
RADA GMINY GZY 


Protokół Nr XIV/2016 


z Sesji Rady Gminy Gzy 


odbytej w dniu 29 marca 2016 r. 


Gzy marzec 2016 rok 




PROTOK Ó Ł NrXIV/2016 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 29 marca 2016 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt l. 

Przewodniczący Rady Gminy L. Pytel- o godz.13.35 otworzył XIV Sesję Rady Gminy Gzy. 

Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniej szego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, 

co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Kownacki Piotr 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący L. Pytel- powiedział, że porządek obrad Sesji otrzymali wszyscy Państwo 

radni. Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pani Wójt chciałaby 

wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 

Nie widząc propozycji do zmiany przedstawionego porządku obrad zarządził głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -14 głosami "za" ,przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie porządek 

obrad w brzmieniu jak niżej: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacj e radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy. 

7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2016 roku. 

10. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie awansu 

zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających 

za 2015 rok. 

http:godz.13.35
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11. Sprawozdanie z realizacji zadań zakresu wspierania rodziny za 2015 rok. 

12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gzach za 2015 r. 

13. Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Gzy podjętych w 2015 r. 

14. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

15. Sprawy bieżące gminy. 

16. Wolne wnioski i pytania. 

17. Zamknięcie Sesji. 

Porządek obrad Sesji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 


Przewodniczący L. Pytel poinformował, że protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy 
-

Nr XIII/20 15 odbytej w dniu 29 grudnia 2015 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się 

z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

W punkcie tym Pani Wójt Barbara Polańska wręczyła Panu Robertowi Leszkowi Strefner 

zaświadczenie o wyborze na Sohysa wsi Skaszewo-Włościańskie. 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Piotr Kownacki. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu 15.-

Ad. pkt 5. 

Przewodniczący L. Pytel- poinformował, że do Rady Gminy wpłynęła skarga na działalność 

Wójta Gminy. Skarga była omaWIana na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu z udziałem Skarżącego. 

W związku z tym, że w obradach sesji uczestniczyła Pani Sohys wsi Ostaszewo-Włuski 

poprosił ją o zabranie głosu w kwestii drogi przez wieś Ostaszewo-Włuski. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski Iwona Niesłuchowska powiedziała, że przez ostatnie lata -

droga przez wieś była poprawiana wyłącznie ze środków funduszu sołeckiego. Dzięki temu 

mieszkańcom wsi udało się zrobić podbudowę betonową, a teraz jest realizowane 

powierzchniowe utwardzenie drogi. Na podbudowę betonową zamawiany był żwir, cement, 

który bez wyjątku był mieszany, rozsypywany i wyrównywany przez dorosłych i dzieci. 

N atomiast emeryci, którzy sami nie byli w stanie pomóc zatrudniali pracownika, który 

pomagał w/w pracach. 
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Pan Szlaski nie pojawił się na żadnym zebraniu wiejskim, które dotyczyło rozdysponowania 

funduszu, chociaż taka informacja była umieszczana na tablicy ogłoszeń oraz nie pomagał przy 

pracach, które inni mieszkańcy wykonywali. Poza tym 16.09.2014 r. poprzedni sohys złożył 

wniosek, że Pan Szlaski zaczął niszczyć drogę. W jej ocenie Pan Szlaski domaga się, żeby 

droga była zrealizowana do końca wsi, a zachowuje się nieładnie. 

Poza tym stwierdzając, że 50 mb potrzebne do jego bramy jest w takim stanie, że mieszkańcy 

gminy nie mogą dowieźć trzody chlewnej, czy bydła do zakładu Pana Lenarcika lub Państwa 

Domżałów zapomniał dodać, że z tym powinien zgłosić się do Pani Wójt Gminy Sońsk, 

ponieważ droga, która jest w złym stanie jest położona w Gminie Sońsk. 

W rozmowie jej z Panią Wójt Gminy Sońsk, Pani Wójt obiecała, że poprawi kawałek drogi, 

który w okresie wiosenno-jesiennym jest ciężko przejechać. 

Co do oświetlenia gdzie Pan Szlaski twierdzi, że powinny być założone lampy, to słupy są na 

łące odsunięte od drogi o 25 mb i 50 mb. W związku z tym, żeby oświetlenie drogi miało sens 

powinny być przesunięte do drogi. 

Przewodniczący L. Pytel- dodał, że Skarżący będąc obecny na posiedzeniu jednej z Komisji 

nie rościł pretensji w stosunku do Pani Wójt. Powiedział, że wprawdzie skargę napisał, ale 

w jego ocenie nie widzi, żeby rażąco naruszała działalność Wójta Gminy. 

Dobre nastawienie również miał do Pani Sohys, wyrażał dobre chęci współpracy z Panią Sohys. 

Uważał, że między nową Panią Sohys nie będzie konfliktu i być może zaległości, które 

powstały przy remoncie drogi zostaną naprawione w najbliższym okresie czasu. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski I. Niesłuchowska powiedziała, że zależy to od Pana-

Szlaskiego. 

Skarga na działalność Wójta Gminy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel- poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii . 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - poinformował, że 

Komisja uznała za bezzasadną skargę na działalność Wójta Gminy. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 18.03.2016 r. - stanowi załącznik nr 4 do 

niniej szego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska poinformowała, że Komisja również uznała za bezzasadną skargę na-

działalność Wójta Gminy. 
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Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - stanowi załącznik nr 5 do 

niniej szego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu 15 głosami "za , przy -

, 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XIV/64/2016 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy - która stanowi załącznik nr 6 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

są stypendia szkolne i zasiłek szkolny. Wnioski o stypendia socjalne opiniuje komisja 

stypendialna powołana zarządzeniem Wójta Gminy. Stypendia szkolne przyznaje Wójt Gminy 

w drodze decyzji administracyjnej. Poinformowała, że dotychczas po wydaniu decyzji 

administracyjnej były wypłacane pieniądze, a rodzice później przynosili dokumenty 

potwierdzające poniesione koszty na cele edukacyjne, z czym był często problem. Obecnie 

rodzic otrzyma decyzję o wysokości przyznanego stypendium i po przedstawieniu 

oryginalnych imiennych rachunków, faktur, imiennych biletów, dowodów wpłat KP 

dotyczących okresu na który przyznano stypendium otrzyma zwrot poniesionych kosztów. 

Wniosek o stypendium składa się do urzędu gminy do 15 września danego roku szkolnego. 

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 

miesięcy w danym roku szkolnym. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

do projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy 

i poddał pod głosowanie. 
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" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr XIV/65/2016 

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 7 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Przewodniczący L. Pytel- przypomniał, że w dniu 29 grudnia 2015 r. została podjęta uchwała 

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych lecz bez braku zapisu, że wysokość diety obejmuje 

również zwrot kosztów przejazdu radnego, co zakwestionował Oddział Prawny 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura - Placówka Zamiejscowa 

w Ostrołęce sugerując uchylenie podjętej uchwały i podjęcie nowej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

do projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości diet radnych i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr XIV/66/2016 

uchylającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych - która stanowi załącznik nr 8 

do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w spraWIe zasad przyznawanIa 

i wysokości diet radnych Rady Gminy a następnie poprosił przewodniczących Komisj i 

o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj przedstawił pozytywną opinię -

do projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie proj ekt uchwały w spraWIe zasad 

przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy. 
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" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XIV/67/2016 

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy - która stanowi załącznik 

nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że do końca marca gmina ma obowiązek opracować Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Gzy. W tym celu gmina ma podpisaną umowę z firmą na wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt i ze schroniskiem. Program uzyskał pozytywną opinię kół łowieckich i Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Puhusku. Przyjęcie Programu pozwoli ograniczyć na terenie gminy 

zjawisko bezdomności zwierząt , stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz powodujące cierpienie 

zwierząt. Na realizację zadań w/w Programu na terenie Gminy Gzy w 2016 przeznacza się 

kwotę w wysokości 10.000 zł. 

Nadmieniła, że jest to temat bardzo trudny. Nie możliwe jest też aby problemu tego nie było 

z uwagi na to, że zwierzęta się przemieszczają z terenu jednej gminy na teren drugiej, a to jest 

kłopotliwe dla urzędu. Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2016 roku 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - także przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy 

w 2016 roku i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr XIV/68/2016 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2016 roku - która stanowi załącznik nr 10 do 

niniej szego protokołu. 
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Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale -

na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych 

jednorazowych dodatków uzupełniających przedstawiana jest corocznie. Gmina prowadzi 

Publiczne Gimnazjum w Gzach, Publiczną Szkołę Podstawową w Przewodowie i Publiczną 

Szkołę Podstawową w Skaszewie. 

Według stopnia awansu zawodowego nauczyciele powinni zarabiać średnie wynagrodzenie 

w wysokości: 

- nauczyciel stażysta 2.717 zł-

- nauczyciel kontraktowy 3.016,52 zł-

- nauczyciel mianowany 3.913,33 zł-

- nauczyciel dyplomowany 5.000,37 zł-

W związku z tym , że nie wszyscy osiągnęli średnie wynagrodzenie gmina wypłaciła 

jednorazowe dodatki wyrównawcze w kwocie 64.458 zł z tego dla nauczyciela stażysty -

2.289,49 zł, dla nauczyciela mianowanego 27.344,66 zł i dla nauczyciela mianowanego 

34.814,50 zł. Dodała, że wypłata jednorazowych dodatków wyrównawczych zmniejsza się, 

jeżeli nauczyciel ma godziny ponadwymiarowe. 

Pytań nie było. 

Sprawozdanie za rok 2015 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy - stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka wyjaśniła,-

że od 01.01.2012 r. obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Zadania wynikające z w/w ustawy realizuje GOPS poprzez asystenta rodziny. W 2015 r. 

szczególną opieką otoczył 11 rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. Asystent wspierał rodziny poprzez: 

- analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu; 

- wzmocnienie roli i funkcji rodziny; 

- rozwij anie umiej ętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 

- podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

- pomoc w integracji rodziny; 
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- działanie na rzecz dobra dziecka w rodzinie; 

- działanie na rzecz korekty zachowań rodziców; 

- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 


- dążenie do reintegracji rodziny; 


- pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie; 


- działanie na rzecz zachowania rodziny; 


- działanie na rzecz poprawy wyników nauczania dzieci; 


- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 


dzieci; 

- sporządzania na wniosek sądu lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie opinii o rodzinie 

i j ej członkach; 

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

- prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną; 

Koszt wynagrodzenia asystenta rodziny za 2015 r. wynosił 29.327,61 zł z tego dofinansowanie 

z budżetu państwa 24.000 zł, środki budżetu gminy - 5.327,61 zł.-

Rodziny objęte pomocą asystenta to rodziny z wieloma problemami. Oprócz niewydolności 

opiekuńczo-wychowawczej występują w nich alkoholizm, bezrobocie, trudności ekonomiczne, 

upośledzenie umysłowe, złe warunki lokalowe, choroba psychiczna przemoc wobec partnera 

i dzieci, zła sytuacja materialna, konflikty w rodzinie oraz niezaradność w załatwianiu 

formalności urzędowych. 

Ponadto ustawa z dnia 9.06.2011 r. nakłada na gminę obowiązek partycypowania w kosztach 

utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W 2015 r. w rodzinach zastępczych było 4 dzieci. 

Całkowity koszt poniesiony na utrzymanie dzieci w tych rodzinach wyniósł 20.054,15 zł. 

Osiągnięte zmiany w rodzinach to powrót l dziecka do rodziny biologicznej, podjęcie 

zatrudnienia, próby utrzymania abstynencji w rodzina z problemem alkoholowym, stałe 

kontakty rodziców ze szkołami dzieci, podnoszenie umiejętności matki w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, pozyskanie świadczeń w ramach rent rodzinnych, zdrowotnych. 

Głównym celem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest prowadzenie 

spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Efektem podejmowanych działań w ramach 

systemu ma być zapewnienie rodzinie takiej pomocy, która wyeliminuje zagrożenie zabrania 

dziecka z rodziny. 
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Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo


wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą spoczywa 


na wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. 


Pytań nie było. 


Rada Gminy przyjęła przez aklamację sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 


rodziny za 2015 rok. 


Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok - stanowi załącznik 


nr 12 do niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 12. 


Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Teresa 


Linka - poinformowała, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 


alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek opracowania i realizacji Gminnego Programu 


Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 


Na realizację zadań ujętych w Programie przeznacza się środki pozyskane z opłat za 


korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za 2015 r. wydatki wykonano 


w kwocie 46.998,34 zł z tego: 


- w zakresie profilaktyki narkomanii oraz działań informacyjnych wśród dzieci i młodzieży 


gimnazjalnej na programy profilaktyczne wydatkowano 3.440,50 zł; 


- sfinansowano esperal dla dwu osób na kwotę 1.200 zł; 


- na działalność Punktu Konsultacyjnego-Informacyjnego ( cotygodniowe porady psychologa 


i terapeuty ds. uzależnień dla mieszkańców) oraz wynagrodzenie dla osób wykonujących 


czynności ujęte w Programie - 18.498,20 zł 


edukacyjnej w zakresie problemów- na prowadzenie działalności profilaktycznej 

alkoholowych - 23.859,64 zł. 

W ramach prowadzonej profilaktycznej i informacyjno-edukacyjnej działalności dla dzieci, 

młodzież i osób dorosłych organizowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia 

i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałaniu Narkomanii miał na celu hamowanie procesu degradacji osób uzależnionych 

od alkoholu i innych używek i był kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych, 

promujących zdrowy styl życia. 

Pytań nie było. 
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Rada Gminy przyjęła przez aklamację sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach za 2015 rok. 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gzach za 2015 rok za 2015 rok - stanowi załącznik nr 13 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 13. 

Wójt B. Polańska przedstawiła informację z realizacji uchwał Rady Gminy Gzy podjętych -

w 2015 r. W okresie od 01.01.2015 r. do 31./12.2015 r. Rada Gminy podjęła 53 uchwały 

z czego 33 zostało zrealizowanych, 18 uchwał jest w trakcie realizacji, 2 uchwały zostały 

zakwestionowane przez organ nadzoru. 

Pytań nie było. 

Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał Rady Gminy podętych w 2015 roku -

stanowi załącznik nr 14 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 14. 

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji, nie było i odpowiedzi. 

Ad. pkt 15. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że: 

- Realizowany jest fundusz sołecki. 

- Wstrzymuje trochę profilowanie dróg, iż ma padać deszcz i nie chce, żeby nie było za mokro. 

- Gmina otrzymała dotację w kwocie ok. 6.000 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych. 

- Do rozbiórki pozostaje budynek po byłej piekarni. 

- Pani Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka jest na zwolnieniu lekarskim, zastępuje ją IPani 

Ewelina Stawińska. 

Ad. pkt 16. 

Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński poinformował o nieprzejezdności drogi-

powiatowej (głębokie doły) na odcinku Borza Strumiany - Osiek Aleksandrowo i zwrócił się 

z prośbą o wycięcie gałęzi przy w/w drodze, ponieważ tłuką o karoserie. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że przejeżdżała powyższy odcinek drogi i wie w jakim stanie 

się znajduje w/w droga. Sprawę stanu drogi już zgłaszała do Zarządu Powiatu w Pułtusku. 

A sprawę wycięcia gałęzi przekaże pismem po dzisiejszej sesji. 

Radny i jednocześnie Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki - poprosił Panią Wójt o interwencję 

w sprawie odcinka drogi powiatowej Szyszki - Ostaszewo. Poinformował ,że w tym roku 

były załatane wszystkie dziury w asfalcie, a obecnie wszystko zginęło i są jeszcze gorsze doły. 



- 11 -

Droga jest praktycznie nieprzejezdna. Dodał, że jest to droga, która w Gołyminie łączy się 

z drogą wojewódzką nr 618. 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że o drodze tej rozmawiała z Panem dyrektorem 

Powiatowego Zarządu Dróg w Pułtusku i Pan dyrektor wie jak wygląda. Dodała, że po sesji 

Panu dyrektorowi wszystkie sprawy przekaże na piśmie. 

Radny i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Stefan Franczak - zapytał jak wygląda 

realizacja wszystkich dróg powiatowych i gminnych i ile jest pieniędzy jest przeznaczonych na 

to w budżecie gminy? Podkreślił, że wiadomo jest, że w budżecie pieniędzy nie ma, a są 

pytania. Wszystkim jest też widomo, że na realizację każdej drogi Powiat występuje do gminy 

o środki. Poinformował, że z tego, co wie w tym roku będzie realizowany odcinek drogi 

powiatowej Żebry Falbogi - Słończewo w związku z tym zapytał, co dalej? Dodał, że o drogi 

powiatowe pyta się ogólnie, ponieważ niektóre odcinki tych dróg tam gdzie są asfalty, są 

śladowe. Poza tym na terenie gminy istnieją drogi powiatowe gdzie asfaltów nie ma w ogóle. 

Sołtys wsi Przewodowo Poduchowne Jan Mosakowski - mówił o oświetleniu skrzyżowania 

przy Publicznej Szkole Podstawowej i przy rondzie. W jego ocenie za późno włączają się 

światła. Wczoraj (28.03.2016 r.) włączyły się o godz. 20.15. 

Sołtys wsi Skaszewo Włościańskie Robert Strefner - zgłosił sprawę psów z pewnej 

pOSeSjI w tejże wsi dodając, że sprawa trwa już dłuższy czas i do tej pory nie została 

rozwiązana. Następnie zgłosił potrzebę ustawienia na drodze powiatowej przy Publicznej 

Szkole Podstawowej w Skaszewie znaku drogowego - teren zabudowany, który ograniczałby 

prędkość pojazdów przez wieś do 40km/h. 

Wójt B. Polańska - w kwestii dróg powiatowych przyznała, że rzeczywiście na terenie gminy 

są odcinki, które nie są pokryte asfaltem tj. droga we wsi Borza -Strumiany i droga we wsi 

Zalesie, która jest realizowana odcinkami. Natomiast we wsi Borza-Strumiany jest problem 

z działką Państwa Durajskich, do której należą spadkobiercy. Myśli, że jeżeli w przyszłości 

Starostwo będzie chciało uregulować stan prawny drogi to jedynie przez zasiedzenie. Dodała, 

że w/w droga jest stanie w fatalnym. Pozostałe drogi powiatowe Kozłówka - Gzy , Słończewo 

- Żebry Falbogi , Kozłówka - Krzemień i Szyszki - Ostaszewo są również w złym stanie. 

Nadmieniła, że po ostatniej rozmowie z Panem Starostą najprawdopodobniej Starostwo 

otrzymało pismo dotyczące dofinansowania z Regionalnych Instrumentów Terytorialnych 

w kwestii, czy coś będą zmieniać. Według niej prawdopodobnie realizacja drogi Słończewo

Żebry Falbogi będzie jesienią bieżącego roku. 
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Nie ukrywała, że aby Zarząd Powiatu i Starostwo realizowało jakiejkolwiek drogi na terenie 

gminy Gzy musi być wkład własny gminy. Przypomniała, że w ubiegłym roku gmina 

dofinansowała przebudowę drogi powiatowej we wsi Zalesie w kwocie 30.000 zł, natomiast na 

drogę powiatową przez wieś Grochy-Imbrzyki nie przekazała żadnego wkładu. Jednak w 

tym roku nie ma takiej możliwości. Oznacza to, że jeśli nie będzie dofinansowania przebudowy 

drogi powiatowej ze strony gminy, nie będzie realizacji żadnej drogi. Uznała , że w rozmowie 

z Panem Starostą i Wicestarostą obydwaj widzą od drogi wojewódzkiej we wsi Kozłówka 

potrzebę przebudowy drogi powiatowej przynajmniej do budynku Publicznego Gimnazjum we 

wsi Gzy. 

Sołtys wsi Grochy-Imbrzyki Anna Chojnacka - stanęła w obronie drogi asfaltowej Osiek 

Górny - Grochy - Imbrzyki. Stwierdziła, że od strony wsi Grochy-Imbrzyki ustawiony jest 

znak zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Natomiast od strony wsi Osiek Górny takiego 

znaku nie ma i jadą samochody. Chodzi tu o ustawienie w/w znaku od drogi wojewódzkiej 

618 we wsi Osiek Górny do wsi Grochy-Imbrzyki, żeby nie niszczyć drogi, aby można było 

wyjechać samochodem osobowym. Według niej taki znak można postawić, ponieważ jest 

możliwość wjechania i zawrócenia na tej drodze. 

Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński - uznał, że całkowitego zakazu nie można zrobić, 

iż rolnicy muszą wywieźć swoje płody. 

Sołtys wsi Grochy-Imbrzyki Anna Chojnacka dodała, że chodzi o ograniczenie-

ładowności, które nie dotyczyłoby ruchu lokalnego. 


Radna i jednocześnie sołtys wsi Kozłówka Jadwiga Koc - zapytała, jak wygląda 


interwencja w sprawie drogi wojewódzkiej nr 618 i czy gmina otrzymała już subwencje, czy 


tylko jest pismo? 


Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w tej chwili nie ma jeszcze subwencji, ani nawet pisma. 


Ale myśli, że w miesiącu kwietniu już będzie. Jeśli chodzi o wydatki, to realizowane jest to co 


jest możliwe i gmina czeka na subwencje. 


Odnośnie drogi wojewódzkiej nr 618, Zastępca jej zgłosił wszystkie usterki. 


Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - dopowiedział, że wszystko zgłoszono do 


Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Osoba odpowiedzialna poinformowała, że 


wszystko zostało sfotografowane i w ramach gwarancji będzie usuwane w okresie ciepła. 
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Radna i jednocześnie sołtys wsi Kozłówka J. Koc - zapytała o likwidację linii ciągłej na 

tej drodze, ponieważ Pan Kucharczyk jadąc od strony Pułtuska ma zakaz wjazdu na swoją 

posesję· 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że pismo w tej sprawie wystosował już 

około dwa miesiące temu, ale nie otrzymał jeszcze odpowiedzi. 

Wójt B. Polańska - dodała, że w sprawie tej rozmawiała z Panem Witoldem Chrzanowskich 

radnym Sejmiku Wojewódzkiego, który osobiście na ten temat rozmawiał i ma obiecane, że 

będzie zrobione razem na wiosnę jak będzie możliwość, trzeba przerysować linię. 

Sołtys wsi Mierzeniec W. Czapliński - zapytał, czemu na drodze wojewódzkiej nr 618 przez 

wieś Kozłówka jest ograniczenie prędkości do 50 km/h, a powinno być tak jak było wcześniej 

do 70km/h? 

Przewodniczący L. Pytel - odpowiedział, że widocznie tak powinno być. 

Wójt B. Polańska odnośnie psów z jednej z posesji we wsi Skaszewo Włościańskie -

przyznała, że temat przewija się długo. Za każdym pobytem w tej posesji Policja na właściciela 

psów nakłada mandat karny. Natomiast gmina może odebrać psy, umieścić je w schronisku 

i zapłacić za każdego ok. 1.000 zł. 

Przewodniczący L. Pytel przypomniał radnym o wypełnieniu i złożeniu oświadczeń -

majątkowych za 2015 r., termin złożenia oświadczeń upływa 30.04.2016 r. 

Ad. pkt 17. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.08 

zamknął XIV Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: Przewodniczył: 

PRZEWODNICZĄCYr1f?   JeMy-łeL
Zofia Pszczółkowska 

Leon Pytel 


