
Protokół nr 15/2016 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 15 lipca 2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod pr.tcwodnictwem Przewodniczącego Komisji - Tomasza Sobieraja 

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu 
i Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wskazali, że 
wspólne posiedzenie Komisji będzie prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu. 
Pr.lcwodniczący Komisji Rolnictwa Tomasz Sobieraj - o godz. 12.35 otworzył wspólne 
posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa 
i Budżetu. Po powitaniu czlonków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie 
z listami obecności we wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczy spośród 8 -osobowego 
składu Komisji Rolnictwa i Budżetu 7 członków Komisji i spośród 7-osobowego składu 
Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 5 członków Komisji , co stanowi 
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokolu. 
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: 
ł. Projekt uchwały w sprawie znliany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
2. Projekt uchwały w sprawie znlian uchwały budtetowej Gminy Gzy na rok 2016. 

3. Sprawy bietące gminy. 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraja i Zastępcy 
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilii Oleksa 
Komisje jednomyślnie przyjęły porządek posiedzenia jak wyżej - który stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt l i 2. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Glow�lcka powiedziała, te projekt uchwały w sprawie zmiany -

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy wiąże się ściśle z projektem uchwały w sprawie 
zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. Wyjaśniła, że zmienił się wynik 
finansowy. Zwiększył się plan dochodów i wydatków i część z wolnych środków z lat 
ubiegłych zostalo przeznaczone za spłatę kredytu, poniewat zmniejszeniu uległa nadwyi:ka 
budtetowa ze względu na dokonane zmiany, które wynikły w trakcie realizacji budżetu. 
Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 1.419 zł. 
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Gmina otrzymała dodatkowe środki na realizację zadań rL.ądowych zleconych wynikające 

z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności o raz ustawy 

o dowodach osobistych w kwocie ł .219 zl i 200 zł na realizację zadań z pomocy społecznej. 

Wydatki są wyższe od dochodów. Choć nastąpiły zmniejszenia nie pokryły wyniku 

wynikającego pomiędzy r6tnicą dochodów, a wydatków. 

Zmniejszenie - 12.028 zl 

Zwiększenie - 36.860 zl 

Zmniejszenie wynika ze zmiany realizacji przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu 

sołeckiego na rok 2016 we wsi Szyszki. Na zebraniu wiejskim w 2015 r. mieszkańcy wsi 

Szyszki podjęli uchwałę o realizacji przedsięwzięcia pn. "Remont dróg gminnych" 

w sołectwie, a obecnie środki finansowe przeznaczyli na zadanie pn. "Opracowanie 

dokumentacji projektowo -kosztorysowej modernizacji świetlicy wiejskiej w Szyszkach ". 

Z uwagi na to, że po wstępnych rozmowach z projektantem jest to kwota nie wystarczająca 

proponowane jest dofinansowanie z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4.972 zł. 

W związku z tym następuje zmniejszenie w dziale 600 o kwotę 12.028 zł, a zwiększenie 

w dziale 921 o kwotę 17.000 zl. 

W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.441 zł na zadanie pn. " Zakup i montaż 
" 

bramy garażowej dla OSP Przewodowo . 

W dziale 801 zwiększenie o 6.000 zł. 

Gmina składała wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup pomocy naukowych 

dla dzieci posiadających orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności. Wnioski Społecznej 

Szkoły Podstawowej w Gzach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie i Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Skaszewie opiewały na kwotę około 160.000 zł. Jednak ze względu 

na dutą ilość złożonych wniosków Ministerstwo dła Gminy przydzieliło po 2.000 zł na każdą 

szkolę· 

Dotacja została wprowadzona Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 20 16 r. po stronie 

dochodów. Natomiast po stronie wydatków zmian może dokonać tylko Rada Gminy. 

W dziale 852 kwotę 200 zł przyznaną z dotacji celowej przeznacza się na wypłacenie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

W związku ze zmianami zwiększył się płan przychodów o kwotę 17.413 zł i zostaje pokryty 

z wolnych środków. Zmianie uległ również załącznik do uchwały odnośnie przedsięwzięć 

wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego. 

Zmiana klasyfikacji budżetowej w realizacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach 

funduszu sołeckiego we wsi Gzy wprowadzona zostala Zarządzeniem Wójta Gminy. 

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz 

Mordwiński. Aktualna ilość członków tej Komi!>ji -8. 

\Vójt Gminy Barbara Polańska - odnośnie dokumentacji na opracowanie świetlicy wiejskiej 

w Szyszkach dopowiedziała, że działka na której znajduje się budynek jest objęta Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Chodzi tu głównie o dach, który jest dwuspadowy. 

Po wstępnych rozmowach z mieszkańcami i projektantem projekt zostałby zrobiony po 

granicach ścian, a od strony działki byłej szkoły rolniczej, która jest własnością osoby 

prywatnej logiczne byłoby dobudowanie zaplecza. 
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W związku z tym, że najprawdopodobniej konieczna będzie zmiana tytułu zadania 

z modernizacji na rozbudowę świetlicy. Z uwagi na to, że zadanie wiąże się z dofinansowaniem 

dzwoniła również do Prezesa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Zielone Mosty 

Narwi", żeby we wszystkich dokumentach był jednolity zapis. Dodała, że obiekt nie mieści się 

w krajobrazie chronionym. 

Odnośnie zwiększenia wydatków w dziale 750 powiedziała, że kwota 10.000 zł wiąże się 

z organizacją dożynek gminnych (wynajęcie sceny. nagłośnienie, oświetlenie). Poza tym gmina 

będzie starała pozyskać pieniądze od sponsorów. Pani Wójt uważa, że jest potrzeba 

spoleczeil.stwa, żeby się spotkać i jeden dzień spędzić odświętnie razem. 

Pytań nie było. 

PrLcwodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami "za ,-

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

w/w projekt uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa również poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej -

Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
" Komisja w obecności 5 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 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. 

Pnewodnic'.lący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 
" 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. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa również poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały -

budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 
" Komisja w obecności 5 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za przy 

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

projekt uchwały proponowany ha sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

Ad_ pkt 3. 

Wójt B. Polańska w sprawach bieżących gminy poinfonnowała: -

- przetarg na zadanie pn. "Dostawa mieszanki żwiru wraz z rozplantowaniem równiarką dla 

potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy " wygrała firma Marzanna Zofia 

Kucińska "Bliżniaczek" z Cichaw gm. Sońsk za kwotę 92.903 zł. Umowa została podpisana 

i jeżeli będzie pogoda w następnym tygodniu rozpocznie się żwirowanie; 
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- jest już po przetargu na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nowe Przewodowo". 
Podpisanie umowy będzie 26.07.2016 r. Droga zostanie wykonana za kwotę 117.680,74 zł plus 
nadzór; 
- ogłoszony przetarg na zadanie pn, " Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów 

do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 

201612017" , do którego przystąpiły 4 firmy został unieważniony gdyż najnitsza oferta 

przekraczała kwotę jaką Gmina może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W związku z tym wczoraj (14.07.2016 r.) zostal ogłoszony drugi przetarg. Rozstrzygnięcie 

przetargu będzie w następnym tygodniu. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki - odnośnie drogi gminnej Skaszewo


SuLnikowo zapytał, czy opracowanie dokumentacji na w/w drogę jest zlecone, czy dopiero 

będzie zlecone? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że dokumentacja jest w trakcie opracowywania. 

Następnie poinfonnowała, że wpłynęło podanie od Pani Renaty Podgórskiej i mieszkańców 

wsi Zebry-Wiatraki, w którym piszą o pogłębienie i oczyszczenie rowów oraz założenie 

przepustów, ponieważ przy nadmiernych opadach woda z rowów zalewa pola. 

Wyjaśniła, że od strony wsi Żebry-Falbogi są pokopane rowy, od gminy Świercze również, 

a został tylko środek. Nadmieniła, te obecnie trudno jej oszacować jaka to będzie kwota, Kwota 

będzie znana, kiedy rowy kopane będą w sołectwie Żebry - Wiatraki i innych sołectwach. 

Dodatkowo jest jeszcze wcześniejsza sprawa przy nieruchomości Państwa Wróbel 

w Skaszewie Włościańskim, gdzie chodzi o mostek wjazdowy i wykopanie na pewnej 

długości roWll po jednej i drugiej stronie drogi gminnej . 

Poza tym jest dużo spraw spornych dotyczących rozgraniczenia dróg między mieszkańcami. 

Dalej powiedziała, że Pan Starosta zwrócił się do 4 gmin ( Pokrzywnica, Świercze, Winnica 

i Gzy) odnośnie realizacji i dofinansowania do dróg powiatowych 50 na 50. Po negocjacjach 

jest propozycja, żeby Gmina Gzy dofinansowała 200.000 zł, a Starostwo Powiatowe 300.000 


zł. Byłby zrealizowany odcinek od drogi wojewódzkiej nr 618 we wsi Kozłówka przez wieś 

Gzy do szkoły lub kawałek za szkołę. Droga byłaby realizowana w dwóch etapach. 
Pierwszy 
etap od drogi nr 6ł 8 za Urząd Gminy i do Kościoła, a w roku 20 ł 7 byłoby pociągnięcie dalej, 
w stronę szkoły. Nie ukrywała, że kwota 200.000 zł to duża kwota. Nadmieniła, że z 4 gmin 
zrezygnowała Gmina Świercze, Gmina Winnica i Gmina Pokrzywnica zgodziła się na 
reałizację 250.000 zł na 250.000 zł. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Marianna Filipowicz - zapytała, co z drogą 
powiatową Lady - Gąsocin na odcinku Słończewo-Zebry? 
\Vójt B. Polańska - odpowiedziała, że odpowiednie dokumenty są złożone w Urzędzie 
Marszałkowskim. Starostwo Powiatowe liczy na realizację ewentualnie w 2017. Droga byłaby 

zrealizowana w całości na długości 5 km z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwu Publicznego Jadwiga Koc 
zapytała, jakim prawem Gmina ma dokładać z własnego budżetu do dróg powiatowych? 
Uznała, że Gmina nie ma pieniędzy, nie realizuje swoich dróg, a ciągle dokłada do dróg 
powiatowych. 
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Wójt B. Polańska - wyjaśniła, :te swojego czasu była podjęta uchwała o finansowaniu dróg 
powiatowych w formie 50 na 50 i dlatego Starostwo Powiatowe tak proponuje. 
W związku z tym, które gminy dokładają w takiej wysokości środki finansowe mają zrobione 
drogi, a które nie, to najgorsze drogi ma Gmina Pokrzywnica, Gmina Gzy i Gmina Winnica. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski - uznal, że Gmina na swoje drogi 
wyda 120.000 zl, a do dróg powiatowych doloży 200.000 zl. W gminie są dokumentacje na 
niektóre drogi, które są porozpoczynane, a nie kończone i nie zaczynane bo nic ma pieniędzy. 
Natomiast Powiat zawsze stara się wywrzeć presję na Gminie, że nie ma roku, żeby nie były 
dołożone jakieś pieniądze. 
Wójt B. Polańska - przypomniała, że w 2015 r. do dróg powiatowych podokladały wszystkie 
Gminy, a Gmina Gzy do remontu drogi Kozlówka - Grochy 1mbrzyki nie dołożyła nawet I zl. 
Powiat drogę wyremontował, bo ciągle mówiła, że nie da pieniędzy bo ich nie ma. 
Członek Komisji Rolnicnva i Budżetu J. Grochowski - uznał, że Powiat bez dofinansowania 
nie dotyka się do żadnej drogi powiatowej. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzislaw Kaczorowski 

- zapytał, czy droga byłaby realizowana wyłącznie ze środków Gminy i Powiatu, bez środków 
zewnętrznych? 
\V6jt B. Polańska - potwierdziła, że tak. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - zapytał, dlaczego jest pomysł 
modernizacji drogi od wsi Kozł6wka w stronę Kościoła w Gzach, a nie dalej w stronę 
Publicznego Gimnazjum w Gzach? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziala, że Powiat chce opracować dokumentację, żebj' zamknąć 
ten odcinek drogi, a w następnym roku zrobić następny odcinek. Dodała, że odnośnie 
przedłużenia może rozmawiać z Panem Starostą. 
Czlonek Komisji Rolnichva i Budżetu Stefan Franczak - powiedział, że kwestia i rozmowy 
radnych są takie, żeby drogę realizować prosto, w kierunku wsi Borza-Strumiany nie skręcając 
w stronę Kościola. Poinformował, że odcinek od Urzędu Gminy do drogi wojewódzkiej wynosi 
1300 mb i taka sama odległość jest do końca PG w Gzach. Natomiast realizując odcinek za 
Kościól trzeba dodać 250 mb. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - uznał, że Powiat obiecuje, że 
w przyszłym roku dalej pociągnie drogę, ale przy udziale środków gminy. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak jego zdaniem, Starostwo nie będzie-

finansowało samo drogi powiatowej. Dodał, że od PG w stronę wsi Borza-Strumiany 
praktycznie drogi już nie ma. Dlatego droga musi być robiona sukcesywnie. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki - według niego Powiat powinien 
w pierwszej kolejności zrobić odcinek drogi od Urzędu Gminy do PG, ponieważ jest to odcinek 
niebezpieczny. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - zgodził się ze zdaniem Pana 
P. Kownackiego, ale podkreślił, Ze sugestia jest taka, żeby nie realizować pewnego odcinka 
w środku drogi, ale po kolei. Za przykład podal drogę powiatową Kozłówka - Krzemień przez 
Grochy, czy drogę powiatową Lady - Gąsocin na odcinku Żebry-Słończewo, gdzie w środku 
zostały nieskończone odcinki. 
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Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski zapytał, czy nie będzie kończona -

droga w Grochach? Dodał, że kawałek drogi jest ładnie zrobiony, ale jeszcze dużo zostało do 
skończenia. Uznał, że początek drogi jest makabryczny. Zrobiony zostal środek drogi i tak 
pewnie zostanie. A zanim będzie dokończona droga rozleci się środek. Podobnie jest z drogą 
Łady -Gąsocin na odcinku Galardy - Żebry gdzie przebudowa jest rozpoczęta z jednej i drugiej 
strony, na środku są zerwane pobocza i obniżony teren, gdzie uskok wynosi 40 cm i trzeba 
jechać czołgiem, a nie samochodem. Sytuacja taka na w/w drodze trwa już 5 lat. Przypomniał, 
że poprzedni dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku zrywał pobocza, kopal rowy. 
a nie zakładał mostków. Poinformował, te cieszy się jeżeli coś jest robione, ale robienie 
wyrywkowe drogi typu tu kawałek tam kawałek według niego jest bez żadnej logiki, 
perspektywy i żadnego myślenia. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji dyrektor PZD gdy 
remontował drogę przez Grochy-Imbrzyki biegał z miarką i było zrobione po 50 mb nalewki 
tzn. 50 mb nalewki, przerwa, 50 mb nalewki przerwa itd. W jego odczuciu następny dyrektor 
zrobi drogę w środku, a reszta zostanie. 
Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franezak - uważał, że skoro tak zostało zrobione, 
to zostało zrobione w naj gorszych miejscach. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że z jej rozmów z Panem Starostą, Pan Starosta mówi, że jest 
to dopiero półrocze i ma nadzieję , że naj gorszy odcinek drogi we wsi Grochy-Imbrzyki zrobi. 
Zapewniła, że zaprosi Pana Starostę na sesję, aby przedstawił utrzymanie dróg powiatowych 
na terenie gminy. 
Odnośnie drogi powiatowej Kozłówka - Ostaszewo przez Gzy i drogi Gzy -Żebry Włosty od 
krzyżówki przy Urzędzie Gminy w stronę Kościoła powiedziała, że w grę wchodzi kwestia 
czasu i należy się określić, czy Gmina podejmuje temat. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - zauważył, że 80.000 zł zostaje 
z zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nowe Przewodowo". Następnie zapytał, a co z resztą 
pieniędzy na dofinansowanie ? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że przesuwa się termin naboru wniosków na 
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków z sierpnia do końca września 2016 r. 
W związku z tym w tym roku nie będzie realizacji oczyszczalni. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki -zauważył, że w tym roku nowy asfalt 
będzie położony od wsi Kozł6wka do Urzędu Gminy, a na drugi rok od Urzędu Gminy do PO. 
PrLewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżcłu T. Sobieraj - zaznaczył, że motnasię uchylać 
od dokładek, ale jeśli się nie dołoży to nie będzie nic robione. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżcłu J. Grochowski - wskazał, żeby Pan Starosta 
przejechał się drogą powiatową Borza Strumiany - Osiek Aleksandrowo. Zdaniem jego droga 
w XIX w. na pewno wyglądała lepiej jak obecnie, a jest to ważny ciąg komunikacyjny. Uważal, 
że skoro nie można polotyć asfaltu to przydałoby się potrójne utwardzenie drogi. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeńshva Publicznego Z. KaC'Lorowski -
zapytał,jak wygląda procedura zgłaszania wniosków, czy nie lepiej poczekać i złożyć wniosek 
o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej przez Gzy? Przypomniał, że jest 
niedokończona droga powiatowa Zebry-Fal bogi - Szyszki. 
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Wspomniał też, Ze Pani Wójt mówiła o środkach z przydomowych oczyszczalni ścieków, ale 
te w następnym roku trzeha będzie realizować. Uważał, że co innego jest dołożyć 100.000 zł, 
a co innego 200.000 zł i w następnym roku 200.000 zł, są to ogromne pieniądze. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - uznał, że jeśli dołozy się 100.000 zł to 
będzie wykonane 600 mb drogi. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeńshva Publicznego Z. Kaczorowski 
poinformował, że jeżdżąc po drogach gminnych, drogi które były robione 10 lat temu są już 
popękane i niedługo pewnie się rozejdą. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - nawiązał do historii drogi powiatowej 
przez Gzy. Powiedział, że asfalt który biegnie przez Gzy był robiony na podkładzie z bruku 
w latach 1977-1978 jako pierwszy na terenie gminy. Od tamtego czasu na terenie gminy 
powstawały asfalty na innych drogach powiatowych, natomiast na drodze powiatowej przez 
Gzy nie było robione nic. W związku z tym uznał, te pora kiedyś zacząć przebudowę 
powyższej drogi, ponieważ asfalt się rozpłynie i nie będzie drogi w kierunku Ostaszewa. 
A gminy nie będzie stać, żeby w jednym roku zrealizować 3 - 4 km drogi. Tak jak powiedział 
wcześniej według niego drogę trzeba robić sukcesywnie, etapami przez 3-4 lata do wsi Borza
Strumiany, ponieważ obecny asfalt pod wplywem ciężarów jakie jeżdżą drogą rozsypie się. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski 
powiedział, że członkowie Komisji zgadzają się z tym, że trzeba robić. Tylko procedura miała 
polegać na tym, że miał być złożony wniosek o dotację, a Gmina tak jak wymusza Powiat 
miałaby partycypować w jakirnś stopniu w kosztach. Natomiast w przypadku finansowania 
tylko przez Gminę i Powiat są to ogromne koszty. 
Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - uważał, że czekanie rok, czy dwa 
i występowanie o dotację to nie najlepsze rozwiązanie, ponieważ do dofinansowania wejdzie 
droga powiatowa Gąsocin - Łady na odcinku Słończewo- Żebry-Fa1bogi. 
Czlonck Komisji Oświaty, Zdrowia i Be-Lpieczeńshva Publicznego Z. Kaczorowski - jego 
zdaniem droga Łady - Gąsocin to straszna pomyłka. Należało to robić w zupełnie inny sposób. 
Powiat zrobił straszny błąd, ewidentnie polityka zwyciężyła rozsądek. 
Przewodniczący Komisji Rolnich\la i Budżetu T. Sobicraj - jego zdaniem, skoro Starostwo 
sugeruje i ma taką propozycję. to na pewno nie rna perspektywy, żeby w najbliższym czasie 

była motliwość złożenia gdzieś wniosku o dofinansowanie na te drogi. W związku z tym 
myśli, te będzie tu otwarta propozycja, albo będzie robione na zasadzie jak powiedziała Pani 
Wójt, albo nie będzie robione wcale. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kowoacki - uznał, że Starosta jako gospodarz 
całego powiatu pultuskiego powinien mieć inne spojrzenie na grniny. Ludzi powinien 
traktować jednakowo, a nie w ten sposób, że np. dana gmina jest biedniejsza bo nie może 
dołożyć pieniędzy na przebudowę drogi. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, te dobrze, te w Zarządzie Powiatu jest Pani radna, która 
w okręgu wyborczym jest tet radną powiatową naszej gminy i jest nam przychylna. 
W ten sposób w 2015 r. były prowadzone prace na drodze powiatowej Kozł6wka- Krzemień 
bez dolożenia ze strony Gminy nawet l zł, co nie obyło się bez oburzenia w Powiecie. 
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Jednocześnie nadmieniła, że Pan Starosta jest w takiej samej sytuacji jak ona, że może 
obiecywać, ale wszystko zależy od Rady. 
Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski wracając do przebudowy drogi -

powiatowej przez Gzy stwierdził, że jest 10 trudna i ciężka decyzja, iż radni podnosząc ręce za 
dołożeniem 200.000 zł dla Powiatu jednocześnie glosują za tym, że nie będą realizowane drogi 
gminne w bieżącym i przyszłym roku. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że drogi gminne będą realizowane, ponieważ jak obecnie 
będą składane wnioski do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Natomiast budżet nie jest do 
końca mocno napięty, żeby nie można było wykonać w nim pewnych ruchów, chociaz. musi 
być stabilny. Uznała, że nie powinno się dokładać do dróg powiatowych, ale z drogi przez Gzy 
praktycznie korzystają wszyscy mieszkańcy gminy, ponieważ jest to ważny ciąg drogowy. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski podsumował, ze droga jest -

niewątpliwie potrzebna, 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poddał pod głosowanie -

propozycję dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Kozlówka - Borz.a Strumiany -
Ostaszewo na odcinku Kozłówka - Gzy oraz drogi powiatowej Gzy - Zebry Włosty 
w miejscowości Gzy w kwocie 200.000 zł 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami za",

"
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie jednomyślnie 
zaopiniowała w/w propozycję, 

Zast pca Przewodnicząccgo Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa PubliC'Lnego 

E. Oleks. również poddal. pod glosowanie w/w propozycję. -

Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 3 głosami za",
"

przy O głosów przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących" większością głosów przyjęła 
" "

powyższą propozycję. 
Zast pca Przewodnicząccgo Komisji Oświaty, Zdrowia i Bczpieczeństwa Publicznego 

E. Ołeksa - powiedziała, że wyborcy pytają jakie będą konsekwencje, jeżeli ktoś nie złoży 
deklaracji o posiadaniu lub nieposiadaniu szamba? 
\Vójt B. Polańska - odpowiedziała, że w takim przypadku będzie kontrola przeprowadzona 
przez pracowników urzędu. gdyż Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników 
bezodpływowych. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - przypomniał, 1e na poprzednim 

wspólnym posiedzeniu Komisji (22,06,2016 r.) zgłaszał oznakowanie drogi powiatowej we wsi 
Słończewo przy Państwu Ostaszewskich. 
Zastępca Wójta Gminy \Vicslaw Ochtabiński - wyjaśnił, że zgłoszenia potrzeby ustawienia 
odpowiedniego znaku we wsi Słończewo dokonał. 
Wójt B. Polańska - dodała, 1e w powyższej sprawie dzwoniła do Pana dyrektora ZDP 
osobiście, ale obecnie Pan dyrektor przebywa na urlopie. 
Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - zwrócił się z prośbą do Pana 
Zastępcy Wójta,żeby monitorował oznakowanie drogi. itjak stwierdził za długo to trwa. 
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Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

i Budżetu T. Sobieraj o godz. 13.35 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: Przewodniczył: 

-
Zofia 


