
P R o T O KÓŁ NrXXIIl/2017 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 30 marca 2017 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Leona Pytela - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 

Przewodniczący L. Pytel zarządził uczczenie minutą ciszy zmarłego Pana Jana-

Rudowskiego Zastępcę Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, który 

opiniował między innymi wszystkie budżety miast i gmin byłego województwa 

mazowieckiego. 

Ad. pkt l. 

Przewodniczący Rady Gminy L. Pytel o godz.13.40 otworzył XXIII Sesję Rady Gminy -

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

stanowiącą załącznik nr l do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 

12 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni: 

I. Baleński Artur 

2. Kaczorowski Zdzisław 

3. Mordwiński Mariusz 

Ad. pkt 2. 

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

radni. Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród Państwa 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 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu -12 głosami "za" , przy 

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

obrad w brzmieniu jak niżej: 

l .  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu 


postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 


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

http:godz.13.40
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 


nowego ustroju szkolnego. 


9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów do oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenie 

dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów. 

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

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2017 r. 

12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gzach za 2016 r. 

13. Informacja z wykonania uchwał podjętych w 2016 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. Pyteł - poinformował, że protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy 


Nr XXIIl2017 odbytej w dniu 21 lutego 2017 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 Przewodniczący L. Pytel poprosił o zabranie głosu zaproszonego gościa Pana 


Włodzimierza Kaczmarczyka - dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 


Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku Włodzimierz Kaczmarczyk 
 -

powiedział, że w okresie przejściowym między okresem zimowym, a letnim widzi, że potrzeb 

na drogach w gminie jest bardzo dużo. Poinformował, że ZDP kontynuuje i będzie w dalszym 

ciągu kontynuował prace z roku ubiegłego oraz planuje też prace na 2017 r .. 
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Po rozmowie wstępnej i ustaleniach drogi żwirowe jak i drogi, które wymagają remontów 

złożonych tj. łatania dziur i nawierzchni, będą wykonywane w okresie przedświątecznym. 

Poza tym przygotowywane są projekty na drogi, w tym projekt drogi powiatowej Lady -

Gąsocin. Nadmienił, że prace nad tą drogą trwają ponad 10 lat. Do realizacji zostało 5.500 mb 

i wszystkie dokumenty będą robione od nowa. W związku z tym z Panią Wójt i Panem radnym 

byli w najbardziej newralgicznych punktach, ustalili pewne zmiany do projektu i Pan projektant 

to wykonuje. Myśli, że w najbliższym czasie projekty będą gotowe by je złożyć, kiedy będzie 

ogłoszony nabór wniosków w okresie jesiennym. Z Panią Wójt rozmawiali również 

o kontynuacji drogi powiatowej Kozłówka- Ostaszewo jako jednej z najważniejszych dróg 

w gminie. Projekt będzie obligował na 1.500 mb 1.600 mb na odcinku od urzędu gminy-

w stronę budynku szkolnego w Gzach. Wyraził nadzieję, że obydwie drogi będą kontynuowane 

w tym roku. Przypomniał, że w latach 2015-2016 na terenie Gminy Gzy wybudowano prawie 

3.500 mb dróg powiatowych o wartości ponad 1.200.000 zł, których udziałowcem jest też 

Gmina Gzy. 

Radny Piotr Kownacki przypomniał, że na poprzednich sesjach interweniował o odcinek -

drogi powiatowej Szyszki - Ostaszewo. Poinformowal, że droga była łatana już kilka razy, ale 

wszystko powypadało i są doły. Dlatego łatanie jest bezskuteczne. Według niego jedynym 

wyjściem byłoby zrobienie nalewki. Prosił, żeby Powiat coś o tym pomyślał. 

Radny Jacek Grochowski - słysząc, że będzie przeprojektowywany odcinek drogi 

powiatowej w stronę miejscowości Słończewo powiedzial, że dwa lata temu zostało oddane do 

użytku "Zadanie Skaszewo II" - melioracja. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku W. Kaczmarczyk odpowiedział, że -

przepust zostanie przeprojektowany i osadzony tak jak być powinien. Jest to jakby wpisane 

w zakres robót. 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość radnych 

biorqcych udzial w posiedzeniu J 3. -

Soltys wsi Szyszki Waldemar Pawlak - zapytał, czy w projekcie będą uwzględnione wysepki 

i inne rzeczy. Prosił, żeby wyglądało to logicznie, żeby maszyny nie niszczyły wysepek, ani 

nie celowały w nie, jak w miejscowości Słończewo. Uznał, że wniosek o dofinansowanie 

przebudowy drogi zdobył lub nie zdobył 2 dodatkowe punkty, a rolnicy i kierowcy dużych 

samochodów ciężarowych męczą się . Był zdania, że nie jest to Warszawa tylko wieś i droga 

ma służyć mieszkańcom lokalnym. 
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Sołtys wsi Mierzeniec Witołd Czapłióski - zapytał o odcinek drogi Borza Strumiany - Osiek 

Aleksandrowo, która jest w bardzo złym stanie. Dodał, że do ZDP dzwonił już w 2016 r. i dalej 

z drogą się nic nie dzieje. 

Sołtys wsi Sisice Janusz Bilik przypomniał o kradzieży znaków "teren zabudowany " we-

wsi Sisice, którą Panu dyrektorowi ZDP zgłaszał już jesienią 2016 r. Nie chce, żeby doszło do 

wypadku, ponieważ już w piątek jadą samochody na Mazury. Jednocześnie podkreślił, że 

drogę poniszczyły i porwały pobocza duże samochody wożące żwir, które jeżdżą nadal. 

Mieszkaniec wsi Borza -Strumiany Stanisław Rzeczkowski - w nawiązaniu do złego stanu 

odcinka drogi powiatowej Borza Strumiany - Osiek powiedział, że drogą przejeżdża 3 razy 

dziennie, zniszczył już na niej 2 auta, a jeździ 3 pożyczonym. Zdaniem jego droga nie wymaga 

kosmetyki tylko konkretniejszego działania. Prosił Pana dyrektora ZDP o zajęcie się nią, iż 

w niektórych miejscach zagraża wypadkom. Dodał, że nie chce być nie miły, ale droga ta to 

skandal. 

Radny P. Kownacki nawiązując do drogi Szyszki - Ostaszewo, o której mówił wcześniej -

dopowiedział, że droga nie ma odwodnienia. Istniejące na niej doły zapełnione są wodą i w nie 

jednym samochodzie pourywały się koła. 

Sołtys wsi Grochy-Imbrzyki Anna Chojnacka - zapytała, co z końcówką drogi powiatowej 

na odcinku Krzemień do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Grochach-Imbrzykach? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku W. Kaczmarczyk - twierdził, że w ciągu 

dwóch lat, czy jednej kadencji wszystkich zaległości, które się pojawiły nie da się poprawić. 

Aby w jednym roku wyremontować drogi powiatowe w jednej gminie zasobu pieniędzy, nie 

ma. Potrzeb jest ogrom, a gmina Gzy jest jedną z siedmiu gmin powiatu pułtuskiego. 

Jego zdaniem, każda gmina ma podobne potrzeby. Stwierdził, że stan dróg w gminie Gzy jest 

opłakany, ponieważ mimo tego, że powstały pewne nowe odcinki to poprawek jest dwa, 

a nawet trzy razy więcej niż powstaje dróg. Zapewnił, że wszystkie zgłoszone uwagi przez 

Państwa radnych i Państwa sołtysów zanotował i w miarę swoich możliwości wszystkie 

niedociągnięcia i ubytki w drogach do Świąt Wielkanocnych postara się uzupełnić. Uważał, że 

co do nowych odcinków dróg powiatowych powinien się przyłożyć bardziej Zarząd Powiatu 

Pułtuskiego. Nadmienił, że Pani Wójt jest w stałym kontakcie z Zarządem Powiatu 

i Starostwem Powiatowym. Jako dyrektor jest zobowiązany do tego, żeby robić to, co jest 

najbardziej potrzebne, niezbędne, żeby droga była przejezdna. 
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Obiecał, że ciągu dwóch tygodni może nie da się wszystkiego zrobić, a w czasie jaki pozostaje 

chce być na bieżąco w kontakcie i uzupełnić ubytki. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - odnośnie dróg powiatowych przyznała, że w czasie jednej 

kadencji nie da się zrobić wszystkiego. Potwierdziła, że jest w stałym kontakcie z Panem 

Starostą , Zarządem Powiatu i radnymi powiatowymi pochodzącymi z gminy Świercze, 

a szczególnie z Panią Haliną Banach, której należą się podziękowania. Myśli, że w roku 2017 

i 2018 stan dróg na terenie gminy się bardzo poprawi. Jest to zapewnienie Pana Starosty 

i członków Zarządu Powiatu. 

Jeżeli chodzi o odcinek drogi powiatowej Borza Strumiany - Osiek Aleksandrowo, stan jej 

jest fatalny i należy przemyśleć w jaki sposób pomóc tamtejszym mieszkańcom i innym 

użytkownikom drogi. Przypomniała, że z drogą jest znany problem, ale nie znaczy to, żeby nie 

myśleć o poprawie jakości tej drogi. 

Szczególny ukłon skierowała w stronę Państwa radnych, że widzą potrzebę modernizacj i dróg 

powiatowych i pomimo skromnego budżetu gminy na jej prośbę i prośbę Pana Starosty 

dofinansowują drogi powiatowe. Swoje podziękowania złożyła również Panu dyrektorowi ZPD 

w Pułtusku za zaangażowanie, za to, że często jest na terenie gminy, że zgłasza potrzeby 

chociaż wszystkiego nie może zrealizować ze względu na ograniczony budżet, ale robi dużo 

dobrego. 

Radna Jadwiga Koc zapytała dlaczego na drodze wojewódzkiej nie ma tablicy-

informacyjnej z napisem "Kozłówka". Dodała, że kiedyś taka tablica była koło zabudowań 

Państwa Makowskich. 

Przewodniczący L. Pytel - odpowiedział, że przy modernizacji drogi tablica została zdjęta 

i do tej pory nie została zamontowana. W sprawie tej zostanie wystosowane pismo do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich. 

Radny P. Kownacló przypomniał, że na poprzednich sesjach wspominał , że Pani Wójt jest -

jedyną kobietą, która na terenie powiatu pułtuskiego jest wójtem. W związku z tym miał prośbę, 

żeby Pan Starosta i Zarząd Powiatu myśleli o gminie Gzy. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku W. Kaczmarczyk powiedział, że -

z tego co wie to zostały już zaplanowane pieniądze na kontynuację remontu drogi 

wojewódzkiej nr 618. W związku z tym jest szansa, żeby w tym roku został wykonany odcinek 

od Przewodowa - Pułtuska. 
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Przewodniczący L Pytel - podziękował Panu dyrektorowi ZDP za przybycie i udzielenie 

wyjaśnień. Dodał, że z Panem dyrektorem ZDP spotyka się bardzo często i ciągle przypomina 

mu o gminie Gzy. Wierzy, że Pan dyrektor ZDP dotrzyma słowa i ubytki na drogach 

powiatowych zostaną usunięte 

Dalej zapytał, czy są pytania do drugiego zaproszonego gościa Pana doktora Dariusza Mikusia 

- Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Dar-Med." w Winnicy? 

Radna J. Koc zapytała, co radni mają robić w kierunku modernizacji budynku Ośrodka -

Zdrowia w Przewodowi e? Nadmieniła, że radni i Pani Wójt są po spotkaniu z nim i nie wiedzą, 

co dalej. 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Dar-Med" w Winnicy Dariusz 

Mikuś w sprawie remontu dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Przewodowie-

poinformował, że rozmawiał z kilkoma potencjalnymi wykonawcami. Najbardziej konkretny 

mieszka w Nasierowie i ten wykonawca przed/ożył kosztorys. Jeśli chodzi o zakres i ksztah 

prac to zapotrzebowanie zostało uzgodnione i wyłożone wspólnie z Panem Wiesławem 

Ochtabińskim - Zastępcą Wójta i na tę okoliczność został sporządzony kosztorys. Koszt całości 

materiałów został wyszacowany na kwotę 28.000 zł, a całość robocizny na kwotę 15.000 zł. 

Jeśli chodzi o materiały to 11.000 zł kosztowałyby blachodachówka, gąsiory i rynny. Jakość 

materiałów byłaby dość dobra i dostępna cenowo. 

Po ocenie więźby dachowej okazuje się, że jest w bardzo złym stanie i wymaga wymiany 

z zamiarem wysunięcia dachu. Ze względu na duży dach, koszt drewna został wyceniony na 

kwotę 10.000 zł. Koszt drobniejszych rzeczy to kwota 7.000 zł. 

Odnośnie kosztu robocizny w powyższych pracach z 4 wykonawców jeden z nich wydał mu 

się najkonkretniejszy. Cieszy się opinią dobrą, prace wykonuje zawsze dokładnie i rzetelnie. 

Całkowity koszt robocizny został wyceniony na 15.000 zł z tego rozbiórka, położenie, prace 

przy kominach - 10.000 zł. Położenie dachu z wypustkami zostało wycenione na kwotę 5.000 

zł. Łącznie koszt materiałów z robocizną wynosi 43.000 zł. 

Przewodniczący L Pytel - podziękował Panu dr D. Mikusiowi za udzielenie informacji. 

Poinformował, że tematem tym radni zajmą się po Sesji, po świętach Wielkanocnych, a może 

jeszcze przed świętami, aby uruchomić wcześniej procedurę. 
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Radny Jacek Barkala - zapytał, czy jest Pan dr zainteresowany propozycją jaką przedstawił 

na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy tzn. że Ośrodek Zdrowia remontuje we 

własnym zakresie i zawiera umowę z Gminą za symboliczny czynsz 1 zł podatku, a określony 

okres lat zostanie ustalony po negocjacjach? 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Dar-Med" w Winnicy 

D. Mikuś - odpowiedział, że jest otwarty na każdą propozycję, żeby sprawę zrealizować. 

Trzeba tylko uszczegółowić. 

Przewodniczący L. Pytel- podziękował Panu dr D. Mikusiowi za przybycie i przedstawienie 

kosztorysu. 

Ad. pkt 5. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że na jej ręce wpłynął wniosek od Przewodniczącego 

i Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Gzach o dofinansowanie realizacji zadań statutowych 

spółki wodnej. Jednak, żeby była możliwość pozytywnego rozpatrywania wniosku, należy 

podjąć stosowną uchwałę, która określa zasady udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, 

trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Nadmieniła, że 

projekt uchwały był wstępnie konsultowany z Regionalną Izbą Obrachunkową i miał być 

konsultowany jeszcze raz. Ale ostatnie wydarzenia o których, powiedział na wstępie Pan 

Przewodniczący uniemożliwiły to. Myśli, że uchwała zostanie zaakceptowana w takim stanie 

jak dzisiaj podjęta przez Radę. Gmina może udzielać dotacji celowej spółkom wodnym na 

wniosek Wójta Gminy po zaakceptowaniu przez Radę Gminy. Rozliczenie dotacji następuje 

w formie sprawozdania z realizacji zadania. 

Przewodniczący L. Pytel poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie -

opinii do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj przedstawił pozytywną -

opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom 

wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 22.03.2017 r. - stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

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

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 22.03.2017 r. - stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

rozliczania. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za" przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 

Nr XXIII/l 11/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania - która stanowi załącznik 

nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska - wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy musi być zgodna z projektem uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

Dochody ogółem wynoszą - 13.838.046 zł w tym dochody bieżące - 13.810.046 zł, dochody 

majątkowe - 28.000 zł. 

Wydatki ogółem wynoszą -14.242.546 zł w tym wydatki bieżące - 13.210.724,36 zł, wydatki 

majątkowe - 1.031.821,64 zł. 

Różnica miedzy dochodami, a wydatkami w roku 2017 stanowi deficyt budżetu w kwocie 

404.500 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 300.000 zł 

i wolnymi środkami w kwocie 104.500 zł. 

Z wolnych środków zostanie także pokryta spłata kredytu w kwocie 400.000 zł. 

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017r. wynosi 2.950.000 zł. Wskaźniki spłat zobowiązań 

zostały zachowane. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie 

opinii do projektu uchwały. 

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

Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy. 

Bezpieczeństwa PublicznegoPrzewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia 

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

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

Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 
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"Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -13 głosami 
"
za przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 

Nr XXIII1l12/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Skarbnik E. Stawińska powiedziała, że projekt uchwały w sprawIe zmIan uchwały-

budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 pokrywa się z uchwalą w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

Plan dochodów budżetu Gminy nie ulega zmianie i ogółem wynosi 13.838.046 zł. 

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 14.242.546 zł. 

Różnica między dochodami , a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 404.500 zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 300.000 zł i wolnymi 

środkami w kwocie 104.500 zł. 

Wolnymi środkami zostanie również pokryty kredyt w kwocie 400.000 zł. 

Wydatki zmniejsza się w kwocie 1.402 zł i zwiększa się o kwotę 105.902 zł. 

Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 o kwotę 100.000 zł , z tego: 

- na dostawę żwiru i tłucznia na drogi gminne w celu ich remontu przeznacza się -70.000 zł, 

- na naprawę przepustu we wsi Gotardy przeznacza się 20.000 zł,-

- na wykonanie prac geodezyjnych polegających na wyznaczaniu punktów granicznych części 

drogi gminnej stanowiących działki ewidencyjne we wsiach Szyszki, Mierzeniec i Kozłowo 

przeznacza SIę - 10.000 zł, 

- zwiększa się plan wydatków w dziale 750 o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup tablic 

informacyjnych na potrzeby urzędu gminy i sołectwa Ołdaki, 

- zmiany w planie wydatków w dziale 801 w kwocie 2 zł wynikają z rozliczenia dotacji za 2016 

r. na podręczniki i wyposażenie szkół podstawowych i gimnazj um, 

- zmiany w planie wydatków w dziale 852 i 855 w kwocie 1.400 zł na wynagrodzenia 

i pochodne wiążą się z zabezpieczeniem środków do prawidłowego funkcjonowania Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Przewodniczący L. Pytel poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie-

opinii do projektu uchwały. 

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

Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

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

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

Gminy Gzy na rok 2017 i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za" przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 

Nr XXIIVI13/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 - która 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Wójt B. Polańska przypomniała, że uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół -

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Państwo radni podjęli na poprzedniej 

Sesji. Poinformowała, że uchwała została przesłana do zaopiniowania przez kuratorium 

oświaty i związki zawodowe. Opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest pozytywna. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Puhusku wydał opinię negatywną, 

ponieważ nie rozważano wariantu utworzenia obwodu szkolnego dla nowej szkoły 

podstawowej 8-letniej z siedzibą w budynku obecnego gimnazjum. Poza tym organ 

prowadzący nie gwarantuje zatrudnienia dla wszystkich pracowników gimnazjum. 

Pani Wójt wyjaśniła, że na pytanie , czy wszyscy pracownicy gimnazjum będą mieli 

zatrudnienie w tej chwili trudno jej odpowiedzieć. Jednoznacznie może stwierdzić dopiero po 

zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych. 

Jednocześnie powiedziała, że po analizie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zasugerowano, żeby dołączyć 

załącznik nr 3, który mówi, że od dnia 1 września 2019 roku na terenie gminy będą dwie szkoły 

podstawowe. 

Przewodniczący L. Pytel poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie-

opinii do projektu uchwały. 

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

Komisji do projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum 

do nowego ustroju szkolnego. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 
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Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół -

podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 9 głosami "za przy 

" O głosów "przeciwnych oraz 4 głosach "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 


Nr XXIIU114/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do 


nowego ustroju szkolnego - która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 9. 


Wójt B. Połańska wyjaśniła, że do tej pory nie była podjęta uchwała w sprawie określenia
-

kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Do klasy pierwszej publicznej szkoły 

podstawowej, której ustalono obwód , przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w tym 

obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być 

przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę 

określone kryteria. 

Przewodniczący L. Pytel- uznał, że na terenie naszej gminy podjęta uchwała nie będzie miała 

zastosowania, iż mniej jest uczniów jak miejsc w szkołach. 

Następnie poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie opinii do projektu 

uchwały. 

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

Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

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

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji 

do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, 

określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 
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Nr XXIII/115/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby punktów 

za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia - która stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole-

podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy. W przypadku 

większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli gmina dysponuje wolnymi miejscami w tych 

placówkach W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy 

przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie 

opinii do projektu uchwały. 

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

Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów do oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenie dokumentów 

do potwierdzenia tych kryteriów. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

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

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów do 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz 

określenie dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za" przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 

Nr XXIl1l116/20 17 w sprawie określenia kryteriów do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenie dokumentów 

do potwierdzenia tych kryteriów - która stanowi załącznik nr 10 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy jest przyjmowany co roku. 
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Program zawiera postanowienia ogólne, realizację zadań nałożonych na Gminę i finansowanie 

programu. Aby uchwała została podjęta Gmina musiała podpisać umowę ze schroniskiem 

i lekarzem weterynarii. Projekt Programu uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Puhusku i kół łowieckich działających na terenie gminy. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie 

opinii do projektu uchwały. 

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

Komisji do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2017 roku. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

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

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

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy 

w 2017 roku i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za" przy 

O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" podjęła Uchwałę
" "

Nr XXIIl/117/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2017 roku - która stanowi 

załącznik nr II do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

Maria Kurpiecka - przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2016 r. Powiedziała, że 

Komisja działała w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi i realizowała zadania wynikające z ustalonego wcześniej Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. 

Środki na realizację Programu pochodzą z opiat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Na plan - 45.658 zł, wykonano - 44.813,39 zł tj. 98,15%. Środki były 

przeznaczane głównie na profilaktykę z zakresu narkomani i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w szkołach podstawowych oraz gimnazjum. 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 

2016 rok Rada przyjęła przez aklamację - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 13. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że w roku 2016 Rada Gminy podjęła 44 uchwały z tego -

24 uchwały zostały zrealizowane, a 20 uchwał jest w trakcie realizacji. 

Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w roku 2016 -

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 14. 

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

Ad. pkt 15. 

Zastępca Wójta Wieslaw Ochtabiński w sprawach bieżących gminy poinformował: -

- w dniach 27 i 28.03. 2017 r. Komisja w składzie radny Pan Zdzisław Kaczorowski, radna 

Pani Emilia Oleksa, radny Pan Piotr Kownacki, radny Pan Jacek Barkała, Radny Pan Tomasz 

Sobieraj i jego skromna osoba dokonała objazdu większości dróg gminnych. Komisja ustaliła 

najpilniejsze potrzeby. Komisja również dokonała oględzin przepustu we wsi Gotardy w drodze 

w kierunku wsi Ślubowo gm. Sońsk. W związku z tym robione jest rozeznanie cenowe, które 

naj prawdopodobniej zostanie przedstawione na najbliższych posiedzeniach Komisji Rady 

Gminy; 

- w następnym tygodniu, jeżeli będzie sprzyjająca pogoda zostaną rozpoczęte prace równiarką 

na drogach gminnych; 

- żwirowanie dróg będzie pod koniec kwietnia; 

- dużo jest bieżących napraw i mostków uszkodzonych w przydrożnych rowach. 

Przewodniczący L. Pytel zapytał, czy były rozeznania na wszystkich drogach, czy były -

robione wyrywkowo? 


Zastępca Wójta W. Ocbtabiński odpowiedział, że Komisja była przede wszystkim na tych 
-

drogach gdzie były sygnały od mieszkańców. Ale niemal była na wszystkich drogach. 


Wójt B. Polańska - poinformowała, że w obecnym roku przetarg na żwirowanie dróg zostanie 


ogłoszony wcześniej, żeby przed żniwami mieszkańcy jeździli po lepszych drogach. 


Poza tym z Przewodniczącym GSW cały czas walczą z awariami, w tym we wsi Kozłówka. 


Myśli, że Komisja zapoznała się ze stanem dróg żwirowych na terenie gminy. A drogi psują 


się przez ciężki sprzęt. Lecz w miarę możliwości są poprawiane co roku i są coraz lepsze, ale 


daleko im do dróg dobrych. 




;I?jl;  
Pszcz6łkowska 
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Ad. pkt 16. 

Radny J. Barkała - zwrócił uwagę, żeby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zostały określone parametry żwiru i żeby był zawarty zapis, że zamawiający ma możliwość 

pobrania próbki żwiru z drogi po jego przywiezieniu oraz ma prawo zważyć dostarczoną ilość 

żwiru na wadze wskazanej przez siebie, bo z tym bywa różnie. 

Radca Prawny Bogusław Sokalski - wyjaśnił, że nie musi być taki zapis w specyfikacji lub 

w umowie, ponieważ jest to prawo niezbywalne zamawiającego. Natomiast sama kontrola 

wyrywkowa nie jest wystarczającym dowodem w sprawie. Z jego wiedzy najlepszym 

sposobem jest zagrożenie rozwiązaniem umowy. 

Wójt B. Polańska - z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnym życzyła wszystkim 

zdrowych, radosnych i spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych, aby nabrać siły 

do dalszej pracy. 

Przewodniczący L. Pytel - składając życzenia życzył dużo radości , błogosławieństwa 

Bożego, smacznego jajka i ciepłego lanego poniedziałku. 

Ad. pkt 17. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.45 

zamknął XXIII Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: 

 
Zofia 

Przewodniczył: 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

..h,OłlyYet.. Leon Pytel 




