
Protokół Nr 16/12 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 


i Komisji Rolnictwa i Budżetu 


odbytego w dniu 18 września 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 


pod przewodnictwem 

Kazimierza Żebrowskiego - Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu 


Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Przewodniczący Komisji wskazali, że wspólne 

posiedzenie Komisji będzie prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu -

Kazimierz Żebrowski. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski - o godz. 11.10 

otworzył wspólne posiedzenie Komisj i 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 Komisji aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy 13 członków Komisj i tj. 7 członków Komisj i Oświaty, Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Publicznego i 6 członków Komisji Rolnictwa i Budżetu, co stanowi 

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Listy obecności stanowią załącznik nr l do niniejszego protokołu. 

Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 

l. Barbara Polańska - Wójt Gminy 

2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta Gminy 

3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 

4. Jadwiga Frąckiewicz - Kier. ZOSz. w Gzach 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - przedstawił proponowany 
porządek posiedzenia: 

1. Ocena informacji z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2012 roku. 

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na 

realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą 

"Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność 

-Rozwój". 

5. Sprawy bieżące gminy. 


Na wniosek Przewodniczącego Komisji, Komisje jednogłośnie przyjęły w/w porządek 


posiedzenia. 

Ad. pkt 1. 
Wójt Gminy Barbara Polańska - przypomniała, że Państwo radni otrzymali obszerny 

materiał dotyczący budżetu gminy za pierwsze półrocze. Powiedziała, że zarządzenie 

w powyższej sprawie było przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
Zespół w Ciechanowie. Na temat wykonania budżetu opinia jest pozytywna. Uznała, że 

pierwsze półrocze 2012 r. było szczególnie trudnym okresem dla nas wszystkich ze względu 

na bardzo ważny i bardzo trudny temat. Odbyło się kilka spotkań, które były nieprzyjemne. 
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Podkreśliła, że w jej życiu pewna rysa na jej zdrowiu zostanie, ale trudne tematy też trzeba 

rozważać i podejmować. Uważa, że w drugim półroczu praca będzie w miarę normalna. 

Nadmieniła, że kiedy tworzyło się Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gzy również było wiele 

spotkań i wyjaśnień. Ostatnio takie spotkanie było przed obliczeniem kalkulacji kosztów za 
użyczenie powierzchni szkoły, które przedstawi później, jak proponuje, jak to widzi. Myśli, 
że ze Stowarzyszeniem dojdzie do wspólnego porozumienia. 

Poinformowała, że w pierwszym półroczu realizowaliśmy zadania bieżące i zadania jak 

żwirowanie dróg z tym, że nie ma odzwierciedlenia w kosztach, ponieważ faktury wpływają 

dopiero w drugim półroczu. Nie ukrywała, że jest to trudny rok dla wszystkich samorządów, 

ponieważ do wykonania są nakładane różnego rodzaju zobowiązania w ramach obowiązku, 

a za tym nie idzie finansowanie. Budżet realizujemy w miarę możliwości. Każdy wydatek 

jest uzgadniany z Panią Skarbnik. Ma nadzieję i myśli, że uda się zamknąć ten rok, żeby 

zrealizować zadania, które nie zostały zrealizowane jeśli chodzi o przebudowę drogi gminnej 

w Wójtach - Trojanach. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - powiedziała, że tak jak mówiła Pani Wójt, Państwo 
radni otrzymali informację o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze półrocze wcześniej 

i myśli, że każdy się z nią zapoznał. Zwróciła uwagę na fakt, że za pierwsze półrocze jest 

zbyt niskie (42%) wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od 

osób fizycznych . Są to dochody, które uzyskujemy z budżetu państwa i które są zależne od 
wpływów ogółem do budżetu państwa od udziału w podatku dochodowym. Dodała, że 

zawsze przy analizowaniu w poprzednich latach budżetów z tytułu dochodów, była różnica 

w wykonaniu poniżej 50% udziału w dochodach. Natomiast w tym roku jest spory ubytek, 

ponieważ wg planu mamy wykonane niżej o 94.000 zł, a wskaźnik 42,3% jest dosyć niski 

w stosunku do planu. Poinformowała, że w miesiącu wrześniu bieżącego roku przyszła 

znacznie wyższa rata podatku. W związku z tym uważa, że nawet przy dochodach takich 

jakie są w sierpniu, będziemy mieli ubytek w granicach 50.000 zł. - 60.000 zł. Pozostałe 

dochody tj. dotacje, subwencje, przychodziły zgodnie z planem. Są trochę niższe dochody ze 

sprzedaży mienia, jest teraz wpłata za jedną działkę, ale nie będą wykonane w 100%. 

Jeśli chodzi o wydatki, to część zadań - żwirowanie, było wykonane w ramach zadań 

funduszu sołeckiego w drugim półroczu i płatności są w drugim półroczu. W związku z tym, 

że jest to sprawozdanie kasowe, wydatki te nie mają odzwierciedlenia w informacji za 

pierwsze półrocze. 

Jeśli chodzi o opinię RlO, to jest pozytywna. W opinii zwrócono uwagę głównie na mniejsze 

wykonanie z zakresu inwestycji, ponieważ płatność jest w drugim półroczu . Zwrócono też 
uwagę, że w pierwszym półroczu nie było wydatków na przeciwdziałanie narkomanii. Środki 
będą wykorzystane w drugim półroczu . 

W kwestii zobowiązań poinformowała, że za pierwsze półrocze 2012 r. były tylko 

zobowiązania niewymagalne, które wynikały z przepisów tj. naliczony podatek dochodowy, 

składki ZUS gdzie płatność jest w miesiącu lipcu br. 
Powiedziała, że w dokumentach była również załączona informacja o przebiegu wykonania 

planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za pierwsze półrocze 2012 r. 

Zobowiązań wymagalnych nie było. 
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Przypomniała, że Pani kierownik GBP odeszła na emeryturę, a na jej stanowisko została 

przyjęta Pani Małgorzata Łyszkowska, która pracowała w urzędzie gminy. 

Dodała, że w 2011 r. jeśli chodzi o wyposażenie Pani Kierownik ściągnęła dużo. 

Zakwalifikowała się do wspólnego "Programu Rozwoju Bibliotek" . Wiodącą biblioteką była 

biblioteka w Puhusku, natomiast współpartnerami była biblioteka w Gzach, w Winnicy 

i Pokrzywnicy. W ten sposób uzyskano komputery, urządzenia wielofunkcyjne, aparat 

fotograficzny. Całe wyposażenie wynosiło ponad 4.000 zł. Pani kierownik biblioteki złożyła 

wniosek o środki na książki. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie państwa w tym roku 

zostało przyznane tylko 2.500 zł. Na koniec poprosiła o zadawanie pytań . 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy Leon 
Pytel - powiedział, że do 31.12.2012 r. musimy spłacić zaciągnięty kredyt, który został 

niedawno podpisany. Następnie zapytał, czy kredyt ten będzie rozłożony w czasie tak jak była 

mowa, do 2020 r. ? 

Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała , że tak. Tak jak była przyjęta uchwała Rady Gminy. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 
L. Pytel- zapytał, czy zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 1.300.000 zł.? 


Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, że zaciągnęliśmy 700.000 zł na spłatę poprzednich 


innych kredytów. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 
L. Pytel- wyjaśnił, że chodzi mu o kredyt, na który wzięliśmy w tym roku kredyt. 


Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że do 2020 r. jest to kredyt zaciągnięty na częściową 


spłatę kredytu. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 

L. Pytel- zapytał, ile w tym roku spłacimy kredytu? 


Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, że 1.210.000 zł. tj. 700.000 zł i 600.000 zł , które 


było planowane z budżetu . Pospłacamy również raty kredytu inne. Z dochodów mamy 


planowane 189.000 zł i z wolnych środków. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zofia Frąckiewicz 
zapytała, czy jest czynna w sobotę biblioteka? Przypomniała, że kiedyś stawiała wniosek, 


żeby biblioteka była czynna w sobotę ze względu na młodzież , która dojeżdża do szkół 


średnich . 


Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że Filia biblioteczna w Skaszewie nie jest czynna, iż jest 


problem z ubikacją. W sobotę Publiczna Szkoła Podstawowa jest zamknięta i ubikację trzeba 


zrobić w nowym pomieszczeniu gdzie jest biblioteka. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 
uznała, że GBP w Gzach jest czynna. 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że GBP w Gzach w sobotę też jest nieczynna, ponieważ nie 


ma takiego zapotrzebowania. Jeżeli będzie zapotrzebowanie temat możemy rozważyć. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 
uznała, że w rejonie Szyszk jest zapotrzebowanie, starsza młodzież chętnie skorzystałaby 


w sobotę z biblioteki w Skaszewie. 
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Wójt B. Polańska - powiedziała, że ewentualnie możemy uruchomić w bibliotekę w Gzach 

i młodzież ze Skaszewa mogłaby przyjechać do Gzów. 


Dodała, że temat ten był podejmowany, ale żeby funkcjonować dalej trzeba zrobić toaletę. Ze 

względu na ograniczone środki finansowe, zaplanowane to będzie w następnym roku. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 
zapytała, do której godziny jest czynna Filia biblioteczna w Skaszewie i GBP w Gzach? 

Wójt B. Polańska - odnośnie Filii w Skaszewie powiedziała, że trudno jest jej powiedzieć. 


W Gzach GBP w poniedziałki jest czynna od godz. 10.00 do godz. 18.00, w pozostałe dni od 

8.00 do godz. 16.00. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 
uważała, że w sobotę powinna być czynna biblioteka. Dodała, że w miastach są czynne 


biblioteki, ludzie korzystają z bibliotek i na pewno skorzystaliby i u nas. 


Wójt B. Polańska - poinfonnowała, że temat ten załatwi do sesji Rady Gminy i na sesji 


poinfonnuje. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 
uznała, że biblioteka ma służyć ludziom. 


Pytań więcej nie było. 


Komisje pozytywnie oceniły infonnację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za 


pierwsze półrocze 2012 roku - która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 2. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 


dotyczy kwoty 30.000 zł., która jest zagwarantowana w budżecie gminy na zadanie pn. 


"Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Łady - Zalesie". Starostwo Powiatowe ogłosiło 


przetarg i jest już wyłoniony wykonawca. Droga zostanie wykonana naj prawdopodobniej 


pod koniec miesiąca. W związku z tym jej prośba o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu 

uchwały. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Sierzan 
zapytał, jak daleko będzie poprowadzona droga w tym roku? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że droga dojdzie za Pana Sołtysa, za zakręt. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław 


Kaczorowski - powiedział, że radni mają cały czas informacje, że są problemy z budżetem. 


Wiedząjak Powiat do tego podchodzi, a cały czas podejmowane są decyzje dotyczące dróg 


powiatowych nie patrząc na jakieś priorytety. Dla niego priorytetową drogą była droga, 

która przebiega przez jego teren, ale to nie o to chodzi. Obecnie widzi, że pojawiły się nowe 


materiały i jakiś odcinek tej drogi. W związku z tym uznał, że wyprzedza to, co powie Pani 

Wójt i zapytał, czy nie należy się skupić na jakimś działaniu priorytetowym i nie wchodzić 


w inwestycje, które nie narzucają priorytetu. Bo jednak są drogi ważne i ważniejsze, 


a wszystkie chcieliby zrobić. Uważał, że w przypadku dróg gminnych zaczyna się dziać 


lepiej, bo zaczyna się o tym mówić. To już nas dogoniło, bo są potrzeby remontowania dróg, 

które przestają istnieć. Ale tutaj już się pojawiła taka świadomość. Natomiast nie WIe, 

dlaczego nie ma tej świadomości w przypadku dróg powiatowych. 
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Jego zdaniem, to Radni i Pani Wójt powinni Powiatowi sugerować, na których drogach im 

bardziej zależy, na których drogach nmiej. Sugerował, że jeśli później gmina ma nie mieć 

środków na dołożenie do drogi Łady - Gotardy, która nie została dokończona, to uważa, że 

drogą priorytetową będzie ta droga. Następnie powiedział, że chciałby podyskutować w jaki 

sposób, jeżeli teraz radni zagłosują "za" będzie wyglądała realizacja drogi powiatowej Łady 

- Gotardy, iż jest to dla niego bardzo ważne. Zaznaczył, że wie, że odcinek Gotardy 

Słończewo, który jest proponowany w projekcie uchwały jest bardzo ważny z tym, że tam 

zrobione są nakładki, które jako tako się trzymają. Natomiast np. od Żebrów -Włostów do 

Szyszk, gdzie robione są pobocza, krawędzie są tak ostre i niebezpieczne, że każdy zjazd 

z drogi to praktycznie niebezpieczeństwo uszkodzenia samochodu. Uznał, że drogi 

praktycznie nie ma. Stwierdził, że chodzi mu o to, że radni muszą mieć jakąś wizję, żeby 

była to wspólna rozsądna decyzja radnych. Podkreślił, że nie mówi, że droga Łady - Zalesie 

jest nieważna. Ale pod uwagę trzeba wziąć natężenie ruchu na jednej i drugiej drodze. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że jeśli chodzi o drogę Łady - Zalesie, to wniosek 

o dofinansowanie do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych złożył Powiat Pułtuski. Do 

FOGR składa się wnioski o dofinansowanie krótkich odcinków dróg, ponieważ jest małe 

dofinansowanie. Nasza gmina z FOGR dostała 20.000 zł, Starostwo Powiatowe - 50.000 zł. 

Podkreśliła, że jest to dofinansowanie do specyficznego charakteru dróg na dojazd do pól 

uprawnych. W związku z tym przyznanych środków nie można przeznaczyć na drogę Łady -

Gotardy. Zaznaczyła, że jeżeli nie dofinansujemy drogi, to Starostwo Powiatowe jej nie 
wykona. Myśli, że w tej chwili nie ma możliwości, żeby nie przekazać kwoty 30.000 zł, która 

jest zagwarantowana w budżecie gminy. Poinformowała, że wykonawstwo drogi będzie 

w 2012 r. Natomiast wniosek na drogę Łady - Gotardy, odcinek Gotardy - Słończewo 

dotyczy 2013 roku. 

Pytań więcej nie było. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

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

przy Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" - pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 
- również poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały . 

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

przy O głosów "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" większością głosów 

pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 
Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego, zostały przekazane środki dotyczące zwrotu części wydatków wykonanych 

w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. Jest to kwota 59.486,42 zł, zgodnie ze złożonym 

wnioskiem. 
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W związku z tym, po wprowadzeniu powyższej dotacji i zmian w budżecie dochody 

wynoszą: 10.079.756,82 zł. w tym: dochody bieżące w kwocie: 9.957.490,47 zł, dochody 
majątkowe w kwocie: 122.266,35 zł. 

Jeśli chodzi o wydatki, jest również propozycja zmian budżetu na 2012 r., ponieważ został 

opracowany po kwotach minimalnych. Po przeanalizowaniu budżetu wynika, że na niektóre 
rzeczy środków będzie za mało. 

W dziale 600 kwotę 16.286,42 zł. przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg. 

Na uwadze jest zima w IV kwartale i być może będzie konieczność odśnieżania. Część 
środków jest zabezpieczonych i część środków należy zabezpieczyć. 
W dziale 750 kwotę 15.700 zł. przeznacza się na diety radnych i wynagrodzenie prowizyj no 

agencyjne dla sohysów i zakup programów komputerowych do celów wymiaru księgowości 

podatków i opłat lokalnych. 

Programy na tzw. DOS-ie do księgowości budżetowej były zmienione dwa lata temu. Były to 
programy przestarzałe. Drugi etap to zakup programów do księgowości wymiarów 
i podatków oraz do opłat śmieciowych, które mają współdziałać z komputerową ewidencją 
ludności. W związku z tym zachodzi konieczność zakupu powyższych programów, 

ponieważ te które sąjeśli chodzi o wymiar podatku są bardzo stare i z dniem 31.12.2012 r. 

przestają istnieć. Dlatego sytuacja zmusza gminę do zakupu nowych licencji. Jest to kwota 
19.000 zł z tym, że 6.400 zł będą kosztować programy komputerowe, pozostała kwota to 
wydatki bieżące, wdrożenie i eksploatacja. Płatności będą w 2013 r. 

W dziale 757 zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o kwotę 240.000 zł. dotyczy 

zmiany klasyfikacji budżetowej. Jest to zmiana w klasyfikacji, która nie rzutuje żadnych 

skutków finansowych w dziale obsługa długu publicznego - odsetki od kredytów. 

W dziale 852 kwotę 3.000 zł przeznacza się na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 

mieszkanki gminy. 

W dziale 900 kwotę 24.500 zł. przeznacza się na konserwację i energię oświetlenia ulicznego. 
Przypomniała, że wspólnie z gminami były podejmowane decyzje. Pewne zmniejszenie 
kosztów da się widzieć po wydatkach. Nadmieniła, że w roku 2012 było zaplanowane na ten 

cel 100.000 zł., ale jest to nieco za mało, co widzi po wykonaniu. Jednak analizując rok 

obecny i poprzedni wydatki są mniejsze pomimo, że na początku 2012 r. w styczniu bądź 
lutym była podwyżka energii. 

Na koniec poprosiła o zaakceptowanie proponowanych zmian, które pozwolą na 

prawidłowe dalsze funkcjonowanie gminy. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za", 
przy Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" - pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
również poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
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Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz o głosów "wstrzymującym" pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy przebudowy drogi powiatowej na 

odcinku Żebry Falbogi - Gotardy. Przypomniała, że temat zasygnalizowała już na 
poprzednim wspólnym posiedzeniu Komisji. Nadmieniła, że na poprzednim posiedzeniu 
Komisji Zarząd Powiatu wystąpił do wszystkich gmin o dofinansowanie do budowy dróg 

powiatowych, ponieważ do końca miesiąca września jest możliwość złożenia wniosku na tzw. 

"schetynówkę". Jest to praktycznie jedyny program gdzie można składać wniosek 
o dofinansowanie na drogę. Przypomniała również, że wcześniej było dofinansowanie 50x50. 

W tej chwili ze względu na ograniczone środki budżet państwa dokłada 30%, a 70% 

samorządy. Zaznaczyła, że kiedy przedstawiała wniosek, z którym wystąpiło Starostwo 
Powiatowe, Starostwo zasugerowało podział środków 35% dla Starostwa i 35% dla gminy. 

Po konsultacjach z Wójtami gmin, gdzie sytuacja jest wszędzie trudna, wspólnie doszli do 

wniosku, że gmin nie stać w takiej wysokości dofinansować. Po rozmowach i analizach, do 
złożenia wniosku zostały dwie gminy o naj gorszych drogach powiatowych tj. gmina 
Pokrzywnica i gmina Gzy. Następnie poinformowała, że w złożonym Programie Rozwoju, 
droga powiatowa Łady - Gotardy była wstawiona po połowie na 2014 i 2015 r. W związku 

z tym, że w tym roku Starostwo Powiatowe będzie składało jeden wniosek, kosztowało to 
dużo rozmów i zabiegów z jej strony i innych osób z Zarządem Powiatu, który decydował, 

którą drogę wytypować, żeby współfinansowała gmina. Osobiście na dzień dzisiejszy 
zaproponowała dofinansowanie zadania w 10% . W związku z tym, że Starostwo składa 

wniosek na 2.050.000 zł., 10% stanowi kwotę 205.000 zł. Na taką kwotę Starostwo się 
zgodziło. Stwierdziła, że wszystkim zależy na tej drodze. Dodała, że w pierwszej wersji 
droga miała być przebudowywana od Żeber - Włost w stronę Gąsocina. Jednak z uwagi na 
to, że "schetynówka" wymaga współdziałania z innymi gminami i powiatami, wniosek ma 

być złożony na odcinek drogi od strony Gotard do Słończewa o długości 2.300 mb. 
Podkreśliła, że jeżeli po przetargu kwoty spadną, są założenia, że odcinek drogi będzie 

przedłużony o różnicę po przetargu tj. np. droga z 2.300 mb może się wydłużyć do 2.500 mb. 
Zaznaczyła, że w przypadku tego odcinka drogi dochodzą dodatkowe punkty: połączenie 

z drugim powiatem, dojazd dzieci do szkół, duży zakład pracy. W związku z tym jest 
możliwość, że wniosek zostanie zakwalifikowany do dofinansowania. Powiedziała, że 

w rozmowie z Panem Starostą, w następnym roku Pan Starosta planuje więcej pieniędzy 
przeznaczyć na nakładki. W związku z tym będzie chciała, żeby w roku 2013 zrobić jak 
najwięcej na naszych drogach powiatowych. Dalej poinformowała, o otrzymanym ostatnio 

piśmie , w którym Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w imieniu Zarządu Powiatu 
informuje, że w dniu 12.09.2012 r. Zarząd Powiatu w Pułtusku zaakceptował projekt złożenia 
wniosku o dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń 
Gąsocin- Łady Krajęczyno na odcinku Gotardy - Słończewo od km 5+039 do km 7+340 



- 8 

w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych -

Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". 

W piśmie tym jest również prośba o podjęcie stosownych działań w celu podpisania umowy 

o partnerstwie w realizacji zadania inwestycyjnego pomiędzy gminą Gzy, a Powiatem 

Puhuskim, nie później niż do dnia 27.09.2012 r. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Witold Czapliński 
był zdania, że najlepiej byłoby zrobić cały ciąg drogowy. 

Wójt B. Polańska - przyznała mu rację. Ale zaraz poinformowała, że w tej chwili sytuacja 

finansowa Powiatu jest podobna do naszej. Następnie poprosiła o pozytywne zaopiniowanie 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu 

Puhuskiego. 

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

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" - pozytywnie jednogłośnie 

zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
również poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały. 

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

przy O głosów "przeciwnych" oraz o głosów "wstrzymującym" pozytywnie jednogłośnie 

zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi 

załącznik m 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5. 
Wójt B. Polańska - przypomniała, że Państwo radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia 

okręgów wyborczych. W związku z tym w dalszej kolejności należy podjąć uchwałę 

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, która będzie podejmowana na 

następnej sesji Rady Gminy. Poinformowała, że na terenie gminy mamy 4 obwody 

głosowania. Liczba mieszkańców w poszczególnych obwodach głosowania wynosi: 

w obwodzie głosowania m 1 - 965, m 2 - 1398, m 3 - 367, m 4 - 1209. Aby zostawić 

obwód głosowania m 3 należy to udokumentować. W związku z tym jest do analizy 

propozycJa. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński - uznał, 

że w przypadku niezostawienia obwodu glosowania m 3 frekwencja głosowania spadnie 

o 70%. Był za tym, żeby obwód głosowania m 3 został. 

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

zdaniem, jeżeli powyższy obwód się zlikwiduje, będzie awantura. 

Wójt B. Polańska -powiedziała, że myśli, że taki podział na obwody głosowania jaki był do 

tej pory trzeba zostawić. Przedstawiony projekt podziału gminy na obwody glosowania 

zostanie przedłożony do akceptacji Komisarza Wyborczego i zobaczymy jak się on do tego 

ustosunkuje. 

Projekt wniosku w sprawie podziału gminy na stałe obwody glosowania stanowi załącznik 

m 6 do niniejszego protokołu. 
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Wójt B. Polańska - przedstawiła kalkulację kosztów ogrzewania l m2 powierzchni dla 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gzach. Do analizy został wzięty budynek szkoły bez 

budynku hali sportowej, ponieważ w tym roku nie planuje ogrzewania hali sportowej ze 

względu na bardzo wysoki koszt. 
W kalkulacji nie ma kosztów zużycia energii, ponieważ jest założony podlicznik i rozliczenie 
będzie w zależności od ilości zużytej energii. 

Kalkulacja kosztów ogrzewania I m2 powierzchni dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Gzach - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że na godz. 13.00· na dzisiejsze wspólne posiedzenie 
Komisji Rady Gminy zaprosiła Pana doktora Mikusia, ponieważ w tym roku kończy się okres 

zwolnienia z odpłatności za czynsz. Wstępnie w rozmowie z Panem doktorem dwa miesiące 

temu, Pan doktor mówił, że w dalszym ciągu jest zainteresowany usługami medycznymi. 
W związku z tym należy się zastanowić nad ustaleniem wysokości czynszu od 2013 r. 

Przy tej okazji niektórzy członkowie wspólnego posiedzenia Komisji negatywnie 

wypowiadali się na temat funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Przewodowie tzn. że 

o godz. 12.00 nie ma już lekarza. 

Pani Wójt przedstawiła także założenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 

o dochodach samorządu terytorialnego i poprosiła o poparcie tej inicjatywy. 

Następnie powiedziała, że w połowie października 2012 r. w Pokrzywnicy odbędzie się 


Koncert Orkiestr Wojskowych. W związku z tym z naszej gminy jest możliwość wyjazdu na 


powyższą imprezę. Członkowie wspólnego posiedzenia Komisji byli za organizowaniem 

takiego wyjazdu. 


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

I 3.15 zamknął wspólne posiedzenie Komisj i. 

Protokołowała: Przewodniczył: 
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