
Protokól Nr 28/14 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
i Komisji Rolnictwa i Budżetu 

odbytego w dniu 08 kwietnia 2014 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 
pod przewodnictwem 

Kazimierza Żebrowskiego - Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu 

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu, Przewodniczący Komisji wskazali, że wspólne 
posiedzenie Komisji będzie prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu 
Kazimierz Żebrowski. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz iebrowski - o godz. 12.18 

otworzył wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
i Komisji Rolnictwa i Budżetu. Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości 
oświadczył, że zgodnie z listami obecności na 15 członków dwóch Komisji aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy 14 członków Komisji tj. 8 członków Komisji 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 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
4. Jan Stępka - Dyrektor ZUW w Mławie 
Następnie Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia. 
l. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

terenie Gminy Gzy. 
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 utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

5. Sprawy bieżące gminy. 

Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku posiedzenia .. 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowskiego porządek 

posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie. 

Ad_ pkt 1 


Wójt Gminy Barbara Polańska powiedziała, że Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb 
-

w Mławie przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
wraz z kalkulacją na okres od dnia 17 czerwca 2014 r. do dnia 16 czerwca 2015 r. Według 
kalkulacji kosztów ZUW proponuje wzrost ceny 1m3 wody o 0.02 zł tj. z 2,18 zł na 2,20 plus 
VAT, co daje za l m3 dostarczanej wody kwotę 2,38 zł brutto. 
Dyrektor Zakładu Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie Jan Stępka - uznał, 
że podwyżka jest minimalna, symboliczna 0,02 zł 
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Dodał, że w gminę Gzy ZUW chce trochę zainwestować. Przypomniał, że w czasie zimy, 

podczas silnego wiatru, zostały zerwane linie energetyczne i rolnicy podłączeni do sieci 

wodociągu Szyszki byli pozbawieni wody. W związku z tym ZUW na stacji Szyszki 

postanowił zakupić i zamontować agregat prądotwórczy, żeby w przyszłości, gdyby nie było 

prądu, odbiorcy mieli cały czas dostarczaną wodę. 

-Wójt B. Polańska wyjaśniła, że w zimie tego roku wynikła sytuacja, że droga była 

zawiana, a zaszła konieczność dotarcia do transfonnatora. W związku z tym w szybkim 

tempie zrobiono odśnieżanie, ponieważ mieszkańcy rejonu Szyszk dzwonili infonnując 

o braku dostawy wody. 

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie J. Stępka -

dopowiedział, że ZUW jest już po przetargu. Agregaty prądotwórcze w ilości 5 w tym I dla 

hydroforni Szyszki zostaną dostarczone w miesiącu sierpniu bieżącego roku, a w miesiącu 

wrześniu lub październiku ZUW będzie starał się je zamontować. Agregat będzie pracował 

w automacie. 

Przewodniczący Komisji Rołnictwa i Budżetu K. Żebrowski zwrócił się z prośbą-

o wyrównanie ciśnienia na wodociągu Gzy. Dodał, że taka sytuacja trwa około I roku 

Dyrektor Zakładu Uslug Wodnych dla Potrzeb Rołnictwa w Mławie J. Stępka -

powiedział, że przyczyną takiego stanu może być nawiertka, może dostał się tam jakiś kamyk. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Mieczysław Sadowski 
- zapytał, czy taryfa mogłaby zostać na tym samym poziomie, co jest obecnie, w tej samej 

cenie? 

Członek Komisji Rołnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy Leon 
Pyteł zapytał, czy w przyszłym roku nie byłoby możliwe zakupienie takiego agregatu dla -

stacji Gzy? 

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dła Potrzeb Rolnictwa w Mławie J. Stępka -

odpowiedział, że ZUW powoli będzie się starał wszystkie hydrofornie zaopatrywać 

w agregaty, jeśli będą oszczędności. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski
powiedział, że przy podjęciu uchwały w tej sprawie, w ubiegłym roku, na okres ubiegłego 

3i obecnego roku, też była podwyżka 1m wody. W związku z tym nie ma co rozdrabniać się 

o 0.02 zł. 

Członek Komisji Rołnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 
L. Pyteł uważał, że jeśli Pan Dyrektor ZUW wyszedł z założenia, żeby usprawnić ciągłość -

dostarczania wody z wodociągu Szyszki i na przyszły rok, żeby pomyślał o studni głębinowej 
3na stacji Gzy, to jeśli cena 1m wody zostanie podwyższona o 0,02 zł, to nie pójdzie na 

mame. Tak mu się wydaje. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Witołd Czapliński -

uznał, że zakupiony agregat prądotwórczy nie będzie służył odbiorcom wody, ałe finnie, żeby 

zarabiała. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 
L. Pytel - był zdania, że idzie to w dwóch kierunkach. 
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski -
zaproponował, żeby proponowaną podwyżkę ceny 1m3 wody podzielić na pół, w dwóch 

kierunkach. 

Przewodniczący Komisji Rołnictwa i Budżetu K. Żebrowski jego zdaniem, trzeba dzielić -

nie 0,02 zł, a 0,03 zł ceny brutto. 

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dła Potrzeb Rołnictwa w Mławie J. Stępka -

wyjaśnił, że dodatkowe 0,01 zł wynika z matematycznych wyliczeń, z zaokrąglenia. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski -zgłosił 
3wniosek, żeby 1m wody został w cenie takiej jaka obowiązuje obecnie. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 
L. Pyteł- powiedział, że dał propozycję, żeby cenę 1m3 wody podnieść o 0,02 zł. 

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rołnictwa w Mławie J. Stępka -

3dopowiedział, że cena 1m wody w gminie Gzy jest jedną z najniższych cen w byłym 

województwie ciechanowskim, ponieważ ceny wody, ksztahują się na poziomie 3,00 zł netto, 
32,80 zł, 2,85 zł. Jego zdaniem, cena 1m wody w wysokości 2,20 zł netto jest najniższą ceną 

w regionie. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzislaw 
Kaczorowski - zapytał, czy proponowana kwota podwyżki ceny wody jest zupełnie do 

negocjacji i jakie będzie następne posunięcie firmy, jeśli członkowie Komisji ustałą niższą 

cenę? 

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dła Potrzeb Rołnictwa w Mławie J. Stępka -

powiedział, że swoje stanowisko wyraził. Gdyby propozycja podwyżki ceny 1m3 wody była 

w wysokości 0.08 zł, czy 0,07 zł, to można byłoby negocjować. W tej chwili wypada tak 

jakby Pan radny chciał dzielić 0,Ql zł na 2, czego po prostu nie ma dzielić. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski -

zapytał, czy jest to optymalna propozycja ze strony firmy nie do negocjacji? 

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie J. Stępka -

odpowiedział, że można negocjować. Tylko, złożył propozycję, żeby około 60.000· zł 

zainwestować w wodociągi, a z podwyżki wody w wysokości 0.02 zł uzbiera ok. 3.600 zł . 

Podkreślił, że jeśli ta propozycja członkom Komisji nie odpowiada, to nie rozumie o co tu we 

wszystkim chodzi. 

Wójt B. Polańska- zapytała, czy jeżeli Rada Gminy nie zgodzi się na podwyżkę, to ZUW 

będzie rozważać zakup agregatu prądotwórczego? 

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie J. Stępka -

odpowiedział, że wtedy tak. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa - jej 

zdaniem, 0,02 zł podwyżki, to żadna podwyżka. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zofia Frąckiewicz -
uznała, że podwyżka wody o 0,02 zł dla gospodarza, to duża podwyżka. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
dodała, że podnoszona jest też cena energii i nikt nie dyskutuje. 
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Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz -Członek Komisji Oświaty, Zdrowia 
powiedziała, że cena energii spadła. 

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dła Potrzeb Rołnictwa w Mławie J. Stępka -

przyznał, że cena energii elektrycznej spadła dla gospodarstw domowych, natomiast dla 

firm nie. 

Przewodniczący Komisji Rołnictwa i Budżetu K. Żebrowski - poddał pod głosowanie 

podwyżkę ceny I m3 wody o 0,03 zł brutto. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - I głosem "za , 

przy 5 głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" nie zaakceptowała podwyżki 
3 ceny I m wody o 0,03 zł. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Ołeksa -
3również poddała pod głosowanie podwyżkę ceny I m wody o 0,03 zł. 

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


przy 5 głosach "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" nie zaakceptowała podwyżki 


ceny 1m3 wody o 0,03 zł. 


Komisje negatywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 


zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy proponowany na sesję Rady Gminy -

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 


Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dła Potrzeb Rołnictwa w Mławie J. Stępka -

poinformował od strony prawnej, że członkowie Komisji nie mogą głosować nad ceną wody. 


Taryfy mogą być przyjęte albo odrzucone. 


Wójt B. Połańska - stwierdziła, że wobec takiej sytuacji zgodnie z przepisami musi 


zweryfikować słuszność kosztów. Sama tego zrobić nie może, musi to zrobić osoba 


kompetentna. 


Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dła Potrzeb Rołnictwa w Mławie J. Stępka -

wyjaśnił, że ZUW jest w specyficznej sytuacji. Firma nie podlega Pani Wójt. Natomiast 

w miastach, czy gminach wiejskich gdzie są zakłady komunalne, jeżeli podwyższa się cenę 

wody lub cenę odprowadzania ścieków, automatycznie powstaje druga uchwała 

o dofinansowaniu zakładu komunalnego. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Sierzan -

zapytał od kiedy obowiązuje oplata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych według 

obowiązujących ryczałtów zużycia wody - 1,50 zł na miesiąc plus podatek V AT? 

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dła Potrzeb Rolnictwa w Mławie J. Stępka -

odpowiedział, że opłata abonamentowa jest stosowana ok. 10 lat. Stosują ją wszystkie 

zakłady komunalne. ZUW stosuje 1,50zł. miesięcznie plus VAT, inne zakłady komunalne 

stosują 5,40 zł, 5,50 zł miesięcznie. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Sierzan -

dodał, że ostatnio gdy przychodzi konserwator, zapisuje sobie zużycie wody. Stwierdził, że 

od czasu, kiedy wymieniony został wodomierz zużycie wody w jego gospodarstwie spadło. 

Ad. pkt 2. 
Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy zostaje przedstawiony ze względu na projekt 

uchwały w sprawie zmian uchwały budzetowej Gminy Gzy na rok 2014. W związku z tym, ze 

zmianie uległ wynik budzetu, nastąpiła równiez konieczność dokonania zmiany w uchwale 

dotyczącej WPF Gminy. Zmiany wprowadzone w stosunku do ostatniej uchwały jaka została 

zatwierdzona w miesiącu marcu 2014 r. wynikały ze zmian spowodowanych zarządzeniami 

Wójta Gminy . Chodzi tu głownie o dochody z tytułu dotacji celowych, jakie gmina 

otrzymała między ostatnią uchwałą do chwili obecnej, jak równiez zmiany po stronie 

wydatków. Zarządzenia Wójta nie wpływają na wynik budzetu. Jednak ze względu na zmianę 

uchwały budzetowej, to plan dochodów i wydatków został wprowadzony do WPF Gminy 

i wprowadzona zmiana projektu uchwały budzetowej na najblizszą sesję. 

Obydwa dokumenty się zazębiają. Są to wielkości równe z danymi uchwały budzetowej pod 

względem dochodów ogółem , wydatków ogółem, wyniku budzetu, spłaty rat kredytu 

i wydatków podzielonych na wydatki bieZące i wydatki majątkowe. Do projektu uchwały 

w sprawie zmiany WPF wprowadzone zostały wolne środki z lat ubiegłych, z uwagi na 

rozliczenie dotacji podmiotowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach. 

W związku z tym zostało wprowadzone dofinansowanie do Społecznej Szkoły w Gzach, 

dofinansowanie ogółem 65.643,97 zł .Z tego: szkoły podstawowe 29.231,57 zł i oddziały 

przedszkolne 36.412,40 zł. Duzy wzrost wią.ze się znacznym zwiększeniem liczebności-

uczniów w przedszkolu w stosunku do roku 2013. 

W dziale Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków na bieZące remonty 

pomieszczeń w budynku urzędu gminy o kwotę 17.000 zł. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, ze w tej chwili zostały rozebrane piece i trwa remont 

podłóg w pierwszym i drugim pokoju. Strona ta zostałaby zamknięta w całości. W związku 

z tym jej prośba o zwiększenie środków na remonty. Chce jeszcze zrobić korytarz , z którego 

wchodzi się do dwóch pomieszczeń po policji, gdzie znajduje się piec centralnego 

ogrzewania. W związku z tym myśli o wykonaniu ścianki działowej oddzielającej piec. ze 

względu bezpieczeństwa. Do remontu pozostałyby dwa korytarze wejściowe oraz jej gabinet 

i pomieszczenie , w którym znajduje się USC. Jednak w obecnej sytuacji finansowej nie uda 

się tego zrobić, zostanie więc wykonane tylko malowanie. Remont pozostałych pomieszczeń 

planuje wykonać w 2015 r. Nadmieniła, ze większość prac wykonują pracownicy zatrudnieni 

w ramach robót publicznych. Kwota 17.000 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów 

i zapłatę pracownikom wykonującym prace remontowe na umowę-zlecenie. Po wykonaniu 

remontów przedstawi rozliczenie kosztów. 

Z uwagi na to, ze w obecnym roku planowane są w naszej gminie powiatowo -gminne 

dozynki, porządkowany jest teren gminny. Wycinane są zakrzaczenia, będzie rozbierana 

piwnica znajdująca się w podwórku. W dniu dzisiejszym projektantowi zostało zlecone 

wykonanie projektu budynku gospodarczego, który w tym roku powstanie w stanie surowym 

z przykryciem. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski poddał pod głosowanie -

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
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" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -6 głosami "za , 

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

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

również 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 głosach "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 
Skarbnik E. Glowacka - powiedziała, że zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 

2014 zostały omówione przy omawianiu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

Porosiła o zadawanie pytań. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski poddał pod głosowanie -

projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -6 głosami "za , 

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

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za , 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosach "wstrzymujących" pozytywnie 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 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tąsewach w pierwszej 

chwili mówił, że nie jest zainteresowany utworzeniem odrębnego obwodu głosowania. Zakład 

nie złożył wniosku, że nie chce utworzenia odrębnego obwodu głosowania, a w rozmowie 

telefonicznej potwierdził, że jednak chce, żeby taki obwód głosowania został utworzony 

W związku z tym zgodnie z art. 12 § 4 ustawy - Kodeks wyborczy, obowiązkiem wójta jest 

zwrócenie się z wnioskiem do Rady Gminy o utworzenie odrębnego obwodu głosowania 

w tym Zakładzie, na co został przygotowany odpowiedni projekt uchwały. 

Czlonek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski -

powiedział, że niepokojące jest to, że państwo pyta się radnych o opinię w postaci 

głosowania, a z drugiej strony wynik i tak ma być jednoznaczny. Jeśli ma ktoś do tego prawo 

i jakaś grupa może o to wystąpić, to powinna być formalność, po co się pytać Rady. 

Osobiście był przeciwny w tworzeniu obwodów głosowania 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski poddał pod głosowanie -

projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami "za ,-

przy O głosów "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za , 

przy 1 głosie "przeciwnym" oraz 2 głosach "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5. 
Wójt B. Polańska poinformowała, że na terenie gmmy pracuje równiarka. Operator-

równiarki jest sprawdzony, a mieszkańcy gminy zadowoleni. Po wcześniejszym rozeznaniu 


kosztów został zatrudniony sporo tańszy wykonawca ( lIS zł plus VAT za godzinę.). Jednak 


już po pierwszym dniu został operator zwolniony z uwagi na złą robotę. Obecny koszt 


1 godziny pracy równiarki wynosi 125 zł plus V AT. W związku z tym potwierdziło się, że 


cena naj niższa nie jest najlepszą. 


Został zlecony projekt na budynek gospodarczy. 


Zlecona została wycena na wykonanie trzech mostków. Po wykonaniu wyceny gmina będzie 


ogłaszać zapytanie o cenę. 


Gmina będzie mogła przystąpić do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału 


w nieruchomości oraz sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Pękowo. Podjęte 


uchwały zostały zaakceptowane przez Oddział Prawny Mazowieckiego Urzędu 


Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura- Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce. 


Trwają remonty wewnątrz budynku urzędu gminy .i porządkowany jest teren wokół 


budynku. 


Aby poprawić wygląd estetyczny gminy, dwóch pracowników zostało zatrudnionych do 


sprzątania rowów ze śmieci wzdłuż drogi wojewódzkiej. 


W tym roku należy wygospodarować środki na wymianę pokrycia dachu na Ośrodku Zdrowia 


w Szyszkach. Planowane koszty (robocizna plus blacha) to kwota ok. 6.000 zł. 


Należy też pomyśleć wymianę pokrycia dachowego na Ośrodku Zdrowia w Przewodowie. 


Przed budynkiem urzędu gminy chce zlikwidować ogródki i położyć kostkę brukową. 


Z uwagi na niewiadome koszty, sprawę tę przedstawiłaby na następnym posiedzeniu komisji. 


Jednocześnie nadmieniła, że pieniądze na ten cel jakby są zabezpieczone, ponieważ w 2014 r. 


nie dojdzie do realizacji odcinka drogi powiatowej Szyszki - Słończewo, na który 


zarezerwowane jest 50.000 zł. Droga powstaje z następnych środków Funduszu 


Europejskiego. Marszałek Województwa A. Struzik wydzielił z budżetu 6% na regiony. 


Gdyby wnioski zostały zaakceptowane, pieniądze zostałyby przekazane bez konkursu. 


Na Powiat Pułtuski, który jest w Regionie Ciechanowskim przypada ok. 13.000.000 zł. 
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Wówczas byłoby całkowite dokończenie drogi. Prawdopodobnie środki zostaną uruchomione 
w latach 2015 - 2016, na drogę przeznaczone jest 4.800.000 zł. 
Dalej powiedziała, że w budżecie Starostwa Powiatowego jest niewielka rezerwa środków. 
Pan Starostwa obiecał na ponad 100%, że w tym roku poprawi drogę powiatową w Grochach 
- Imbrzykach. Po jej rozmowie z Zarządem Powiatu, są ku temu dobre wiatry, że odcinek 
drogi w Grochach -Imbrzykach będzie poprawiony. Zaraz po Świętach Wielkanocnych na 
powyższą drogę chce zaprosić nie tylko Pana Starostę, ale i cały Zarząd Powiatu. Ma 
nadzieję, że będzie pozytywne zakończenie sprawy. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński -
poinformował, że na wysokości posesj i Pana Stępniewskiego w Starych Grochach powstaje 

samoczynnie rondo. 

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

że podobnie jest przy Rolniczej Spółdzielni w Grochach - Imbrzykach. 

Wójt B. Polańska - uznała, że nie chce obiecywać, ale myśli, że Pan Starosta dotrzyma 

obietnicy z miesiąca września 2013 r. i na części drogi położy nakładki, a na części wykona 

remont. 

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

że należy dopilnować, żeby nawet nakładki zrobiono trochę mniej, ale wyczyszczono 
i udrożniono rowy. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - zapytał, co z drogą powiatową we 
wsi Słończewo? 
Wójt B. Polańska odpowiedziała, że dzwoniła do wykonawcy drogi i wykonawca obiecał, -

że ma się pojawić i wykonać ustalenia. 

Następnie powiedziała, że do 15.04.2014 r. zostanie złożony wniosek do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest. 

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

poinformował, że u niego od dwóch miesięcy firma "Błysk" nie odebrała śmieci. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że nie wie, czy w tym przypadku, ale firma tłumaczy się 
złym oznakowaniem posesji, część posesji nie ma numerów. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Jadwiga Koc -
zapytała, jak jest ze sprzedażą mieszkań? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w tym tygodniu będzie ogłoszony przetarg. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc zapytała, czy -

są zainteresowani? 
Wójt B. Polańska odpowiedziała, że rozmawiała z lokatorami. Ale w tej chwili nie może -

powiedzieć, czy kupią mieszkania. Jeżeli kupią, to nie w pierwszym przetargu, Jeśli nikt 
nie kupi mieszkań, to będzie obniżona cena. Wtedy ewentualnie są zainteresowani. Dlatego 
najpierw zostaną sprzedane lokale przetargowe, a na końcu dwa lokale bezprzetargowe. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. Żebrowski o godz. 
13.30 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 
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