
Protokół Nr 14/12 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 


i Komisji Rolnictwa i Budżetu 


odbytego w dniu 27 czerwca 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 


pod przewodnictwem 


Kazimierza Żebrowskiego - Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski - o godz. 10.10 

otworzył wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu. Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości 
oświadczył, iż zgodnie z listami obecności na 15 członków obydwóch Komisj i aktualnie 

w posiedzeniu uczestniczy 12 członków Komisji tj. 7 członków Komisji Oświaty, Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Publicznego i 5 członków Komisji Rolnictwa i Budżetu, co stanowi 

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu . 

Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Barbara Polańska - Wójt Gminy 

2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta Gminy 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - przedstawił proponowany 

porządek posiedzenia: 
1. Projekt podziału gminy na okręgi wyborcze. 

2. Sprawy bieżące gminy. 


Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowskiego, Komisje 


jednomyślnie przyjęły porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej. 


Ad. pkt 1. 
Wójt Gminy Barbara Polańska - wyjaśniła, że w związku ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy, zachodzi konieczność w terminie do 

dnia 1 listopada 2012 r. dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze. W związku z tym do 
30.06.2012 r. do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie należy dostarczyć 

projekt podziału gminy na okręgi wyborcze. Nadmieniła, że wypracowaliśmy wstępny 

projekt do przedyskutowania przez Państwa radnych, możemy to zmieniać, ale pewne reguły 

muszą być zachowane. 

Dalej poinformowała, że na wniosek Wójta Rada Gminy dokona podziału gminy na okręgi 

wyborcze i ustali ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. 

W gminie nie będącej miastem na prawach powiatu wybiera się w każdym okręgu 
wyborczym jednego radnego. 

Podziału na okręgi wyborcze dokonuje się według jednolitej normy przedstawicielstwa 
obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców przez liczbę wybieranych do gminy. 

W naszej gminie jednolita norma przedstawicielstwa wg stanu na dzień 31.03 .2012 r. wynosi 
260,86 osoby. 
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Liczbę mieszkańców gminy ustala się na podstawie liczby mieszkańców ujętych w stałym 
rejestrze wyborców gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym Rada 
Gminy dokonuje podziału na okręgi wyborcze. 
Okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy. 
W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza 

sołectwo. Sołectwa gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej 
okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy 

przedstawicielstwa. 
Uchwala Rady Gminy w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego , podaniu do publicznej wiadomości oraz przekazaniu 

Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu. 

Następnie poinfonnowała, że w terminie 3-ch miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi 
wyborcze należy dokonać podziału gminy na obwody głosowania. 
W wyniku dyskusji nad podziałem gminy na okręgi wyborcze radni zaproponowali 

następujące zmiany w stosunku do uchwały Nr XXIX/136/2002 w sprawie podziału gminy 

na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym. : 
- W okręgu wyborczym nr 1 granice okręgu wyborczego tworzą: Sołectwa: Nowe Borza: 
miejscowości Nowe Borza, Wysocki, Nowe Skaszewo, Sulnikowo. 
- W okręgu wyborczym nr 2 granice okręgu wyborczego tworzą: Sołectwa: Gzy: 
miejscowości : Gzy, Kałęczyn, Gzy - Wisnowa, część Sołectwa Grochy- Serwatki : 
miejscowość: Żeromin Drugi. 
- W okręgu wyborczym nr 10 granice okręgu wyborczego tworzą: Sołectwa: Kozłowo, 

Mierzeniec, część sołectwa Grochy- Serwatki: miejscowość: Grochy - Serwatki. 
- W okręgu wyborczym nr 14 granice okręgu wyborczego tworzą: Sołectwa: Begno, Borza
Strumiany: miejscowości: Borza - Strumiany, Borza - Przechy, Marcisze, Ostaszewo 
Pańki, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo -Wluski. 
- W okręgu wyborczym nr 15 granice okręgu wyborczego tworzą : Sołectwa: Skaszewo 
Włościańskie, Żebry - Falbogi. 
Ad. pkt 2. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że powstało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gzy 

tj. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. Dziś Pani Prezes 

Stowarzyszenia D. Brach pojechała po wypis z rejestru. Następnie powiedziała, że dotarło 
podanie z prośbą o użyczenie nieodpłatne budynku na działalność statutową Stowarzyszenia. 
Umowa użyczenia jest potrzebna, żeby Stowarzyszenie mogło złożyć dokwnenty do 

Kuratorium. Kuratoriwn wydaje pozytywną opinię i na podstawie tej opinii gmina wpisuje 
szkołę do rejestru ewidencji szkół niepublicznych prowadzonych przez gminę. Wstępna 

umowa użyczenia została przygotowana wspólnie z Radcą Prawnym. Pozostałe warunki, będą 
jako załącznik do wnowy użyczenia. Nadmieniła, że później w miesiącu lipcu lub sierpniu 

Rada będzie podejmować uchwały odnośnie przekazania środków finansowych. Podkreśliła, 
że ogólnie jest to późna sprawa. Czekała, ale teraz już nie może czekać. 
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Nie jest ogłoszony przetarg na dowożenie uczniów do szkół. Jak to będzie po 1.09.2012 r. 

trudno jej powiedzieć, bo nie ma listy dzieci. W tej chwili nie wie, gdzie, które dzieci pójdą, 

do jakiej szkoły. Przetarg ogłosi tak, jak była podjęta uchwała o obwodach szkolnych. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Witold Czapliński 
zapytał o przekazanie środków finansowych. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że środki finansowe zostaną przekazane uchwałą 

Stowarzyszeniu. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński 
zapytał, czy będzie to tylko subwencja? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała , że tak rozmawiała z przedstawicielami Stowarzyszenia. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Sierzan 
dodał, że można jeszcze lekką ręką rzucić. 
Wójt B. Polańska - zapoznała członków z umową jaka została przygotowana z Radcą 

Prawnym. Z umowy wynikało, że Stowarzyszenie będzie płaciło za energię, wywóz 
nieczystości, wodę i ogrzewanie. Wykaz pomieszczeń będzie określał załącznik do umowy. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski - uznał, że w tej chwili jeszcze 

nie wiadomo, ile dzieci będzie w szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Joanna Świderska - jej zdaniem, wyjaśni się to na 
koniec roku szkolnego, ponieważ wtedy rodziców szkole jest najwięcej. Teraz rodzice nie 
wiedzą jeszcze, że Stowarzyszenie zostało zarejestrowane, bo to wynikło wczoraj. 

Prawdopodobnie na koniec roku szkolnego rodzice się dowiedzą i zadecydują, czy zostają 

w Stowarzyszeniu, czy przenoszą się do innej szkoły. 

Wójt B. Polańska - dalej poinformowała, że od dziś rozpoczyna się żwirowanie dróg. 
Powiedziała, że we wsi Pękowo wynikła sprawa dojazdu do Państwa Gorczyńskich. Kiedyś 

Państwo ci przejeżdżali przez las. W tej chwili nie ma możliwości przejazdu ani od Gromina, 
ani od Pułtuska. Próbuje zrobić drogę od Państwa Żbikowskich i dalej. Dzisiąj ze żwirem 
pojechał tam sołtys i pracownik urzędu. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan 
zaproponował, żeby Pani W ójt na temat remontu drogi przez las porozmawiała 

z Nadleśnictwem, bo być może droga ta należy do Nadleśnictwa. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że na drodze tej jest bagno. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan - uznał, że 

to niemożliwe. Drogą tą codziennie dojeżdża do pracy leśniczy i gajowy, tylko jest szlaban, 
zamknięte na kłódkę. Jego zdaniem, Nadleśnictwo nie pozwala jeździć drogą. Uznał, że 

drogą nie jeździłaby cała wieś, a tylko jedna rodzina. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że realizujemy zadania z uchwał podjętych na 
zebraniach wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego. Dzisiaj koparka ma skończyć w Gzach 

wykopanie rowów i założenie przepustów. Później będzie pracowała w Słończewie, 

Sulnikowie i Przewodowie Nowym. Dodała, że w uchwale z zebrania wiejskiego 
mieszkańców wsi Sulnikowo jest wpisane wykopanie rowów. Na drogę Sulnikowo - Nowe 

Skaszewo jest opracowana dokumentacja, wykopiemy rów, a nie jest w stanie wskazać, 

w którym miejscu biegnie światłowód. 
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W Nowym Przewodowie również jest zapisane wykopanie rowów i też będzie problem. 

Nadmieniła, że żeby zrobić dokumentację obojętnie na którą drogę, najpierw trzeba 


dokumentację, później geodezyjne wywłaszczenie własności i dopiero rowy i drogę. Dodała, 


że, żeby zrobić dokumentację, do realizacji musimy mieć przynajmniej rok czasu. 


Przypomniała, że był uchwalony Plan Rozwoju Lokalnego, z którego zostały do realizacji: 


- budowa oczyszczalni ścieków; 


- przebudowa drogi gminnej Sulnikowo - Nowe Skaszewo; 


- przebudowa drogi Nowe Przewodowo - Przewodowo Majorat; 

Gmina posiada opracowaną dokumentację na przebudowę drogi gminnej Sulnikowo - Nowe 

Skaszewo. Natomiast na przebudowę drogi gminnej Nowe Przewodowo - Przewodowo 


Majorat nie posiada. 


Jest opracowana dokumentacja na drogę w Wójtach - Trojanach i na kawałki dróg 

w Gotardach i Słończewie. Obecnie czekamy na decyzję, która ma zapaść w Urzędzie 


Marszałkowskim odnośnie wysokości środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Po jej 

otrzymaniu będziemy ogłaszać przetarg na przebudowę drogi w Wójtach - Trojanach. 


Poinformowała, że jeśli Powiat otrzyma środki z FOGR, to jeszcze w tym roku będzie 


realizowany kawałek drogi powiatowej w Zalesiu. 


Odnośnie kopania rowów powiedziała, że jest sens kopania gdzie wiadomo, że jest asfalt, tak 

jak i w Gzach. Ale tam gdzie mamy dokumentację , gdzie będziemy myśleć, co daje pod 

rozwagę, to nie wie, czy jest sens. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefan Zadrożny - zapytał, jak będzie z drogą, co 


pisał Pan Samsel? 


Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że Panu Samslowi została udzielona odpowiedź, że nie 


ma środków finansowych. Dodała, że Pan Samsel pisał o lampę i o drogę. W tej chwili 


z Zakładu Energetycznego był przedstawiciel i ma opracować kosztorys z wniosków tj. ile 


będzie kosztowała lampa koło Pana Samsla, lampa naprzeciwko cmentarza w Szyszkach, 

i na skrzyżowaniu w Porzowie, przy skręcie do Gzów. Jutro przedstawiciel ma przywieźć 


kosztorys na poszczególne lampy. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Mieczysław Sadowski 

- uważał, żeby w Porzowie zdjąć lampy co świecą w krzakach, a lampa na skrzyżowaniu 


przydałaby się. Dodał, że mieszkańcom Porzowa lampy świecą w polach, a teraz jeszcze 


dokładać . 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan -uznał , że 


lampy pewnie oświetlają drogę. Następnie powiedział, że radny M. Sadowski uważa, że 


lampa, która stoi w krzakach musi oświetlać gospodarstwo, dom, czy drogę? 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski 
stwierdził, że w ogóle się nie rozumieją. Jest za tym, żeby jakieś oszczędności na gminie były. 


Przypomniał, że jego wyborcy też składali podanie o lampy. Jeżeli Pani Wójt udzieliła 


odpowiedzi odmownej , to wiedzą, że są to duże pieniądze i że się to nie kalkuluje. Ale jeśli 


się oświetla całą wieś , która nie jest położona przy drodze traktowej, a teraz się jeszcze żąda, 


żeby dołożyć lampę, to Grochy też żądają. Podkreślił, że całe życie Grochy były nie 

oświetlone, a dostały l lampę i na tym pozostało . 
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - powiedział, że lepiej może w tej 

chwili te pieniądze nawet na remont istniejących asfaltów, czy czegoś przeznaczyć. 

Wójt B. Polańska -wyjaśniła, że to nic w sumie z jej strony nie kosztuje, a chce właśnie 

przedstawić jaki to jest koszt. Bo są to koszty, wymiana - założenia z jednego słupa na 

drugi słup. Dodała, że w tej chwili mamy tak podpisaną umowę, że Zakład Energetyczny 

zrobi to bez pieniędzy, ale np. w Szyszkach muszą budować słup i doprowadzać i są to 

dodatkowe koszty. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - uznał, że w Porzowie będą 
pewnie koszty. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że koszty będą, bo tam nie ma nic. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - w sprawie drogi do lasu koło Pana 

Samsla, powiedział, że są tam mostki i do Pana Samsla i do innych zabudowań, które są 

zatkane i woda nie ma szans odpłynąć. Dodał, że jest tam bardzo dobry spadek do rowu 

melioracyjnego i wystarczy, żeby udrożnić przepusty i prawie nie będzie problemu. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefan Zadrożny - przyznał, że przepusty są. 

Odnośnie założenia lampy w Przewodowie - Majorat, powiedział, że Pan Samsel mieszka 

pod lasem, ale tam w ogóle nie ma żadnej lampy, nie ma oświetlenia. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - powiedział, że budynki pod lasem 

są wszędzie. Na gminie jest tego mnóstwo. Na drogę, na przepusty, czy na coś pieniędzy nie 

żałuje, a ta lampa, to może trzeba poczekać. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski -dodał, 
że inne wsie od wojny lampy nie widziały i dalej nie widzą. A jak tutaj się dostawia 

i dostawia, to też rażące jest. 

Wójt B. Polańska - stwierdziła, że w tej chwili nasze drogi wymagają na prawdę remontu . 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski - jego 

zdaniem, o drogi trzeba dbać, bo z tego żyjemy. Mleczarki chodzą, to droga musi być. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - w kwestii żwirowania dróg zapytał, 

czy samochody, które będą przyjeżdżały będą już miały określony tonaż? Poinformował, że 

2 lata temu był ten sam dostawca i kierowcy jak zaczęli jeździć, jeden miał 20 ton, drugi 

32 t. Kierowców przyjeżdżało po kilku na raz. Później, kiedy policzyli , kierowcy powiedzieli, 

że już koniec. A okazało się, że jeszcze 5 samochodów trzeba przywieźć. Sołtys w Szyszkach 

nie zdążył policzyć, to żwiru przywieźli ile chcieli. W związku z tym nie chciał, żeby to było 

zamotane. 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie wie jak było dzisiaj. Ale po dzisiejszym dniu 

uzgodnili, że kierowca, który będzie przywoził żwir, będzie mówił ile jest na danym 

zestawie. Myśli, że chyba na każdą wieś, tam gdzie będzie wożony żwir wyśle swojego 

pracownika, żeby przypilnował. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan - zapytał 

Panią Wójt o tranzyt mleczarki przez wieś Pękowo. Jego zdaniem, jeśli te samochody mają 

tak chodzić, to musimy zamknąć po remoncie drogi od strony Trzcińca, bo pod "Górką" tak 

połamany jest asfalt, że się wyrywa już i wyłamują się jego kawałki. 



- 6 -


Sprawa druga, którą poruszył, to sprawa kopania rowów. Powiedział, że dotyczy to jego 


działki. Rów został wykopany, ale bez żadnego poziomu. 


Na skrzyżowaniu woda z rowu wylewa się na jego działkę, a dalej nigdzie nie schodzi. 


W sobotę (23.06.2012 r.) ciął trawę na siano, wszystko stoi w wodzie, 19nie. Uznał, że rów 

jest wykopany, ale nie spełnia wymogów takich jakie powinien spełniać . 


Wójt B. Polańska - uznała, że żeby wypoziomować rów należy wynająć geodetę. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan - był 


zdania, że geodeci mają niwelator, nie jest taki drogi. Ma go każdy budowlaniec. 


Wójt B. Polańska - uważała, że jak by nie było rowu, to też woda by wylewała, byłoby 


jeszcze gorzej. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan - przyznał, 


że woda by wylewała. Ale jeśli już wydaliśmy tyle pieniędzy, to wykopany rów powinien 


czemuś służyć. Dodał, że nie mówi już o drodze, ale o swojej działce . 


Jego zdaniem, może trzeba jeszcze wykopać inny rów w kierunku Trzcińca od skrzyżowania, 


tylko, że trzeba założyć mostki najego wjazd i tam gdzie się buduje teraz jego syn. 


Poza tym poinformował, że na rowie zaczynają bujać krzaki, odbijają akacje i jest ogromne 


zielsko. Wygląda byle jak. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski - zapytał 


Panią Wójt, czy na drogach powiatowych Powiat będzie obcinał swoje rowy, czy nie? 


Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że na temat Powiatu już nie ma słów. Rozmawiała 


z Zastępcą Przewodniczącego Rady Powiatu - Panem Wójtem i w tym tygodniu była na 


posiedzeniu Zarządu. Pan Starosta obiecał, że na drogi w tym Kozłówka - Grochy -


Imbrzyki pojedzie. Starosta myśli w następnym roku o nakładkach. Może coś razem 


wywalczą na tę drogę· 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski - uznał, 


że drogi nie ma, ale chociażby Powiat obciął trawę . Poinformował, że jadąc, w Kozłowie na 


łuku koło Pana Stanisława Pieńkowskiego, trzeba zwolnić, zjechać, bo inaczej nie da rady. 


Wójt B. Polańska - powiedziała, że po dzisiejszym wspólnym posiedzeniu Komisji 


napiszemy stosowne pismo do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 


Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. Żebrowski o godz. 

12.10 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 

Pro~ołowała: 
::, (rLUtW~ 
Zofia Pszcz-ółkowska 


