
PROTOKÓŁ Nr 18/2016 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy odbytego 

w dniu 20 grudnia 2016 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Tomasza Sobieraja - Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Tomasz Sobieraj - o godzinie 9.15 otworzył posiedzenie Komisji, 
przywitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie w posiedzeniu 
uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
l .  Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
l. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2017 rok. 
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 
3. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 
4. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 
5. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy. 
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 
8. Sprawy bieżące gminy. 
Wójt Gminy Barbara Polańska zaproponowała wprowadzenie do porządku posiedzenia -

dodatkowego punktu jako pkt 2 "Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 
Gzy na rok 2016" . 
Czlonek Komisji Stefan Franczak - zgłosił wprowadzenie do porządku posiedzenia 
dodatkowego punktu "Analiza obowiązującej uchwały w sprawie podziału Gminy Gzy na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

" 
okręgu wyborczym . 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddal pod głosowanie wprowadzenie do porządku 
posiedzenia projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 
jako pkt 2. 

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

" 
przy O głosów "przeciwnych " oraz O głosów "wstrzymujących zaakceptowała wprowadzenie 
do porządku obrad w/w projektu uchwały jako pkt 2. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku 
posiedzenia dodatkowego punktu "Analiza obowiązującej uchwały Rady Gminy w sprawie 
podzialu Gminy Gzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

" 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym jako pkt 3. 
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" 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za , 

" 
przy O głosów "przeciwnych " oraz O głosów "wstrzymujących zaakceptowała wprowadzenie 

do porządku obrad w/w punktu jako pkt 3. 

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednomyślnie. 

l .  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2017 rok. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 

3. Analiza obowiązującej uchwały Rady Gminy w sprawie podziału Gminy Gzy na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 


okręgu wyborczym. 


4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 

6. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 

7. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy. 

8. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

9. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

10. Sprawy bieżące gminy. 

Ad. pkt l. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że co roku Gminna Komisja ds. Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych daje propozycje Radzie Gminy do uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Program jest realizowany głównie wśród młodzieży szkolnej. 

Zamierzone zadania do realizacji są takie same jak w 2016 r. i będą finansowane z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przewidywana wysokość środków 

finansowych na 2017 rok wynosi 38.850 zł. 

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komi5ji Jacek Grochowski. Aktualna ilość 


członków Komisji biorqcych udzial w posiedzeniu - 7. 


Pytań nie było. 


Przewodniczący Komisji T. Sobieraj poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
-

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2017 rok. 
" 

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

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

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

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2016 wiąże się z tematem, który był omawiany w pkt I. Zmiana dotyczy 

zmniejszenia planu wydatków (§§ 4110,4170,4210) o kwotę 3.880 zł i zwiększenia o kwotę 

3.880 zł na zakup usług w celu realizacji zadań zaplanowanych w Programie. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 
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Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami "za", -

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

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik m 4 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Członek Komisji Stefan Franczak wyjaśnił, że 24 sierpnia 2012 r. Rada Gminy podjęła -

uchwałę w sprawie podziału Gminy Gzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 


oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Przy podejmowaniu uchwały 


brano jednolitą normę przedstawicielstwa w danym okręgu wyborczym. Liczba mieszkańców 


Gminy Gzy na dzień 30.06.2012 r. wynosiła 3.939, liczba wybieranych radnych - 15. Uznał, 


że liczba mieszkańców w okręgu bardzo się różni w stosunku do wybieranego radnego w 


okręgu. W związku z tym nie może być tak, że np. w jednym okręgu jest 286 mieszkańców, a 


w innych dwóch okręgach jest mniej mieszkańców jak w jednym okręgu. Stwierdził, że 


rozumie, że pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, że są miejscowości o liczbie mieszkańców 


180, czy 160. Ale są okręgi , do których można dodać mieszkańców, a w innych okręgach 


ująć. Następnie zapytał, co się stało, że w 2012 r. sołectwo Nowe Skaszewo dodano do okręgu 


Nr 14, a do okręgu wyborczym m 2 dodano sołectwo Grochy-Serwatki. Uważał, że można to 


przeanalizować i zmienić. 


Wójt B. Połańska - poinformowała , że na terenie gminy Gzy są 4 stałe obwody głosowania 


tj. Gzy, Przewodowo Poduchowne, Stare Grochy i Szyszki Włościańskie. Z wymienionych 


obwodów, obwód głosowania m 3 w Starych Grochach nie spełnia warunków informatycznych 


ze względu na brak dostępu do Internetu. Poza tym w budynku obecnie nikt nie mieszka 


i będzie wymagał sporych nakładów pieniężnych, a obwód jest niewielki. W związku z tym 


przy analizie podziału gminy na okręgi wyborcze należy rozważyć, czy utrzymać ten obwód 


głosowania. 


Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - zapytał, jaka liczba mieszkańców przypisana jest to 


tego obwodu głosowania? 


Członek Komisji S. Franczak - odpowiedział, że do obwodu głosowania należy okręg 


wyborczy 9 i 10 z liczbą mieszkańców 367 osób i liczbą wyborców 284. 


Członek Komisji Mariusz Mordwiński - był zdania, że dobrze byłoby porównać obszarowo, 


tj. 3 wsie do jednej wsi np. okręg Pękowo - jedna zwarta wieś przy liczbie wyborców 238, 


gdzie kandydata jest wybrać łatwiej niż z 5 wsi. 


Członek Komisji S. Franczak - uznał, że jeżeli chodzi o obszarowość, to ta nie ma nic 


wspólnego z ilością wybieranych radnych w okręgu. 


Członek Komisji S. Franczak - zaproponował, żeby temat przedyskutować na wspólnym 


posiedzeniu Komisji w styczniu 2017 r. 


Ad. pkt 4. 


Wójt B. Połańska wyjaśniła, że co roku ustala się plan pracy Komisji stałych tj. Komisji 
-

Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Budżetu i Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego. Tematyka zawiera sprawy, jakie powinny być omawiane w danym kwartale 

w trakcie roku. Innych propozycji zmian planu pracy poszczególnych Komisji nie było. 
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Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 

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

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

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

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt S. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, ż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy 

obraduje na sesjach w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W związku z tym 

rok 2017 został podzielony na kwartały, aby w każdym kwartale odbyła się sesja. Do każdego 

kwartału zostały przypisane zadania, jakie należy zrealizować w tym podejmowanie uchwał. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 

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

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

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 6 do 

niniej szego protokołu. 

W tym momencie na salę obrad przybył członek KomisjiJacek Barkała. Aktualna ilość członków 

Komisji biorqcych udział w posiedzeniu 8-

Ad. pkt 6. 

Wójt. B. Polańska poinformowała, że Pani Skarbnik, która jest długoletnim pracownikiem -

złożyła wniosek o odwołanie ze stanowiska w związku z odejściem na emeryturę. 


Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - powiedziała, że jest konsekwentna i tak zdecydowała. 


Członek Komisji Marianna Fiłipowicz - zapytała, co by się stało gdyby Rada nie podjęła 


uchwały o odwołaniu Skarbnika Gminy? 


Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, że w takim przypadku odeszłaby na podstawie 


przepisów wynikających z kodeksu pracy. 


Przewodniczący Komisji T. Sobieraj powiedział, że dla Pani Skarbnik należą się duże -

podziękowania, iż doświadczona Pani Skarbnik to najmocniejszy filar gminy. 


Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 


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

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

" "
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że w związku z przejściem na emeryturę Skarbnika Gminy -

zaproponowała powołanie na to stanowisko Pani Eweliny Stawińskiej - obecnie Zastępcy 

Skarbnika Gminy. Wyjaśniła, że Pani E. Stawińska spełnia wszystkie niezbędne warunki na 

stanowisku Skarbnika Gminy. Uznała, że jest to osoba odpowiednia, która zasługuje, żeby 

powołać ją na te stanowisko. Jest bardzo skrupulatna, bardzo dokładna , bardzo wnikliwa 

i bardzo się przejmująca. 
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Skarbnik E. Głowacka - dodała, że osoba, którą proponuje powołać Pani Wójt na stanowisko 

Skarbnika jest osobą zdyscyplinowaną, spokojną i odpowiednio wykształconą. Na dzień 

dzisiejszy prowadzi księgi rachunkowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej 

Biblioteki Publicznej, zna zasady prowadzenia rachunkowości, zna programy komputerowe 

i terminy sprawozdań. W związku z tym myśli, że pod tym względem Pani Wójt nie będzie 

miała problemów. A co do współpracy to zależy ona od woli radnych , Skarbnika i Wójta. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

powołania Skarbnika Gminy. 

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

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

"
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 8 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 8 i 9. 

Wójt B. Połańska - powiedziała, że do dnia 15.11.2016 r. do Regionalnej Izby 
, 

Obrachunkowej i na ręce Pana Przewodniczącego Rady został przedłożony projekt uchwały 


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy i projekt uchwały budżetowej Gminy 


Gzy na rok 2017. Opinie RIO do obu projektów uchwał są pozytywne, bez uwag. 


Dalej poinformowała o złożonych wnioskach przez mieszkańców gminy tj. wniosku Pana 


Konrada Pilińskiego, w którym zwraca się z prośbą o utwardzenie zimnym asfaltem lub kostką 


brukową drogi dojazdowej do jego gospodarstwa położonej w miejscowości Zalesie - Lenki, 


co w sytuacji finansowej gminy jest na trochę na wyrosI. Przyznała, że faktycznie od rolnika 


co drugi dzień odbierane jest mleko. Ale we współpracy z sohysem sołectwa Zalesie co roku 


na powyższą drogę przekazywana jest część żwiru. 


Członek Komisji i jednocześnie Przewodniczący Rady Leon Pytel- przypomniał, że rolnik 


po raz trzeci ubiega się o dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gospodarstwa. Dodał, 


że pamięta jak podpisywał odpowiedzi, że wniosek rolnika będzie brany pod uwagę 


w następnym roku przy omawianiu projektu budżetu. W związku z tym zaproponował 


w budżecie gminy na rok 2017 umieścić kwotę 10.000 zł na dofinansowanie remontu drogi, 


oprócz środków funduszu sołeckiego, które są przeznaczone na remont dróg w sołectwie 


Tąsewy i Zalesie. 


Członek Komisji M. Filipowicz - pytała jak długi jest ten odcinek drogi? 


Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - odpowiedział, że jego zdaniem jest to około 600 mb 


drogi. 


Wójt B. Połańska - powiedziała, że wszystkie drogi żwirowe są w jednakowym stanie, są 


fatalne, a wręcz tragiczne i wszystkie trzeba rozpatrzyć globalnie. 


Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że obecny rok jest w trakcie zamknięcia. 


Z poprzedniego roku budżetowego jest niewykorzystana kwota w wysokości 90.000 zł. 


W związku z tym po zamknięciu roku wolne środki będą większe i w trakcie roku można będzie 


pomyśleć o takich sprawach. Myśli, że z pieniędzy, które zostaną można będzie na ile starczy 


spłacić kredyt, a na resztę wziąć kredyt na kredyt, a za resztę załatwić sprawę wydatków 


bieżących. Wtedy w czasie remontów dróg, przy rozpatrzeniu, ile komu na drogi, może 


rzeczywiście pomyśleć o Panu Pilińskim i przeznaczyć więcej środków na tę jedną drogę. 
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Nie wie, czy wiele załatwi się za kwotę 10.000 zł, ponieważ na pewno droga jest mocno 

zaniżona. W związku z tym, żeby zastosować zimny asfalt najpierw trzeba podnieść poziom 

drogi. 

Członek Komisji i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel - stwierdził, że przychyla 

się do tego co powiedziała Pani Skarbnik z tym, żeby to znalazło odbicie w realizacji, żeby na 

powyższą drogę znalazły się pieniądze. 

Kolejnym rozpatrywanym wnioskiem był wniosek mieszkańców sołectwa Szyszki dotyczy 

wycofania z projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 sprzedaży mienia 

komunalnego we wsi Szyszki, którego wartość wyceniono na 72.000 zł, do mementu 

pozytywnej decyzji w kwestii złożonego wniosku przez Gminę w ramach programu Budowa,
"

modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne" . 

Wójt B. Polańska - nadmieniła, że wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

Budowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki 
"

Włościańskie" złożony przez Gminę Gzy do Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi" 


"
otrzymał ocenę pozytywną, ale nie zmieścił się do dofinansowania. Wniosek opiewał na 

714.196,64 zł z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków unijnych to 467.169,32 zł i 

jest do dofinansowania na pozycji 13. W związku z tym jej propozycja to pozytywnie 

rozpatrzenie wniosek mieszkańców sołectwa Szyszki o wycofanie z projektu uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - Dochody 

majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego we wsi Szyszki w kwocie 72.000 zł, 

zmniejszając w ten sposób środki finansowe o kwotę 72.000 zł w załączniku nr I O - Wydatki 

na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi -

poz. 14 dział 921 zadanie pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie". 

Dodała, że powyższy wniosek o dofinansowanie zadania będzie składany w II kwartale 2017 r. 

do Urzędu Marszałkowskiego. 

Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że po przygotowaniu projektu uchwały budżetowej 

w związku z negatywną opinią Komisji Rady Gminy do projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok zostaje zlikwidowany załącznik nr 8 -

Dotacje celowe podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 

W związku z tym środki w tej samej wysokości wracają na poszczególne zadania. Stąd 

propozycja przeznaczenia kwoty 10.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi tj. po 5. 000 

zł na zakup materiałów i zakup usług. Natomiast z zadania - Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu kwotę 5.000 zł przeznacza się w wysokości 2.000 zł na zakup materiałów 

i 3.000 zł na zakup usług. 

Odnośnie wniosku mieszkańców sołectwa Szyszki powiedziała, że jeżeli członkowie Komisji 

chcą zdjąć z dochodów kwotę 72.000 zł, to tę samą kwotę należy zdjąć również z wydatków. 

Natomiast jeżeli wniosek będzie składany dalej i zostanie pozytywnie rozpatrzony wówczas 

można przystąpić do dalszych zmian w budżecie gminy. Będą to autopoprawki Pani Wójt. 
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Przewodniczący Komisji T. Sobieraj dopowiedział, że tak jak wspomniała Pani Wójt -

Wniosek na dofinansowanie zadania pn." "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie" nie zakwalifikował się w ramach 

dostępnych środków i znalazł się na poz. 13. 

Dodał, że mieszkańcy wsi nie cofną się z propozycji sprzedaży mienia . Natomiast jeśli chodzi 

o perspektywę wniosku, wniosek nie zmieścił się do dofinansowania. Sądził, że jakiekolwiek 

próby odwoływania się i przesunięć środków w naborze wniosków raczej nie będą miały 

miejsca, ponieważ pieniądze były duże i jeśli komuś się udało, to raczej nie będzie rezygnował. 

Z informacji, które udało mu się uzyskać środki na dofinansowanie będą w 2019 r. 

Przypomniał również, że Pani Wójt wspomniała o składaniu wniosku o dofinansowanie 

w II kwartale 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Odnowa i Rozwój 

Wsi. Nadmienił, że w programie Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele 
"

turystyczne i rekreacyjne" pula środków wynosiła 2.680.000 zł na 9 gmin, a na całe 

województwo mazowieckie jest tylko 8.000.000 zł. W związku z tym chciałby, żeby Gmina 

Gzy miała szczęście. 

Dodał, że jego zdaniem, gdyby propozycja sprzedaży mienia komunalnego została w budżecie, 

to jako radni to rozumieją. Natomiast mieszkańcy sołectwa Szyszki mają świadomość, że 

z uwagi na to, że wniosek nie zmieścił się w dofinansowaniu i na razie nie ma możliwości 

remontu, mają budynek, w którym mogą się spotykać. 

Skarbnik E. Głowacka - omawiając budżet powiedziała, że jeśli chodzi o oświatę to została 

zaplanowana na poziomie jaki jest obecnie w strukturach organizacyjnych. Pierwszy termin 

podejmowania uchwał dotyczących oświaty to koniec marca 2017 r., a w trakcie roku czeka 

dyskusja i sprawy z tym związane. 

Przypomniała, że projekcie uchwały budżetowej dochody gminy oparte są na projektach. 

W związku z tym, że zmienia się algorytm naliczania subwencji oświatowej być może będą 

inne kwoty subwencji oświatowej. Do końca marca 2017 r. Gmina otrzyma zawiadomienie 

od Ministra Finansów i Edukacji o konkretnej kwocie. Dodała, że w 2017 r. subwencjonowane 

są dzieci 6-letnie i jeżeli Gmina otrzyma subwencje to będzie miała zabrane dotacje. Dlatego 

w trakcie roku trzeba będzie korygować zmiany. Jeśli chodzi o subwencję wyrównawczą to 

myśli, że nie ziemi się. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych również 

pozostaną na niezmienionym poziomie. Według niej dochody wyszacowane są ostrożnie. 

Po zbilansowaniu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów utworzył się deficyt. 

W związku z tym planowane jest 300.000 zł na pokrycie deficytu i 400.000 zł na spłatę kredytu. 

Jednak według niej w marcu 2017 r. wszystko się zmieni z uwagi na wolne środki i nową 

subwencję. Myśli, że pieniądze z wolnych środków 2016 r. Rada przeznaczy na kredyt, a jeśli 

ich zbraknie to zabraknie niewiele. W związku z tym, jeśli zostanie wzięty kredyt to można w 

trakcie roku do realizacji wprowadzić jakieś zadanie. Poza tym radni się liczyć z kosztami 

reformy w oświacie w związku z przekształceniem szkół, chociaż podobno reformę są 

pieniądze zabezpieczone w rezerwie w budżecie państwa. Podkreśliła, że dobrze byłoby 

również, żeby dofinansowanie otrzymało zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni 
" 

ścieków na terenie Gminy Gzy". Wówczas trzeba będzie wziąć pożyczkę z Banku PBK, który 

udziela pożyczek z niewielkim oprocentowaniem. 
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Wójt B. Polańska -odnośnie reformy oświatowej przypomniała że do 31.01. 2017 r. jest czas 
na podjęcie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego, do 28.02. 2017 r. jest termin na podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
szkoły, a do 31.03. 2017 r. na podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dostosowania sieci szkół 
do nowego ustroju. W przypadku nie podjęcia żadnej uchwały lub uzyskania negatywnej opinii 
kuratora oświaty będą obowiązywać dotychczasowe uchwały w sprawie sieci szkół, a organ 
samorządu terytorialnego opracuje i poda do publicznej wiadomości informację w sprawie 
planu sieci szkół jaki będzie obowiązywał od 1.09.2017 r. z uwzględnieniem zmian w sieci 
szkół, które nastąpią z mocy prawa. W związku z tym należy zrobić jak najszybciej następne 
posiedzenia Komisji i zastanowić się, co dalej z oświatą. Dodała, że na prośbę Kuratorium 
Oświaty przed podjęciem wszystkie uchwały powinny być skonsultowane wcześniej 
z Kuratorium Oświaty w celu uniknięcia wszelkiego rodzaju problemów i konsekwencji. 
Decyzja Kuratorium jest wiążąca. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj zapytał, że jeżeli kalkulacje jednej, drugiej, czy -

trzeciej szkoły w gminie ewidentnie pokazują, że ekonomicznie jest nieuzasadnione, że ciągnie 
Gminę w dół, że wszystkie wskaźniki przemawiają za tym, żeby robić reorganizację typu 
zamknięcia szkoły, łączyć szkoły to, czy Kuratorium może podjąć wiążącą decyzję? 
Wójt B. Polańska -odpowiedziała, że Kuratorium może nie zgodzić się na to. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - odnośnie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków zapytał, czy w lutym 2017 r. będzie już decyzja o przekazaniu dofinansowania, czy 
o tym, że wniosek spełnia wszelkie formalne wymogi? 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński odpowiedział, że Gmina otrzyma informację, że wniosek -

został pozytywnie rozpatrzony i uzyskał dofmansowanie. Jeśli wniosek uzyska dofinansowanie 
to między Gminą, a Urzędem Marszałkowskim zostanie podpisana umowa, a następnie 
zostanie ogłoszony przetarg, wyłoniony wykonawca i nastąpi przystąpienie do realizacji. We 
wniosku wskazano na rok 2017 -1. 300.000 zł i 1.200.000 zł na rok 2018. Ze I J3 oczyszczalni 
w 2017 r. zostanie zrealizowane 60, pozostałe zostaną zrealizowane w 2018 r. 
Członek Komisji M. Filipowicz - zapytała, czy w przypadku niezaakceptowania wniosku nie 
będzie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków? 
Skarbnik E. Głowacka odpowiedziała, że w takim przypadku będzie można skorzystać -

z pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska albo można wystąpić o dotację. Dodala, że 
w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 jest planowane tylko 60 przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Jeżeli wniosek będzie zalatwiony pozytywnie wówczas do wykazu 
przedsięwzięć zostanie wprowadzony na dwa lata. Przypomniała, że za wykonanie zadania 
zapłaci Gmina, która wystąpi później o dotację. 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński - dodał, że ciekawostką jest to, że z budowy nie może 
zrezygnować więcej jak 5% chętnych, ponieważ wtedy Gmina nie otrzyma dofinansowania. 
Członek Komisji Jacek Grochowski - powiedział, że jeżeliby zdjąć środki majątkowe na 
wniosek mieszkańców sołectwa Szyszki, które są przeznaczone na wskazany cel, to rozumie, 
że 180.000 zł zdejmuje się z wydatków i przeznacza się na coś innego, a nie trzyma nie 
wiadomo na co. Uważał, że wynika z tego , że wniosek ma marne szanse powodzenia 
w 2017r. 
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Członek Komisji S. Franczak zapytał, a co będzie, jeżeli przejdzie w Urzędzie-

Marszałkowskim? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że jest to kwestia drugiego półrocza. 

Czlonek Komisji J. Grochowski powiedział, że zakładając, że wniosek nie uzyska-

dofinansowania i są środki, to dopiero zaczyna się je przeznaczać na coś innego, na drogi 

w II półroczu. Wówczas przetarg będzie ogłaszany jesienią, a zapłata będzie dwa razy większa. 

Według niego, jeżeli są słabe szanse wniosku to ogarnąłby jak największe środki i przeznaczył 

na drogi, bo są w tragicznym stanie. Dodał, że niektóre wsie same widzą taką potrzebę robiąc 

powierzchniowe utwardzenie odcinkami . W związku z tym uznał, że gdyby do środków 

funduszu sołeckiego na wsiach dołożyć określone środki i zrobić kompleksowy przetarg to 

wówczas byłoby kilka, czy kilkanaście kilometrów dróg. A tak 180.000 zł będzie trzymane 

w budżecie, bo może się uda, albo nie uda. Poza tym została zarezerwowana kwota 

w wysokości 60.000 zł na cyklinowanie podłogi w Publicznym Gimnazjum w Gzach, gdzie od 

września 2017 r. zostaje 60 uczniów i nie widomo, co będzie dalej. Uznał, że jeżeli w 2017 r. 

podłoga nie będzie wycykłinowana , to przez rok się nic nie stanie. Osobiście zgromadziłby jak 

największe środki i zrobił posunięcie w drogach, coś co byłoby widać. Nadmienił, że co z tego, 

że mieszkańcy w jego sołectwie w 2015 r. cały fundusz sołecki przeznaczyli na 

powierzchniowe utwardzenie drogi za co zostało wykonane 140 mb i w obecnym roku też. 

Natomiast gdyby do funduszu sołeckiego została dołożona kwota 40.000 zł to jedna droga 

zostałaby zamknięta. Zaznaczył, że również zamknięte zostałyby drogi w innych wsiach 

np. w Wójtach-Trojanach, czy Ostaszewie Wielkim. Podkreślił są to to wsie, które same 

wytyczają powierzchniowe utwardzenie dróg. A są jeszcze wsie, gdzie widzi , że aż się prosi 

powierzchniowe utwardzenie np. Przewodowo-Parcele. Uznał, że wie , że w jednym roku nie 

da się utwardzić wszystkich dróg, ale gdyby zostało zrobione 10 km to nie I km. 

Przyznał, że remizą w miejscowości Szyszki Włościański to słuszna inicjatywa, którą popierał, 

ale nie było zrobione jak należy w projekcie. W związku z tym nie ma co liczyć, że w połowie 

roku znajdą się cudowne środki, ponieważ mówi się, że mniej na remizy i na stadiony, a więcej 

na co innego. Jego zdaniem, środków by nie rozpraszał tylko przeznaczył na drogi, bo 

mieszkańcy gminy o to proszą. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj przypomniał, że Pan J. Grochowski powiedział, że -

cały fundusz sołecki wsi Słończewo został przeznaczony na drogę, ale drogę tę w jego okręgu 

wyborczym widać. Natomiast w jego okręgu wyborczym dwa fundusze sołeckie zostały 

przeznaczone na projekt i jak na razie nie zapowiada się, żeby było widać cokolwiek. Panu 

J. Grochowskiego podziękował za poparcie inicjatywy i stwierdził, że wniosek 

o dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie" w drugim naborze może nie największe, ale 

jakieś szanse ma. Wydawało mu się, że pomysł całkowitej rezygnacji z inwestycji może jest 

z góry za bardzo skazany na niepowodzenie. Poinformował, że wniosek formalnie spełniał 

kryteria i wystąpiono z propozycją do wglądu karty oceny, aby wiadomo było z czym był 

problem. W związku z tym, że pewnych rzeczy nie przewidziano należało zacząć od kryteriów 

oceny, a nie od samej organizacj i wniosku. 
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Jednocześnie stwierdził, że ma nadzieję na pozytywne rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, że ta inwestycja nie polegnie. 
Natomiast, jeżeli w zamian byłyby robione drogi tylko ze środków własnych, chociaż są 
potrzebne, to wydawało mu się, że będzie za dużo rzucenia się na jedno zadanie, a środki 
trzeba dzielić i przeznaczać i na inne zadania. 
Wójt B. Polańska powiedziała, że jeżeli chodzi o drogi to na dzień dzisiejszy jest jedna -

droga, która kwalifikuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie. Jest to droga Sulnikowo
Nowe Skaszewo. Pozostałe drogi nie mają własności albo parametrów. 

-Czlonek Komisji J. Grochowski wyjaśnił, że mówiąc o drogach nie miał na myśli 
asfaltowania, tylko przynajmniej poczwórne utwardzenie. Podkreślił, że kwoty jakie są 
przeznaczane na ten cel z funduszu sołeckiego są śmieszne. Ale gdy na ten cel zostało 
przeznaczone 70.000 zł to byłby jakiś konkretny ślad. Dodał, że rozumie argumentację wniosku 
i jest całym sercem za. Jednak okazuje się, że w dofinansowanie wniosku nie wierzy nie tylko 
on ale i mieszkańcy sołectwa Szyszki, gdyż w swoim wniosku występują o rezygnację ze 
sprzedaży mienia i zmniejszenie środków na zadaniu, ponieważ realizacji inwestycji pn. 

"Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki 
Włościańskie" nie będzie. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj wyjaśnił, że w przypadku zakwalifikowania się -

wniosku do realizacji przy kolejnej okazji, mieszkańcy sołectwa Szyszki są za sprzedażą 
mienia. W związku z tym nie jest tak, że mieszkańcy nie wierzą, rezygnują i dziękują. Dodał, 
że równie na etapie czekania na odpowiedź jest wniosek o dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków gdzie szansa na pozytywne rozpatrzenie też jest 50 na 
50. 

Wójt B. Polańska odnosząc się do zarzutu, że wniosek złożony do Lokalnej Grupy -

Działania "Zielone Mosty Narwi " na zadanie "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie", został sporządzony źle 
powiedziała, że dofinansowanie w Stowarzyszeniu wynosiło maksymalnie 300.000 zł. 
W związku z tym, że we wsi Szyszki było kilka spotkań i wniosek był uzgodniony 
z mieszkańcami, oszacowano go na ok. 800.000 zł. Jednak Gmina Gzy nie ma siły przebicia 
i wniosek nie uzyskał dofinansowania. Jeśli chodzi o kwestię oceny, to jest to kwestia 
punktacji, a do niej można odnosić się różnie. Być może wniosek uzyskałby dofinansowanie 
gdyby naj prawdopodobniej był zaprojektowany solar. Z uwagi na to, że na spotkaniach 
mieszkańcy sami decydowali co chcą, nie można powiedzieć, że wniosek o dofinansowanie 
był źle sporządzony bo nie zostałby zakwalifikowany do dofmansowania. Dodala, że pula 
środków na dofinansowanie wniosków 9 gmin wynosiła 2.600.000 zł. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj nie do końca zgodził się z Panią Wójt w kwestii -

maksymalnego dofinansowania w kwocie 300.000 zł, ponieważ z listy zakwalifikowanych 
operacji Gmina Świercze ma 2 projekty po 300.000 zł, co daje 600.000 zł, a Gmina Winnica 
3 projekty. Dodał, że była to okazja, która nie zdarzy się prędko. Natomiast budynek to 
wizytówka gminy, która szpeci cały krajobraz. A co do spotkań z mieszkańcami, którzy zajmują 
się różnymi dziedzinami, nie musieli oni wiedzieć co jest potrzebne, żeby wniosek uzyskał 
dofinansowanie. 
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Członek Komisji Jacek Barkała - uznał, że wniosek był zrobiony prawidłowo tylko nie 

zmieścił się w ramach budżetu Stowarzyszenia. Ale mógł dostać sporo więcej punktów. 

Nadzorować to mógł pracownik urzędu, który zajmuje się inwestycjami. Nadmienił, że przed 

złożeniem wniosku na stronie Stowarzyszenia "Zielone Mosty Narwi" było wszystko jawne, 

każda ocena, za co są punkty. W związku z tym uznał, że jeżeli ktoś się nie zna na 

nadzorowaniu takiej inwestycji to zleca nadzorowanie i patrzy za co można otrzymać punkty. 

Dodał, że konsultacje ze Stowarzyszeniem były cały październik, więc można było jechać 

i zapytać się. W jego ocenie projekt mógł być za 1.000.000 zł i jeżeli z oceny uzyskałby 18, 

czy 19 punktów, wtedy byłby jeden, a nie starczyłoby pieniędzy na pozostałe projekty z gmin. 

Dziwił się, że nasz wniosek był na 4 70.000 zł i odpadł ze względu na za wysoką wnioskowaną 

kwotę· 

Wójt B. Połańska - wyjaśniła, że konsultacje Gminy ze Stowarzyszeniem, za które było 

3 punkty były. 

Członek Komisji J. Barkała - stwierdził, że nie powiedział, że nie było konsultacji. Ale była 

karta oceny, za co można było zdobyć punkty i wniosek zostałby zaliczony do realizacji. 

Wójt B. Polańska - dodała, że były uzgodnienia z mieszkańcami, a projektant w ostatniej 

chwili przyniósł projekt, ponieważ były różnego rodzaju zmiany. W związku z tym w ostatniej 

chwili były rozliczane koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Zgodziła się z Panem 

Barkałą, że były punkty i zapytała kto zatrudni w świetlicy pracownika na okres 5 lat. 

Przewodniczący T. Sobieraj - powiedział, że mieszkańcy sołectwa Szyszki nie są 

odpowiedzialni za opóźnianie się projektanta. Dlatego być może trzeba było pośpieszyć 

projektanta, bo sam osobiście nie miał z projektantem kontaktu, ani nie miał nadzoru nad jego 

pracami, za które wziął 15.000 zł. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie" została wybrana do 

dofinansowania, tzn. spełnia warunki weryfikacji wstępnej, jest zgodna z celami lokalnej 

strategii rozwoju, zgodna z programem rozwoju obszarów wiejskich, uzyskała 15,13 punktów, 

nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków. 

Członek Komisji J. Barkała - stwierdził, że jeżeli dana osoba przygotowuje projekt, czy 

kosztorys to zawiera z Gminą umowę. Jeśli się z tego nie wywiązuje to wyciąga się wobec niej 

konsekwencje. Następnie przypomniał, że w budżecie gminy na rok 2016 było przesunięcie 

środków finansowych w kwocie 10.000 zł na opracowanie projektu dotyczącego zbiorników 

retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Gzach i zapytał, czy został złożony wniosek 

o dofinansowanie? 

Zastępca Wójta W. Ocbtabiński - wyjaśnił, że jeśli chodzi o wniosek dotyczący świetlicy 

w Szyszkach to było 3 miesiące na przygotowanie projektu. Uznał, że 3 miesiące, to krótki 

okres czasu i projektant nie mógł tego szybciej zrobić. Pani Wójt prowadziła z jednym 

i drugim wykonawcą negocjacje. Robił to do końca, bo inaczej zrezygnowałby. Stąd po 

wielokrotnym jeżdżeniu do Starostwa Powiatowego w Pułtusku, żeby uzyskać pozwolenie na 

budowę wniosek został złożony w ostatnich dniach. 

, 
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Jeśli chodzi o zbiorniki retencyjne to 3 miesiące trwa wydawanie decyzji środowiskowych, 


a tego nie można przeskoczyć. Dodal , że są procedury, które trzeba przejść, a pieniędzy nie 


ma jak wszędzie. 


Przewodniczący T. Sobieraj - stwierdził, że Gmina nie może wychodzić z takiego zalożenia, 


że jest malo pieniędzy. 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński - przyznał, że nie można wychodzić z takiego założenia, ale 


wszystko są to koszty. Na przydomowe oczyszczalnie ścieków wydano 50.000 zł. 


Członek Komisji Piotr Kownacki powiedział, że jego propozycja to poczekanie na-

dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie " przez pół roku. A jeśli wniosek nie otrzyma 

dofinansowania to w II półroczu jeszcze można do zimy coś zrobić. 

Członek Komisji M. Mordwiński uznał, że pieniądze nie przepadną. Przetarg na-

powierzchniowe utwardzenie zimnym asfaltem będzie do końca, czerwca lub lipca z realizacją 

w miesiącu sierpniu. Jeżeli będzie wiadomo, że wniosek nie otrzyma dofinansowania wtedy 

można dyskutować. 

Członek Komisji J. Grochowski wyjaśnił, że nie chodzi mu o zablokowanie pieniędzy, ale -

o to żeby coś działo się w drogach. W jego ocenie może trzeba wziąć kredyt na zadanie 

"Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki 

Włościańskie", albo na drogi, ale żeby coś ruszyć ,bo środki się rozdrabniają i nic nie kroczy 

do przodu, a chce, żeby wszystko nabrało pędu. Nadmienił, że wszyscy wiedzą i widzą, że 

mieszkańcy potrzebują dróg, w związku z tym w dwóch, czy trzech przypadkach środki są 

wskazane. Dlatego pieniądze od razu można byłoby przeznaczyć na drogi i nie czekać 

z przetargiem do jesieni. A ewentualnie, jeżeli coś się pojawi w stosunku do wniosku 

o dofinansowanie zadania w Szyszkach Włościańskich to podjąć uchwałę i wziąć 180.000 zł, 

czy 200.000 zł i to załatwić. 

Przewodniczący T. Sobieraj - zapytał, że jeżeli mają być robione drogi to gdzie? 

Członek Komisji J. Grochowski odpowiedział, że dróg nie wskazuje, mówi ogólnie. -

Kwestia jest tylko w tym ile na nie można przeznaczyć pieniędzy i ile za to będzie można 

zrobić. Dodal, że gdyby wykonawca przyjeżdżając na gminę robił kilka kilometrów 

powierzchniowego utwardzenia drogi, a nie kilkaset metrów to też miałoby znaczenie. 

Członek J. Barkała - przyznał, że drogi tak ,ale do póki nie będzie wiadomo na 100% gdzie, 

co i jak. Tak samo nie cyklinowalby podłogi hali sportowej w Gzach , bo nie wiadomo, co 

z oświatą. 

Członek Komisji S. Franczak zapytał, co ma się hala sportowa do oświaty, kiedy hala jest -

codziennie czynna do wieczora ? Stwierdził, że na terenie gminy nie ma żadnego ośrodka 

kultury, co w innych gminach jest. Uznał, że jeśli nie potrzebne jest cyklinowanie podłogi 

to halę sportową od jutra najlepiej zamknąć, bo w stanie jakim jest nie nadaje się do użytku. 

Poinformował, że z hali sportowej korzystają nie tylko uczniowie, ale mieszkańcy gminy, 

a cyklinowanie podłogi odkłada się 3 lata. 

Członek Komisji J. Barkała poruszył sprawę modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia we -

wsi Przewodowo-Parcele. Pytał na jaki czas jest zawarta umowa z Panem doktorem 

D. Mikusiem? 
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Wójt B. Polańska wyjaśniła, że umowa dzierżawy była zawarta w 2003 r. na czas-

nieomaczony. Jednak zgodnie z paragrafem 4 tej umowy każda ze stron może rozwiązać 

umowę przy zachowaniu sześciomiesięcmego okresu wypowiedzenia. W przypadku 

zaprzestania prowadzenia przez dzierżawcę usług medycznych, umowa może być 

wypowiedziana przez wydzierżawiającego z zachowaniem jednego miesiąca okresu 

wypowiedzenia. 

Członek Komisji J. Grochowski - zaproponował zaprosić Pana doktora Mikusiem i zapytać 

się, czy zrobi dach na budynku Ośrodka Zdrowia w Przewodowie w 2017 r. , czy rezygnuje 

z Ośrodka. Jeżeli Pan doktor Mikuś powie, że zrobi dach, to można określić, że prace mają 

być zaczęte do pierwszego półrocza 2017 r., Jeśli się nie zgodzi rozwiązać umowę dzierżawy. 

Członek J. Barkała - umał, że jeśli Pan Mikuś zainwestuje w dach budynku Ośrodka 

Zdrowia, to umowę dzierżawy można zawrzeć bez wypowiedzenia na 10 lat, ponieważ na 

remont trzeba przeznaczyć nie małe środki finansowe. 

Przewodniczący T. Sohieraj - zapytał jak jest z regularnością płatności czynszu 

dzierżawnego przez P. Mikusia? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że Pan Mikuś płaci czynsz dzierżawny. Jest to 488 zł 

netto + V A T za budynek Ośrodka Zdrowia w Przewodowie - Parcelach i za Ośrodek Zdrowia 

w Szyszkach 244 zł + V AT. 

Przewodniczący T. Sobieraj - stwierdził, że są to nieduże pieniądze. 

Członek Komisji J. Grochowski - przymał, że czynsz jest niski i jest to powód do negocjacji, 


żeby Pan Mikuś zainwestował. Uważał, że nie chodzi o zarobienie na czynszu ale żeby Pan 


doktor Mikuś, czy inny podmiot zainwestował Ośrodki Zdrowia. 


Członek Komisji S. Franczak- poinfformował, że remonty należą do tego kto wydzierżawia. 


Dla przykładu podał, że Pan doktor Gajda Ośrodek Zdrowia w Gołyminie wyremontował na 


swój koszt. 


Odnośnie środków na zadanie pn. "Modernizacja budynku w miejscowości Przewodowo


Parcele (ośrodek zdrowia)" zaproponował zarezerwować je, a w miesiącu stycmiu 2017 r. 


przeprowadzić z Panem Mikusiem rozmowę. Podejrzewał, że bez względu na to jaka zapadnie 


decyzja to pieniądze te raczej przeznaczone będą na co inne. 


Członek Komisji J. Barkała - umał, że jeśli Pana Mikusia nie zainteresuje modernizacja 


Ośrodka Zdrowia to po upływie 6-ciu miesięcy rozwiązać umowę dzierżawy i ogłosić przetarg 


na drugiego wykonawcę usług medycznych z warunkiem, że na terenie gminy lekarz ma 


przyjmować pacjentów od godz. 8.00 do godz. 18.00 z czego od godz. 8.00 do godz. 14.00 


w jednym Ośrodku Zdrowia , a od godz. 14.00 - 18.00 w drugim Ośrodku Zdrowia i w 


warunkach umowy zapisać remont Ośrodka Zdrowia. 


Członek Komisji M. Filipowicz - jej zdaniem, jeżeli przyjdzie ktoś nowy, to na 100% będzie 


zamknięty Ośrodek Zdrowia w Szyszach, ponieważ poprzedni oferenci nie chcieli prowadzić 


dwóch ośrodków. 


Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie autopoprawki proponowane 


przez Panią Wójt: 
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- zmniejszenie w kwocie 10.000 zł dotacji celowej dla jednostek niezałiczanych do sektora 

finansów publicznych w dziale 851 Ochrona Zdrowia - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, 

a zwiększenie w kwocie 10.000 zł w tym samym dziale z przeznaczeniem kwoty 5. 000 zł 

na zakup usług i kwoty 5.000 zł na zakup materiałów, 

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

przy O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 
" "

- zmniejszenie w kwocie 5.000 zł dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu , a zwiększenie w kwocie 5.000 zł w tym samym dziale z przeznaczeniem 

kwoty 3.000 zł na zakup materiałów i kwoty 2.000 zł na zakup usług; 

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

"
przy O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" również przyjęła

" "
autopoprawkę· 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie wniosek złożony przez Pana 

K. Pilińskiego o utwardzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa w miejscowości Zalesie

Lenki zimnym asfaltem lub kostką brukową. 

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

"
przy 6 głosach przeciwnych" oraz I głosie wstrzymującym" negatywnie rozpatrzyła w/w 

" "
wniosek o utwardzenie drogi położonej. Wniosek będzie rozpatrywany ponownie przy 

zmianach uchwaly budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

Wniosek Pana K. Pilińskiego o utwardzenie drogi położonej w miejscowości Zalesie Lenki 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

-Przewodniczący T. Sobieraj poddał pod głosowanie wniosek mieszkańców sołectwa 

Szyszki o wycofanie z projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 w dziale 700 

Gospodarka mieszkaniowa - Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego we wsi 

Szyszki w kwocie 72.000 zł, zmniejszając w ten sposób środki finansowe o kwotę 72.000 zł 

w załączniku nr 10 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnimi 

programami inwestycyjnymi w poz. 14 dział 921 zadanie pn. "Rozbudowa, nadbudowa 

i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie". 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami za",-

"
przy O głosów przeciwnych" oraz I głosie wstrzymującym" pozytywnie rozpatrzyła w/w 

" "
wniosek. 

Wniosek mieszkańców sołectwa Szyszki o wycofanie z projektu uchwały budżetowej Gminy 


Gzy na rok 2017 sprzedaży mienia komunalnego we wsi Szyszki - stanowi załącznik nr 10 do 


niniejszego protokołu. 


Przewodniczący T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 


Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 


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

"

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

w/w projekt uchwały z przyjętymi autopoprawkami proponowanymi przez Wójta Gminy. 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy- stanowi załącznik 

nr II do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący T. Sobieraj - poddal pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Uchwały 
budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami "za",-

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

w/w projekt uchwały z przyjętymi autopoprawkami proponowanymi przez Wójta Gminy. 

Projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu. 

W tym momencie posiedzenie Komisji opuścił członek Komisji Stefan Franczak pomniejszajqc 


ilość członków Komisji biorqcych udział w posiedzeniu do 7 osób. 


Ad. pkt 10. 


Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących gminy powiedziała: 

- fundusz sołecki został zrealizowany prawie w całości. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - pytał o przetarg na odśnieżanie. 

Wójt B. Polańska odpowiedziala, że gmina została podzielona na 6 części. Pierwszą część 
-

gminy będzie odśnieżał Pan Pychewicz Paweł z Mierzeńca, drugą i piątą część gminy - Pan 
Paweł Fiet z Gotard, trzecią Pan Wojciech Kiliś z Bórz Strumian, czwartą Pani Mariola Łysik 
z Osieka Aleksandrowo , część szóstą Pan Szczepan Szczypiński z Ostaszewa Wielkiego. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - pytał, czy we wsi Skaszewo Włościańskie istnieje 
świetlica wiejska? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że istnieje po bibliotece , obok budynku starej szkoły. 
Członek Komisji P. Kownacki zapytał, czy w budynku po szkole ktoś mieszka?-

Wójt B. Polańska odpowiedziała , że w budynku są lokale socjalne. W lokalach mieszka -

4 rodziny, a jedno pomieszczenie szykuje sobie Pan Śmirski. 
Członek Komisji P. Kownacki - pytał, czy wszystkie lokale są zajęte, czy są lokale wolne? 
Wójt B. Polańska odpowiedziała, że obecnie do końca grudnia 2016 r. ma podpisaną Pan -

Witkowski, który wcześniej mieszkał z rodziną, a teraz mieszka sam. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - pytał, czy jest też rozwiązana umowa z Panem 
S trefnerem ? 
Wójt B. Polańska wyjaśniła, że umowa z Pan Strefner jest podpisana do końca grudnia -

2016 r. 
Czlonek Komisji J. Barkala - pytał, czy najemcy lokali płacą czynsze? 
Wójt B. Polańska powiedziała, że najemcy płacą czynsze zgodnie z uchwałą Rady Gminy -

z 1m2. Poza tym płacą za zużycie prądu i odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Budynek niezamieszkały z jednym lokalem socjalnym jest jeszcze w miejscowości Stare 

Grochy. Obecnie w budynku spotyka się młodzież, a dostęp do budynku ma były radny Pan 
Sadowski. Dodała, że we wcześniejszych rozmowach na temat sprzedaży budynku nie było 
woli mieszkańców. 
Członek Komisji J. Barkała - odnośnie utwardzenia placu przed pocztą powiedział, że na ten 
cel przeznaczone zostało 30.000 zł i teren wypadałoby zniwelować. 
Wójt B. Polańska wyjaśniła, że Gmina płaci za utwardzenie placu przed pocztą i przed -

swoim budynkiem Natomiast za utwardzenie placu przed bankiem płaci bank. 



P p2?Ąd::v 
PRZEo a 
Koml  

-y{"rdK'Śoi,i 

- 16 -

Rachunek za wykonanie roboty złożony jest na kwotę 20.223 zł. Ze zdjętej kostki brukowej 
został ułożony wjazd przed pocztą i za budynkiem urzędu gminy przy działce z OSP. 
Czlonek Komisji P. Kownacki - pytał, czy jest możliwość powrotu Posterunku Policji do 
Gzów ze Świercz? Nadmienił, że będąc w Świerczach zauważył, że policjanci urzędują w złych 
warunkach. 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że Pan Grabowski Kierownik Posterunku w Świerczach 
odchodzi na emeryturę i kierownikiem będzie Pan GoŹdziewski. Niemniej jednak była 
rozmowa na temat, czy nie zorganizować Punktu Obsługi Interesantów w Gzach. Według niej 
zorganizowanie takiego punktu jest realne. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący T. Sobieraj 
o godz. 12.05 zamknął posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 
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