
P R o T O K Ó L NrXV/2016 

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


w Świetlicy Wiej skiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt l. 

Przewodniczący Rady Gminy L. Pytel- o godz.13.45 otworzył XV 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. Biegała Krzysztof 

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. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

terenie Gminy Gzy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 

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

9. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2015 r. 

10. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2015 r. 

11. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2015 r. 

12. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2015 r. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

http:godz.13.45
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14. Sprawy bieżące gminy. 

15. Wolne wnioski i pytania. 

16. 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 XIV/2016 odbytej w dniu 29 marca 2016 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. 

Ad. pkt 5. 

Wójt Gminy Barbara Polańska przypomniała, że co roku o tej porze podejmowana jest -

uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy. 

Wraz z wnioskiem o zatwierdzenie taryf Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa 

przesyła kalkulacje dochodów i wydatków i proponuje stawkę za 1 m3 wody. W wyniku 

rozmowy Państwa radnych z Panem dyrektorem ZUW na temat kosztów, zużycia wody i prac 

jakie mają być wykonywane na terenie gminy w roku 2016 r. (malowanie hydroforni, zakup 

jednego agregatu prądotwórczego) wynegocjowana cena 1m3 wody obowiązująca w okresie 

17.06.2016 r.- 16.06.2017 r. będzie wynosiła 2,40 zł netto plus 8% VAT tj. 2,59 zł. Wyjaśniła, 

że zwiększyły się też koszty po stronie ZUW, iż zwiększyła się stawka podatku od 

nieruchomości od wartości budowli. Nadmieniła, że w 2015 r. podatek ten wynosił 1 % i była 

to kwota 69.264 zł , natomiast w 2016 r. jest to 2% i kwota ta wynosi 135.480 zł. 

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

proj ektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - poinformował, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy ze zmienioną stawką proponowaną w 

projekcie uchwały tj. z 2,45 zł netto za 1 m3 wody plus 8% VAT na 2,40 zł netto plus 8% VAT. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 21.04.2016 r. - stanowi załącznik nr 3 do 

niniej szego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w-

sprawie zatwierdzenia taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy ze zmienioną stawką proponowaną 


w projekcie uchwały tj. z 2,45 zł netto za 1 m3 wody plus 8% V AT na 2,40 zł netto plus 8% 


VAT. 


Opinia Komisji Oświaty, ZdrowIa i Bezpieczeństwa Publicznego - stanowi załącznik nr 4 do 


niniej szego protokołu. 


Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 


zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

" 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za przy 
" " 

O głosów "przeciwnych oraz 1 głosie "wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XV/69/2016 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy

która stanowi załącznik nr 5 do niniej szego protokołu. Dwóch radnych nie brało udziału 

w głosowaniu. 

Ad. pkt pkt 6 i 7. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy -

Finansowej Gminy Gzy należy omawiać razem z uchwałą w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 ponieważ obydwie się zazębiają. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana do 2024 r. tj. na okres zaciągnięcia kredytu. 

Dochody zaplanowane na 2016 r. w budżecie gminy wynosiły 10.844.566 zł, a wydatki 

10.548.516 zł. 


W związku z tym, że będzie realizowany "Program 500+" należy dokonać korekty w budżecie 


gminy. Po stronie dochodów po zmianie plan dochodów będzie wynosił 13.030.363,47 zł, jest 


to kwota większa o 1.747,373 zł. O taką kwotę zwiększa się również wydatki bieżące. 


Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2016 r. będzie wynosił 2.650.000 zł. 


Odnośnie projektulChwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 

powiedziała, że w tym roku w stosunku do projektu budżetu gmina otrzymała subwencję 

mniejszą o 35.462 zł . 

W związku z tym, że zwiększył się plan dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami 

z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 7.235 zł, różnica między zmianą 

subwencji, a wzrostem podatku dochodowego wynosi 28.227 zł. 
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Analiza poszczególnych szkół z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności 

przedstawia się następującą: 

Publiczne Gimnazjum - w projekcie budżetu kwota wynosi 63.305 zł tj. kwota jaką gmina 

potrzebuje i jaką otrzymała na jedno dziecko niepełnosprawne z tym, że w budżecie była tylko 

zaplanowana kwota w wysokości 2.379 zł . Oznacza to, że w projekcie uchwały budżetowej 

należy znaleźć kwotę 60.926 zł. Następnie wyjaśniła skąd wzięła się kwota 60.926 zł. 

W związku z tym kwota 33.700 zł została zdjęta z budżetu PG z wynagrodzenia i pochodnych 

i dodana dla dziecka niepełnosprawnego. W związku z tym w PG brakuje 27.226 zł. 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie na oddział przedszkolny zostało przeznaczone 

23.425 zł na dzieci niepełnosprawne. W budżecie było 17.285 zł. Brakująca kwota to 6.140 zł 

Kwota ta została zdjęta z oddziałów przedszkolnych z wynagrodzenia 5.250 zł 

i z dokształcania nauczycieli - 500 zł. Do PSP w Skaszewie gmina dodaje 1.000 zł 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie- w budżecie na 2016 r. nIe było 

przeznaczonych pieniędzy na dzieci niepełnosprawne. W związku z tym całą kwotę 

w wysokości 29.281 zł przeznacza się na dzieci niepełnosprawne. Do zadania należy dołożyć 

6.000 zł. 

Jeśli chodzi o Urząd Gminy to kwota 20.000 zł przeznaczana jest na przedszkola dzieci z naszej 

gminy na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach. 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach z uprawnieniami Szkoły Publicznej - kwotę 357.924 

zł należy zwiększyć o 43.265 zł z uwagi na zmianę standardu "A", który w porównaniu do 

projektu budżetu zmniejszył się o 75 zł, stąd różnica 43.265 zł. Do budżetu SSP z budżetu 

gminy należy dołożyć 24.193 zł na ucznia , który w szkole przebywa od miesiąca lutego. 

Na ucznia gmina nie otrzymała pieniędzy z subwencji i do 30.06.2016 r. może wnioskować 

o dodatkowe kwoty. Poza tym jest dodatkowa kwota w wysokości 58.481 zł. 


W budżecie gminy było zaplanowane 30.000 zł w związku z tym należy dodać 28.481 zł. 


Kwota w budżecie SSP w Gzach wynosi 511.868 zł, po zmianach wynosi 521.076 zł. W wyniku 


różnicy należy dodać kwotę 9.208 zł 


Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy, a następnie poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie 

opinii do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - przedstawił pozytywną 

opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

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

Przewodniczący L. Pytel - podał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

" Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za przy O 

głosów "przeciwnych" oraz 7 głosach "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr XV/70/2016 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 

6 do niniej szego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2016 i poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj przedstawił pozytywną -

opinię do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

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

Przewodniczący L. Pytel- podał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 

" Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za przy 

1 głosie "przeciwnym" oraz 6 głosach "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr XV/71/2016 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 - która stanowi załącznik nr 7 

do niniej szego protokołu. 

W tym momencie salę obrad opuściła radna Bożena Kwiatkowska i radna Jadwiga Koc 

pomniejszając stan Rady do 12 osób. 

Ad. pkt 8. 

Przewodniczący L. Pytel- przypomniał, że wcześniej była podjęta uchwała w sprawie zasad 

przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy. Po przesłaniu uchwały do organu 

nadzoru prawnego Wojewody ze względu na błąd techniczny zalecono aby punkt dotyczący 

podróży służbowych radnych gminy był oddzielnym paragrafem, a uchwała w sprawie zasad 

przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy została podjęta na kolejnej sesji. Dodał, 

że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji i został przez nie 

zaopiniowany pozytywnie. Odczytał projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania 

i wysokości diet radnych Rady Gminy i poddał pod głosowanie. 
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" Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 10 głosami "za przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr XV/72/2016 

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

nr 8 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Przewodniczący L. Pytel- przedstawił informację o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy 

Gzy za 2015 r. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj uznał, że raz w roku jako osoba -

nadzorująca opiekę zdrowotną funkcjonującą na terenie gminy Pan doktor Mikuś powinien 

dołożyć wszelkich starań, żeby pojawić na dzisiejszej sesji. Jednak mu się to nie udało. 

Zaznaczył, że jako radny jest zobowiązany do przekazania i podzielenia się informacjami od 

osób korzystających z usług Ośrodka Zdrowia w Szyszkach. Jednocześnie przypomniał, że 

kiedy w ubiegłym roku na sesji Rady Gminy , na której był obecny Pan doktor Mikuś ,zadał 

mu dwukrotnie pytanie, czy jest w stanie odpowiedzieć w jakich godzinach w poszczególnych 

dniach tygodnia przyjmuje lekarz w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach, konkretnej odpowiedzi 

nie otrzymał. Nie chce zarzucać braku kompetencji lekarzy pracujących w NZOZ "Dar-Med" 

bo opinie są przychylne, co do niektórych lekarzy. Natomiast jest zaciekawiony sytuacją 

i sygnałami, że godziny przyjmowania pacjentów są nie dość, że nieregularne to dosyć 

rozrzucone czasowo. Rozumie, że lekarz, który przyjmuje pacjentów w Ośrodku Zdrowia 

w Przewodowie, po skończeniu przyjmowania jedzie do Ośrodka Zdrowia w Szyszkach, ale 

pewnych zasad należałoby przestrzegać. Dla ciekawości postanowił sprawdzić jak wygląda 

grafik przyjmowania pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach. Okazało się, że dzisiaj 

(29.04.2016 r. ) w Ośrodku Zdrowia nie przyjmuje żaden lekarz. 

Nadmienił, że wie też, że ze strony Pani Wójt były rozmowy aby pewnych zasad przestrzegać. 

Jednak Pan doktor jako osoba nadzorująca nie zawsze stara się tego dopilnować. Rozumie, że 

czasem coś może zatrzymać lekarza. Ale w sytuacji kiedy pomoc jest zagwarantowana, nIe 

po to są Ośrodki Zdrowia, żeby kierować się do zakładu głównego we Winnicy, czy 

gdziekolwiek indziej. Rozumie sytuacje, że czasem przyjazd lekarza może być opóźniony, ale 

nie powinno to działać na zasadzie, że jeżeli pacjenci są, to dzwoni się po lekarza i może lekarz 

przyjedzie może nie przyjedzie. Jeżeli zdąży to przyjedzie, a jeżeli nie zdąży to pacjenci się 

rozejdą· 
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Podkreślił, że jeśli chodzi o pracę Pań pielęgniarek to ocenia ją bardzo wysoko , iż starają się 

wszystko zorganizować, żeby opieka zdrowotna funkcjonowała pomocnie i była organizacyjnie 

zapewniona. Natomiast Pan doktor Mikuś jako kierownik powinien zwrócić uwagę na 

godziny przyjmowania pacjentów. Dodał, że przez 2, czy 3 dni może ustalić przyjmowanie 

pacjentów od godz. 11.00, ale nie powinno być tak, że jednego dnia godziny przyjmowania 

przez lekarza są ustalone od godz. 8.00-9.00, drugiego dnia od godz. 11.00 - 13.00, a trzeciego 

dnia może lekarz przyjedzie o godz. 14.00. Uznał, że wypadałoby się zwrócić do Pana doktora 

Mikusia, żeby zaczął przestrzegać konkretnych ustalonych reguł i starał się w miarę dobrze 

zagwarantować opiekę zdrowotną. Jednocześnie jako radny oprócz danych zawartych 

w przekazanej informacji chciały się dowiedzieć ile osób jest zadeklarowanych i czy jest 

zadowolony ze współpracy z Gminą. 

Radny Piotr Kownacki - zwrócił uwagę na niestabilne godziny przyjmowania pacjentów. 

Jego zdaniem, lekarz w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach jak i w Ośrodku Zdrowia 

w Przewodowie powinien przyjmować pacjentów od poniedziałku do piątku włącznie. Uznał, 

że niepokoi go też to, dlaczego Pan doktor nie przybył na dzisiejszą sesję, bo skoro nie ma 

Pana doktora to i nie ma dyskusji. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że informacja złożona przez Pana doktora Mikusia jest -

skromna, iż o tym jacy lekarze przyjmują pacjentów i jakie pielęgniarki pracują w Ośrodkach 

Zdrowia wiedzą wszyscy mieszkańcy gminy. Odnośnie pracy pielęgniarek w obu Ośrodkach 

Zdrowia jak powiedział jej przedmówca należą im się słowa uznania. Jeśli chodzi o budynek 

Ośrodka Zdrowia w Szyszkach to jest on w miarę dobry. Natomiast nad budynkiem Ośrodka 

Zdrowia w Przewodowie trzeba się zastanowić , co dalej, ponieważ przecieka dach. Poza tym 

brak jest parkingu na samochody pacjentów. W związku z tym uważała, że temat ten należy 

omówić szerzej z udziałem Pana doktora, aby powiedział, co myśli robić dalej, czy myśli dalej 

pracować w Ośrodkach Zdrowia, czy myśli rezygnować. Z uwagi na to, że Pan doktor Mikuś 

nie przybył na dzisiejszą sesję i nie można z nim porozmawiać, jeszcze raz ponowi zaproszenie 

na oddzielne robocze spotkanie, iż do omówienia jest wiele spraw. Dodała, że Pan doktor 

użytkuje budynki, które są własnością gminy, jest podpisana umowa i w jakimś stopniu Pan 

doktor ma obowiązek przyjechać i rozmawiać. 

Radny Jacek Barkala zapytał, do kiedy obowiązuje umowa zawarta z Panem doktorem -

Mikusiem na dzierżawę obydwóch Ośrodków Zdrowia? 

http:8.00-9.00
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Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w tej chwili nie odpowie, iż nie chce wprowadzać 


w błąd. 


Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2015 r. - stanowi załącznik 


nr 9 do niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że stan bezpieczeństwa publicznego omówi na podstawie 


opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Gzy, do której dane zostały przekazane przez 


Posterunek Policji w Świerczach. Na terenie gminy Gzy nie funkcjonuje Posterunek Policji, 


najbliższa jednostka policji to Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku. Wykrywalność 


przestępstw jest bardzo wysoka - w ostatnich dwóch latach 100%. 


Liczba przestępstw (kradzieże i włamania) popełnionych na terenie gminy Gzy: 


rok 2012 - 62, wykrywalność 93,5%, 

rok 2013 - 72, wykrywalność 91,7%, 

rok 2014 - 35, wykrywalność 100%, 

rok 2015 - 31, wykrywalność 100%. 

Jeśli chodzi o liczbę zdarzeń drogowych gmina Gzy charakteryzuje się niską wysokością, 

znacznie niżej od średniej krajowej: rok 2012 - 16 kolizji, 

rok 2013 - 3 kolizje, 

rok 2014 - 26 kolizji, 

rok 2015 - 18 kolizji. 

Wypadki: 	 rok 2012 - 2, 

rok 2013 - 3, 

rok 2014 - 2, 

rok 2015 - 3. 

Zabici: rok 2015 - 1 osoba. 

Ranni: rok 2013 - 4 osoby, 

rok 2014 - 2 osoby, 

rok 2015 - 2 osoby. 

Ad. pkt 11. 

Przewodniczący L. Pytel przypomniał, że informacją o stanie opieki weterynaryjnej na -

terenie gminy Gzy za 2015 r. radni zapoznali się na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych. 
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Jednak z uwagi na to, że z przyczyn niezależnych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku 

nie może uczestniczyć, a w posiedzeniu sesji uczestniczą sołtysi i zaproszeni goście jeszcze 

raz odczytał przesłaną informację. 

Informacj a Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku o stanie opieki weterynaryjnej na 

terenie gminy Gzy za 2015 r.- stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 


Prezes Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gzach Andrzej 


Jusiński zwrócił uwagę, że na przestrzeni lat ochrony przeciwpożarowej było kilka etapów. 
-

Najpierw na terenie gminy straż miała stare "Żuki" i jednego "dziadka pożarniczego ". 

W roku 1995 został zakupione zostały samochody ciężkie, zielone z wojska, które jeździły 

około 11 lat i sprawowały się dobrze. Kolejnym etapem były lata 2007 -2009, kiedy były 

dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i wciągu jednej kadencji Rady Gminy wyremontowany 

został jeden samochód w OSP Gzy i zakupiono dwa "Mercedes" dla OSP Przewodowo i OSP 

Szyszki. Dodał, że samochód ten w OSP Szyszki jest do chwili obecnej, a jego utrzymanie 

gminę kosztuje niewiele. Natomiast samochód OSP Przewodowo w 2014 r. uległ spaleniu . 

W tym samym roku dla jednostki OSP Przewodowo udało się pozyskać Jelcza, a 2015 r. 

jednostka została doposażona w samochód pożarniczy GLM Renault Trafic. 

Na terenie gminy Gzy działa 6 OSP z czego OSP Gzy jest w Krajowym Systemie, OSP 

w Przewodowie i OSP w Szyszkach i jednostki pomocnicze: OSP w Pękowie, OSP w Porzowie 

i OSP w Ostaszewie. 

Nadmienił, że jednostka OSP w Ostaszewie od kilku lat chyliła się upadkowi. Jednak w tym 

roku sytuacja się odwróciła. Radny gminy , strażak, który został Prezesem tej OSP Pan Piotr 

Kownacki sprawił, że obecnie w jednostce jest 17 osób, jednostka "staje na nogi " i zaczynają 

się prace społeczne. Panu druhowi Prezesowi życzył, aby dalej ciągnął robotę stażacką i aby 

jednostka rozwijała się dalej. 

Dodał, że w OSP Gzy jeden samochód jest skarosowany, ale podwozie ma 30 lat. Drugi 

samochód jaki znajduje się w tej OSP również jest w tym samym wieku. Jedynym 5-letnim 

samochodem jest IVECO. Jednak OSP potrzebny jest samochód średni. Mówiąc o pieniądzach 

w budżecie gminy na ochronę przeciwpożarową powiedział, że trudno jest zaplanować środki. 

W tym roku jest dopiero miesiąc kwiecień, a na remont jednego samochodu z budżetu gminy 

zostało wydane 7.900 zł. 
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Drugi samochód jest wycofany z oddziału bojowego i trzeba będzie do niego dołożyć ok. 2.000 

zł. W związku z tym dział ten "leży trochę na łopatkach ". Nie wiadomo też co przyniosą dalsze 

miesiące roku. 

Jeśli chodzi o grubsze zakupy w straży to najpierw zdobywane są dotacje, a dopiero brane 

niewielkie pieniądze z budżetu gminy. Dla przykładu podał, że w 2014 r. budżet gminy dla 

straży wynosił osiemdziesiąt kilka tysięcy, a sprzętu do samej jednostki w Gzach zakupiono za 

80.000 zł. Dodał, że kiedyś można było uzyskać dotację na karosację samochodu ( karosacja 

plus zakup dobrego podwozia) , co stanowiłoby połowę kosztów. Natomiast obecnie zakup 

nowego samochodu to wydatek rzędu 800.000 zł 900.000 zł. Aby myśleć o nowym-

samochodzie w budżecie gminy trzeba mieć 200.000 zł 300.000 zł środków własnych. -

Jeśli chodzi o OSP Szyszki to jest to jednostka prężna i dobrze wyposażona. Jedynie budynek 


remizy kwalifikuje się do kapitalnego remontu. 


Mniejsza straż OSP Pękowo posiada samochód Żuk (gospodarczy), a w grudniu udało się 


pozyskać 8-letni samochód Fiat Ducato, który należy odpowiednio dostosować. 


OSP Porzowo na wyposażeniu ma 3 motopompy w tym jedna nowoczesna typu pływającego. 


Straż nie posiada odpowiednich warunków lokalowych, ale w użyczenie otrzymają działkę. 


Podsumowując stan ochrony przeciwpożarowej można określić, że jest na przyzwoitym 


poziomie. Jednak w przyszłości należy myśleć o zakupie nowych samochodów , a w tej 


kadencji o zakupie nowego samochodu do OSP Gzy i kapitalnym remoncie remizy OSP 


Szyszki. 


Zaznaczył, że działalność OSP to także działalność kulturalno-oświatowa. Młodzież naszych 


szkół bierze udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej gdzie zajmuje czołowe 


miejsca w eliminacjach powiatowych, biorąc udział w eliminacjach wojewódzkich. 


Radny P. Kownacki powiedział, że jednostka OSP Ostaszewo była w złym stanie, ale już -

poświęcili jedną sobotę dla uporządkowania. Jeśli chodzi o stan osobowy OSP to liczy on 

17 członków, ale jest jeszcze 4 chętnych. Jednak ma prośbę, żeby mu pomóc w tym z uwagi 

na fatalną sytuację. Dodał, że OSP Ostaszewo nie jest jednostką bojową, ale chodzi o kulturę 

wsi Begno i Ostaszewo Wielkie, żeby młodzież nie siedziała przed telewizorem , ponieważ 

w remizie OSP może być też rozrywka. A jeżeli lepiej się zmobilizują to przydadzą się też i na 

terenie gminy. 
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Radny Zdzisław Kaczorowski stwierdził, że jest zauroczony sprawozdaniem, ponieważ -

zawiera co jest, czego straż oczekuje. Jest tylko kwestia, czy to co oczekuje straż będzie 

realizowane. 

Jednak chciałby się cofnąć do służby zdrowia działającej na terenie gminy, ponieważ nie wie, 

czy ze służbą zdrowia jest dobrze, czy jest źle. Natomiast dlaczego nie ma informacji, że Pana 

doktora Mikusia na dzisiejszej sesji nie ma uznał, że może świadczyć o tym, że lekceważy 

organy gminy. Następnie zapytał dlaczego Pan doktor Mikuś lekceważy organy gminy 

i odpowiedział, że lekceważy dlatego, że radni już wielokrotnie dali do tego powody. Jego 

zdaniem, radni są do podejmowania uchwał, natomiast umowę z Panem doktorem Mikusiem 

zaw era Gmina Gzy i jedynie ona jest władna żeby ocenić, czy Pan doktor realizuje umowę, 

czy nie. Osobiście uważał, że w wielu kwestiach Pan doktor Mikuś nie realizuje umowy, ale 

nie jest od tego, żeby to ocenić. Uważał, że Panu doktorowi Mikusiowi trzeba postawić jasno 

wymagania i sprawdzić, czy je realizuje. W jego ocenie lepiej powiedzieć szczerze co jest źle, 

bo osobiście jemu też się nie podoba. Zauważył, że jeżeli są twarde godziny przyjmowania 

pacjentów i może się w danym dniu coś wydarzyć, to rozumie. Ale jeśli to wydarza się 

nagminnie, to następna dyskusja mija się z celem. Przyznał, że sam też był wielokrotnie we 

Winnicy, ale nie taka była umowa. Dodał, że to, że Rada Gminy wyraziła zgodę na 

wydzierżawienie dwóch Ośrodków Zdrowia to fakt. Jednak miało to wyglądać inaczej. 

Osobiście był temu przeciwny, iż nie wierzył, że Pan doktor Mikuś temu podoła. Ale jeżeli Pan 

doktor zobowiązał się, wszedł w to, to nie widzi powodu, żeby nie żądać od niego. W związku 

z tym, że jest umowa, albo niech ją realizuje, albo nie. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że w umowie są zawarte warunki odnośnie wynajmu budynków -

Ośrodków Zdrowia do celów zdrowotnych i opłat z tego tytułu, z których Pan doktor Mikuś się 

wywiązuje. Natomiast ustalenia wewnętrzne odnośnie godzin przyjmowania pacjentów zostały 

zawarte w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Uznała, że faktycznie celowe 

jest spotkać się z Panem doktorem Mikusiem, żeby dowiedzieć się jaki ma zamiar i dlaczego 

tak jest, albo ewentualnie zastanowić się i podjąć dalsze decyzje. 

Radny i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Stefan Franczak przypomniał,-

że w ubiegłym roku na sesji Rady Gminy w porządku obrad także był punkt dotyczący 

informacji o stanie opieki zdrowotnej i w sesji tej uczestniczył Pan doktor Mikuś. Podejrzewa, 

że Pan doktor dziś nie przyjechał na sesję dlatego, żeby nie odpowiadać na niewygodne pytania, 

których rok temu było mnóstwo. 
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A sytuacja przez rok wiele się nie zmieniła. Uważał, że trzeba zrobić wszystko, żeby Pan doktor 

Mikuś przyjechał na posiedzenie Komisji, czy na sesję, żeby można było żywiej dyskutować. 

Przewodniczący L. Pytel- zgodził się z tym, co powiedzieli jego przedmówcy i że informacja, 

którą przesłał Pan doktor Mikuś jest lakoniczna. W związku z tym uznał, że dobrze byłoby się 

spotkać z Panem doktorem. Skoro sprawuj e opiekę zdrowotną nad mieszkańcami naszej 

gminy, to powinien wyjaśnić, co może zrobić, czego nie może i dlaczego i czy jest w stanie 

poprawić godziny przyjmowania pacj entów. 

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2015 r. - stanowi 

załącznik nr 11 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 13. 

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


Ad. pkt 14. 


Wójt B. Polańska w sprawach bieżących poinformowała: 
-

- Strategia Rozwoju Gminy na lata 2016 - 2025 została już opracowana. 


Powyższy dokument od dziś Zarządzeniem Wójta Gminy zostanie przekazany na stronie 


internetowej pod opinię mieszkańców gminy. 


Po konsultacji Strategii z mieszkańcami gminy odbędzie się specjalna sesja Rady Gminy w celu 


dokładnego jej omówienia, w której weźmie udział osoba która ją opracowała. 


Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - dopowiedział, że: 

- dobiegają końca prace związane z równaniem dróg równiarką, 


- rozbierany jest budynek gospodarczy przy urzędzie gminy, 


- gmina otrzymała dotację na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu, które będzie realizowane 


podczas miesięcy letnich, po podpisaniu mowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 


Środowiska i Gospodarki Wodnej, 


- realizowane są zadania, które wynikają z funduszy sołeckich. 


Kierownik Gminnej Biblioteki w Gzach Małgorzata Turek - zaprosiła na spotkanie 


z Panem Wacławem Holewińskim działaczem opozycji, więźniem politycznym PRL, który 


jako jeden z pierwszych w Polsce podjął problematykę żołnierzy wyklętych. Był też 


wspóhwórcą scenariusza filmowego "Historia Roja ". Spotkanie odbędzie się 9.05.2016 r. 


o godz. 11.00 w Świetlicy Wiejskiej w Gzach. 
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Jednocześnie zwróciła się z prośbą do Państwa radnych i sołtysów o przekazanie zaproszenia 

w miarę możliwości swoim mieszkańcom. 

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska zapytała, kto wykonuje usługę równania dróg -

na terenie gminy? Chciałaby, żeby jednak ktoś nadzorował te prace, iż z reguły ludzie, którzy 

pracują na drodze żądają podpisania, że tam pracowali. Natomiast jeżeli chodzi o jakość 

wykonania, to żeby urząd wiedział za co płaci. Nadmieniła, że jeśli chodzi o jej wieś to 

w 2015 roku było zrobione w 100% lepiej. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że gmina uprzedza operatora i sołtysów, że jeżeli 

będą jakieś uwagi, żeby zgłaszać je, aby można było na bieżąco je korygować. 

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska powiedziała, że dla niej równanie drogi to nie -

przejechanie w jedną i drugą stronę, tylko wyrównanie. Poza tym nikt jej nie uprzedził, że 


w danym dniu powinna być w domu i nigdzie nie wyjeżdżać. Natomiast ten kto się podejmuje 


takiej pracy to wie na czym to polega. Dlatego pewna cześć drogi nie została porównana, dołki 


jak były tak dalej są, ponieważ na raz się nie udało wyrównać. 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński - uznał, że jeśli są jakieś uwagi to operator może jeszcze raz 


przejechać. 


Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska dodała, że wolałaby, żeby to nie ona decydowała, 
-

czy usługa jest dobrze wykonana, ponieważ na tym się nie zna. Ale może to sprawdzić, czy 

rację mają mieszkańcy, czy ten, który to robił, bo być może ktoś niesłusznie zarzuca. 

Sołtys wsi Nowe Borza Henryk Elak poparł Panią Sołtys wsi Sulnikowo. W jego ocenie -

równanie dróg robi człowiek , który nie ma doświadczenia, żwir jest na bokach drogi. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że przy wykonywaniu równania dróg bierze się pod uwagę -

cenę. Cena, jest w tym roku jest bez porównania niższa od ceny z roku 2015. 


Dziwi się Panu Sołtysowi, że dzisiaj to mówi. Przypomniała, ze w poprzednim roku kiedy 


zadzwoniła do Pana Sołtysa i pytała się jak jest, odpowiedział, że jest wszystko zrobione 


dobrze. A kiedy pojechali i zobaczyli jak to jest zrobione to od razu zabrali operatora bo się 


w ogóle nie nadawał. Dlatego usterki należy zgłaszać w czasie , a nie po czasie. 


Sołtys wsi Nowe Borza H. Elak- powiedział, że w tym roku zaraz dzwonił do Zastępcy Wójta. 


Dodał, że cały dzień sam z turem grabił drogę i zbierał kamienie. 


Wójt B. Polańska wyjaśniła, że jeżeli ktoś chce, żeby zebrać pobocza to pobocza będą na 
-

środku. 
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Radny S. Franczak - oznajmił, że nie zawsze zgadza się z Panią Wójt, ale sołtysi to prawa 

ręka Wójta. Zwracając się do sołtysów prosił, że jeżeli na wsi jest równiaka, to żeby 

przypilnowali równanie dróg bardziej dokładnie, bo Pani Wójt nie może stać przy drogach 

i patrzeć jak robi operator. Zapewnił, że osobiście wie na czym polega równanie. Ale jeżeli tam 

gdzie drogi są kamieniste i operator opuści niżej równiarkę i wyrwie kamienie, to czy ma je 

zbierać Pan Zastępca Wójta? Według niego, żeby droga wyglądała ładnie to trzeba ją podsypać, 

.a boki zebrać. Będzie więc darnina, którą ma zebrać Pan Wójt? 

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska - według niej gmina płaci za usługę i powinna 

kontrolować, czy usługa została wykonana prawidłowo. 

Radny S. Franczak powiedział, że nie wie jak było w zapytaniu o cenę tj. czy kamienie -

i darń ma zbierać wykonujący usługę. 


Wójt B. Polańska - wytłumaczyła, że jeżeli w drodze jest dużo dołów, to równiarka nie zrobi 


idealnie. Operator zrobi dobrze, jeżeli będzie najpierw nawieziony żwir, a później jest 


wyrównanie. Dodała, że jechała drogą Sulnikowo - Skaszewo i uważa , że nie jest źle zrobione. 


Sołtys wsi Szyszki Waldemar Pawlak - podkreślił, że jest to usługa równiarki, a nie budowy 


drogi. 


Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński powiedział, że na przekór musi stanąć w obronie -

operatora. Poinformował, że dzisiaj zadzwonił do niego, spotkali się na drodze i obwiózł go po 

drogach. Operator nie przejeżdżał tylko jeden raz po drodze, ale kilka razy w tę i z powrotem. 

Tam gdzie był żwir droga wygląda ładnie, a gdzie wystawały kamienie jest gorzej. Jego 

zdaniem , w miarę możliwości operator stara się robić dobrze i np. we wsi Mierzeniec w tym 

roku równanie dróg lepiej jest zrobione jak w poprzednich latach. 

Sołtys wsi Szyszki W. Pawlak - odnośnie równania dróg poinformował, czy w poprzednim 

roku, czy w tym roku w swoim sołectwie uzgadnia z rolnikami, do których najczęściej 

przejeżdżają samochody , czy życzą sobie, że operator ma jechać raz, czy dwa i są zadowoleni. 

Natomiast trudno mu jest ocenić drogi, na których nie był i są zastrzeżenia. Ale według niego 

z takiej drogi nie da się zrobić drogi nowo odbudowanej, bo jest to równiarka. Jest to 

wyrównanie dołów powstałych po zimie , a nie zaszłości, że na drodze jest niecka. Podkreślił, 

że co roku operator się pyta, czy jechać jeszcze raz, czy nie jechać, czy bardziej podebrać, czy 

nie podebrać. A skoro sołtys jest po to, żeby z nim jechał to jedzie. Natomiast jeśli w drodze 

są kamienie to nic nie pomoże. 
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Przedstawiciel Powiatowej Izby Rolniczej Cezary Wojciechowski przedstawił sytuację -

skutków złego przezimowania. Poinformował, że odnośnie przesiewów i podsiewów z terenu 

gminy od rolników wpłynęło ponad 130 wniosków. Lustracja Komisji w terenie odbyła się 

w pierwszym tygodniu kwietnia. W tej chwili trwają prace na wprowadzeniem wniosków do 

systemu komputerowego, a na początku mają będą pierwsze opracowane protokoły, które po 

podpisaniu przez Komisję będą do odebrania. Co za to będzie trudno jest powiedzieć. Jest tylko 

wiadomo, że jeżeli rolnik zasiał materiał kwalifikowany, który uległ wymrożeniu, to jeżeli 

wiosną posieje jeszcze raz materiałem kwalifikowanym, to może złożyć wniosek do Agencji 

Rynku Rolnego na tę samą działkę o dopłatę do materiału siewnego. 

Następnie powiedział, że we wsi Ołdaki przy Żebrach -Włostach jest przebudowany w szosie 

przepust. Przepust nie został wybudowany pod drogą tylko na cieku wodnym- rowie, czego 

zabrania ustawa Prawo Wodne. W związku z tym, że do urzędu gminy zostało złożone pismo, 

chce dowiedzieć się, co dalej dzieje w tej sprawie. Dodał, że rów został zastawiony 

fundamentem, na którym stoi płot i dodatkowo zostały położone na poprzek betonowe jazy. 

Nadmienił, że w tym roku jest suchy rok i tego nie widać, ale był jeden opad deszczu, że przez 

dłuższy czas rowy były pełne wody . Zaznaczył, że w wyniku tego przebudowany odcinek 

drogi powiatowej ulegnie dewastacji, nie mówiąc o tym, że po przeciwnej stronie szosy rolnika 

zalewała woda. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że jest to na działce, którą później kupił Pan J. Zadrożny. 

Poinformowała, że w sprawie tej z Panem Zadrożnym była już rozmowa, jest podanie, zna 

sprawę i będzie działać w tym temacie. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.55 

zamknął XV Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: 

ttP  
Zofia Pszczółkowska 


