trawy. Myśli, że byłoby dobrze, żeby pomieszczenia te wykorzystać, 

żeby nie stały puste. 

- Skaszewo Włościańskie - 5 lokali ( stara szkoła) o pow. od 25,80 m2 do 62,50 m2, stan 

dostateczny oraz jeden lokal, który nałeży wyremontować, zwiększając mieszkaniowy 

zasób gminy, aby zamieszkał mieszkaniec, który mieszka w budynku po starej szkole we 

wsi Kęsy. 

- Gzy - 5 lokałi mieszkalnych (budynek gminy) stan dostateczny. 

Lokale w budynku w miejscowości Gzy przewiduje się do sprzedaży w 2014 r. 

Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się lokale socjalne w miejscowościach: 

- Skaszewo Włościańskie - 5 lokali 

- Stare Grochy - 1 lokal 

Przewiduje się zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o jeden lokal w miejscowości 

Skaszewo Włościańskie. 
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Ze względu na ograniczoną ilość mieszkań zarządzeniem pozostałe lokale mogą być 

przekształcone na lokale mieszkalne w całości lub części , w załeżności od zaistniałych 

potrzeb na lokale socjalne. 

Wpłaty z tytułu czynszu wnoszone przez lokatorów przeznaczane będą na utrzymanie 

właściwego stanu technicznego lokali. Lokale nie wymagają kapitalnych remontów. 

W związku z tym w latach 2014 -2018 planuje się jedynie naprawy bieżące. 

W 2014 r. przewiduje się sprzedaż lokali w budynku w miejscowości Gzy. 

Stawka bazowa czynszu za I m2 powierzchni ustalana jest zarządzeniem wójta Gminy. 

Miesięczna stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego jest ustalana 

w wysokości 50% stawki bazowej czynszu. 

W celu wykonywania bieżących napraw w poszczególnych latach zostały zaplanowane 

kwoty wydatków. 

Członek Komisji Koc Jadwiga zapytała, czy jest zainteresowanie kupnem lokali
-

w budynku w miejscowości Gzy? 
Wójt B. Polańska obecnie mieszkańcy budynku czekają, jaka będzie kwota w pierwszym -

przetargu na 3 lokale. 
Przewodniczący Komisji E. Ołeksa - poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia programu gospodarowania mieszkalnym zasobem gminy na lata 2014 - 2018 oraz 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za" , 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję - który stanowi załącznik nr II do niniejszego 
protokołu. 
Ad. pkt 5. 

Wójt B. Połańska poinformowała, że usunięcie drzewa jako pomnika przyrody, następuje -

w drodze uchwały Rady Gminy. W tym celu gmina wystąpiła z wnioskiem do Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie i otrzymała 
pozytywną opinii. Po podjęciu uchwały przez Radę, gmina wystąpi do Starostwa 
Powiatowego o wydanie decyzji zezwalającej na ścięcie drzew. Do wycięcia jest 5 drzew, 
pod warunkiem, że w miejsce wyciętego drzewa należy wsadzić drzewo tego samego 
gatunku. Drzewa przeznaczone do wycięcia zagrażają bezpieczeństwu ludzi i ich mieniu. 
Poza tym w projekcie uchwały zmienia się numer ewidencyjny działki z 261/1 teren parku 
zabytkowego na nr 100 - droga dojazdowa do terenu dawnego parku dworskiego. 
Członek Komisji J. Koc - zapytała o topolę we wsi Kozłówka k. Pani Zaradkiewicz, która 
prawdopodobnie rośnie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 618. 
Wójt B. Polańska wyjaśniła, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie -

najpierw zbiera zamówienia, a później ogłasza przetarg na wycięcie drzew. Cała procedura 

trwa do ok. póhora roku. 

Członek Komisji J. Koc - dodała, że topola, o której mówi jest w środku pusta, sucha. Przy 

silniejszym wietrze tylko skrzypi. Jest to drzewo bardzo niebezpieczne. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że jeszcze dzisiaj przypomni o w/w drzewie. 
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Przewodniczący Komisji E. Oleksa - poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zmiany rozporządzenia Nr 37 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. 

w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2008 r. Nr 152, poz. 5335) dotyczącej konieczności zmiany parametrów drzew przy 

jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami w tym samym gatunku w miejscu 

usuwanych drzew oraz zmiany numeru ewidencyjnego działki, na której znajduje się pomnik 

przyrody. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu- 8 głosami "za , 

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

w/w projekt uchwały proponowany na sesję - który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 6. 


Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Jolanta 


Kurpiecka - przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gzy. 

Wyjaśniła, że dokument ten jest sporządzany po raz trzeci. 

Poinformowała, że w gminie jest zauważalny spadek mieszkańców gminy - obecnie 3.902 

osoby. 

Liczba bezrobotnych korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej utrzymuje się 

na poziomie (rok 2011.2012, rok oceny -2013, prognoza, rok po ocenie i dwa lata po ocenie) 

nieco ponad 50 osób w danym roku. 

Liczba rodzin korzystających z pomocy utrzymuje się na podobnym poziomie wynosi - 297 

rodzin w roku 2011, 2013 - 307 rodzin. Są to osoby objęte wszelką pomocą, dożywianiem 

w szkole, zasiłkami okresowymi, celowymi, stałymi. 

Dominującą przyczyną korzystania z pomocy społecznej na terenie gminy jest ubóstwo 


(poniżej 456 zł na l osobę). 


Drugą przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest bezrobocie, a następnie 


niepełnosprawność. 


Podobnie przedstawia się statystyka pomocy z powodu długotrwałej choroby lub ciężkiej 

choroby. 

Część osób z pomocy społecznej korzysta z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo

wychowawczych, szczególnie rodziny wielodzietne. 

Liczba osób objętych pomocą społeczną z powodu alkoholizmu utrzymuje się na podobnym 

poziomie - ok. 10 osób. 

Z powodu ochrony macierzyństwa jest tendencja wzrostowa do korzystania z pomocy 

społecznej, szczególnie rodzin wielodzietnych. 

Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost rodzin korzystających z pomocy społecznej 

z przyczyny stosowania zachowań przemocowych w rodzinie. Dotyczy to szczególnie 

sytuacji wrażliwych, gdzie nawet interweniuje policja. 

Z analizy danych wynika, że zdecydowana większość osób korzystających z pomocy 

społecznej to osoby w wieku produkcyjnym. Sytuacja jest trudna do wyeliminowania ze 

względu na to, że po pomoc zgłaszają się osoby zatrudnione bez umów o pracę, co jest trudno 

ustalić. 
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Zdecydowana większość osób korzystających z pomocy społecznej w dalszym ciągu wymaga 
wsparcia. W tym celu przez trzy lata były realizowane projekty , na które środki pozyskiwano 
z funduszu unijnego i zaangażowaniu środków gminy w wysokości 10%. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się także wypłatą świadczeń rodzinnych, 
dodatków, zasiłków pielęgnacyjnych. 
Łącznie na świadczenia z pomocy społecznej i zasiłki rodzinne GOPS w 2013 r. wydatkował 
1.892.813 zł. 

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gzy - stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że droga we wsi Tasewy do tej pory była drogą powiatową, 
z tym, że Powiat Pu/tuski nie miał własności. Przy regulacji prawa własności Powiat nie mógł 
wystąpić do Skarbu Państwa i zrobiła to gmina. W związku z tym przejęła drogę od Skarbu 
Państwa, a teraz chce przekazać drogę Powiatowi. Jest to droga od Gąsiorowa do Tąsew, 
której cześć jest położona na gruncie Gminy Gzy, a część na gruncie Powiatu Pu/tuskiego. 
Dlatego należy podjąć uchwałę o przekazaniu drogi Starostwu w formie darowizny. Projekt 
uchwały przedstawi na sesji Rady Gminy. 
- W budynku urzędu gminy w dalszym ciągu prowadzone są remonty - jej pokój i Urzędu 
Stanu Cywilnego. W USC było przyłącze wodociągowe, z którego zrezygnujemy. 
Wodomierz został umieszczony w łazience, a przyłącze wyprowadzone zostanie na zewnątrz. 
- Wczoraj (02.06.2014 r.) na Sesji Rady Powiatu w Pułtusku dowiedziała się że na drodze 
powiatowej Kozłówka - Krzemień na odcinku Stare Grochy - Grochy Imbrzyki będzie 
robiona cześć nakładek - ok. 2.000 mb. 
Członek Witold Czapliński - był zdania, że najpierw trzeba odprowadzić wodę z drogi. 
Członek Komisji Mieczysław Sadowski stwierdził, że na drodze trzeba zebrać pobocza, -

żeby woda popłynęła do rowów. 
Członek Komisji W. Czapliński - poinformowal, że wyczytał w Tygodniku, 
Ciechanowskim, że Pan Starosta Pu/tuski remontuje drogę w swoim kierunku i gdzie mieszka 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Nalewajk. Natomiast droga powiatowa w kierunku 
wsi Grochy-Imbrzyki od 15 lat nie była remontowana 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że są programy, lecz nie na wszystkie drogi można składać 
wnioski o dofinansowanie. W naszej gminie dofinansowanie otrzymała droga powiatowa 
Łady - Gotardy, ponieważ był w niej most. Są tzw. dotacje mostowe. Dlatego w obecnym 
roku Starostwo Powiatowe wybrało drogę w Świerczach tylko ze względu na to, że jest to 
z innych środków, bo w drodze jest most. Uznała, że artykule jaki ukazał się w prasie, 
z informacją co ma być do realizacji, znajduje się droga powiatowa położona na terenie 
gminy Gzy. Poinformowała, że w nowym rozdaniu środków Marszałek Województwa 
Mazowieckiego utworzył tzw. Regionalne Instrumenty Terytorialne, gdzie Powiat Pu/tuski 
miałby 12.000.000 zł. Dlatego należałoby wybrać drogi, które łączyłaby np. dwa powiaty 
i miały szansę realizacji. 
Członek Komisji Z. Sierzan- uznał, że droga Kozłówka - Krzemień łączy powiat makowski 
z powiatem pu/tuskim. 
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Wójt B. Polańska - zgodziła się z tym i powiedziała, ze modernizacja drogi powiatowej 

Łady - Gotardy jest rozpoczęta i jest opracowana dokumentacja na całość drogi. Dlatego 

wstawiona jest całość do realizacji w 2016 r .. 

Członek Komisji M. Sadowski - poinformował, ze niektórym mieszkańcom Groch 

z Powiatu została przysłana informacja o przekształceniu działek. 

Wójt B. Połańska - powiedziała, ze Powiat Pułtuski przystąpił do projektu dotyczącego 

pomiarów. Po pomiarach Starostwo Powiatowe w Pułtusku Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami przysyła zmiany przeklasyfikowania najczęściej uzytku rolnego na Bi. 

Gmina na podstawie wykazu ze Starostwa Powiatowego wydaje decyzje zmieniające 

przekształcenie gruntu. 

Członek Komisji M. Sadowski - zapytał, czy ma to jakieś konsekwencje finansowe? 

Wójt B. Połańska - odpowiedziała, ze tak, konsekwencje podatkowe. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji 

E. Oleksa o godz. 11.40 zamknęła posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: Przewodniczyła: 
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