
Protokół nr 23/2017 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 19 kwietnia 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem 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 
- Tomasz Sobieraj. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - o godz. 13.10 otworzył 
wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji 
Rolnictwa i Budżetu. Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, że 
zgodnie z listami obecności we wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczy spośród 8 -

osobowego składu Komisji Rolnictwa i Budżetu 8 członków Komisji tj. 100% 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 protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
1. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Ewelina Stawińska - Skarbnik Gminy 
4. Jan Stępka - Dyrektor ZUW dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie 
5. Dariusz Mikuś - Kier. NZOZ "DAR-MED" w Winnicy 
6. Jolanta Kurpiecka - spec. pracy socjał. GOPS w Gzach 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

na terenie gminy Gzy. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok. 
4. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2016 r. 
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2016 r. 
6. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2016 r. 
7. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2016 r. 
8. Sprawy bieżące gminy. 
Wójt Gminy Barbara Polańska - zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku posiedzenia 
dodatkowego punktu - projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gzy. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poddał pod głosowanie -

wprowadzenie do porządku posiedzenia w/w projektu uchwały jako pkt 2. 
" 

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

-

przy O głosów "przeciwnych " oraz O głosów "wstrzymujących zaakceptowała wprowadzenie 
do porządku posiedzenia w/w projektu uchwały jako pkt 2. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

Emilia Oleksa również poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia -

projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy jako pkt 2. 
" 

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

-

przy O głosów "przeciwnych " oraz O głosów "wstrzymujących zaakceptowała wprowadzenie 
do porządku obrad w/w projektu uchwały jako pkt 2. 

Na wniosek Przewodniczących Komisji, porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został 
przyjęły jednomyślnie: 
1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

na terenie gminy Gzy. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok. 
5. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2016 r. 

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2016 r. 
7. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2016 r. 
8. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2016 r. 
9. Sprawy bieżące gminy. 
Porządek posiedzenia - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt l. 

Wójt Barbara Polańska poinformowała, że we wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę jest -

podana kalkulacja kosztów eksploatacji i zaopatrzenia w wodę. Z poniesionych kosztów 
wynika wniosek o zatwierdzenie taryf z nową ceną. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb 
Rolnictwa w Mławie w stosunku do roku poprzedniego proponuje kwotę wyższą o 0,05 zł 
netto, a brutto o 0,06 zł. Nowa propozycja to 2,45 zł za 1 m3 dostarczonej wody plus 8% podatku 
V AT tj. 2,65 zł brutto. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, Pana dyrektora ZUW -

dla PR w Mławie jakie prace remontowe i bieżące były wykonane w 2016 r. na budynkach 
Stacji Uzdatniania Wody w Gzach i w Szyszkach? 
Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie Jan Stępka -

odpowiedział, że z prac remontowych na bieżącą są usuwane wszelkiego rodzaju awarie 
i niesprawności hydrantów . Częściowy remont budynku został dokonany w Gzach. Budynek 
został odmalowany, naprawiono przeciekający dach, wymieniono rynny i rury spustowe, 
wykonano opaskę wokół budynku łącznie z krawężnikami trawnikowymi. W środku budynku 
było wybiałkowanie ścian i sufitu, lampeńa. W marcu br. było malowanie wszystkich urządzeń 
tj. filtrów, oporów , rurociągu, armatury, które trzeba konserwować na bieżąco. 
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkała - zapytał jakie remonty ZUW planuje 
w 2017 r. ,ponieważ jest zapisana kwota 45.000 zł? 
Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie J. Stępka 

odpowiedział, że też planują usuwanie bieżących awarii. Poza tym trzeba podremontować 
hydrofornie w środku, gdyż od czasu pobudowania upłynęło ok. 27 lat. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, czy zaplanowane są -

konkretne remonty budynków , czy bieżące, jeżeli coś wypadnie? 

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie J. Stępka 

odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie odpowie, bo trzeba obejrzeć co trzeba zrobić. Jeśli 
trzeba będzie coś zrobić ZUW przystąpi do działania. Oceny takiej jeszcze nie dokonywał, ale 
myśli, że w miejscowości Szyszki też trzeba będzie przystąpić do podremontowania. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Leon Pytel zapytał, czy w hydroforniach-

funkcjonują zamontowane agregaty prądotwórcze? 
Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie J. Stępka 

odpowiedział, że agregaty funkcjonują, są robione przeglądy i od czasu do czasu są przepalane. 

Pracowały po wichurze, gdy zostały zerwane linie energetyczne. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski nadmienił, że w ubiegłym roku -

była mowa o zbiornikach wyrównawczych, ponieważ mieszkańcy okolicy wsi Wójty-Trojany 
w czasie gdy jest większy pobór mają problem z wodą. 
Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie J. Stępka - wyjaśnił, 

że na budowę zbiorników retencyjnych jest już opracowana dokumentacja. Fundamenty pod 
zbiorniki zostały wykonane około 8 lat temu. Obecnie trzeba postawić zbiorniki, zestaw 
pompowo-hydroforowy, wykonać orurowanie, dokonać wymiany elektryki i sterowania. Na 
wszystko został opracowany kosztorys. Zamontowanie zbiorników wyrównawczych 
usprawniłoby cały system, ponieważ w tej chwili stacja pracuje w systemie jednostopniowego 
pompowania wody. Jaka jest wydajność studni głębinowej taka jest wydajność całego ujęcia. 
Mając zbiorniki retencyjne i zestaw pompowy można godzinowo wydajność stacji zwiększyć 
o 50%, a nawet o 100%. Mając w dwóch zbiornikach retencyjnych zapas wody można 
podawać nie 60m3/h - 70 m3/h, a 100m3. Wówczas pokryje się całkowicie zapotrzebowanie na 
wodę, które jest duże szczególnie latem. Wyjaśnił, że woda nie dochodziła do odległych 
miejscowości dlatego, że np. pompa podawała np. 60m3/h, a potrzeba było 70 m3/h. Dlatego 
trzeba było robić spadek ciśnienia na hydroforach, czyli pompa nie dobiła do ciśnienia 
maksymalnego. Jeżeli jest niższe ciśnienie na wyjściu wówczas ciśnienie obniża się też na 
końcówkach o tyle, o ile na hydroforach. W związku z tym woda do kogoś może nie dotrzeć. 
Dodał, że zapotrzebowanie dobowe jest stałe, zmienne jest tylko zapotrzebowanie godzinowe. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel zapytał, jaki jest koszt zbiornika-

wyrównawczego? 
Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie J. Stępka 

odpowiedział, że na hydroforni w Gzach przewidziane są 2 zbiorniki retencyjne po 100m3 wody 
każdy. Wykonanie 1 zbiornika z izolacją termiczną i transportem wynosi ok. 100.000 zł netto 
plus podatek VAT. Najbliższa firma, która to robi to firma z Bydgoszczy. Sam transport 
zbiornika kosztuje ok 6.000 zł. 
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Sam zbiornik z izolacją kosztuje ok. 83.000 zł plus montaż dźwigiem. Zestaw pompowo -
hydroforowy kosztuje ok. 70.000 zł plus orurowanie w środku i automatyka. Całkowity koszt 
wynosiłby ok. 350.000 zł plus podatek VAT. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel - zapytał Panią Wójt, ile pieniędzy można 
byłoby uzyskać na taką inwestycję z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że byłoby to na zasadzie pożyczki, która byłaby częściowo 
umarzalna, jeżeli pieniądze byłyby częściowo przeznaczone na ekologię. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński -zapytał, czy konserwacja typu 
zasuwy odbywa się raz na 10 lat, czy wogóle jej nie ma. Dla przykładu podał, że jeżeli 
w jego miejscowości zalałoby, to nie wie czy ruszyłby zawór. Uważał, że w tej kwestii może 
trzeba zmobilizować konserwatora. 
Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie J. Stępka 

odpowiedział, że ZUW stara się co jakiś czas zamontować parę nowych zasów. Nie ukrywał, 
że w czasie kiedy była budowana sieć wodociągowa w całej Polsce, po przeprowadzeniu 
przetargu na naj niższą cenę, żeby wykonawca mógł zarobić używał najtańszych materiałów. 
Obecnie ZUW dla PR rocznie kupuje 50 zasów na 30 gmin. Obiecał, że z 5 węzłów zostanie 
wymienionych.} gdzie są po 2-3 zasuwy. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poprosił Pana dyrektora ZUW 
o podanie głównego powodu, dla którego jest wzrost stawki za 1m3 wody, co generuje głownie 
koszty. 
Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie J. Stępka


powiedział, że powodem jest to, że w ubiegłym roku podwyżki 1m3 wody nie było. Planowana 

inflacja wynosi 2,5%. Celem jest zwiększenie inflacji, a ta powoduje zwiększenie kosztów 

energii elektrycznej, paliw, materiałów, płacy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przypomniał, że w 2016 r. była 

podwyżka 1m3 wody. Podkreślił, że aby były zadowolone obie strony proponuje negocjacje. 

Zaproponował podwyższenie ceny wody do równej brutto. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała - powiedział, że w przedstawionych 

kosztach jest transport- kwota 30.000 zł. Natomiast usunięcie awarii -12.000 zł. Według niego 

wynosi trzykrotność usuwanych awarii. 

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie J. Stępka wyjaśnił,
-

że transport to przyjazd brygad na usuwanie awarii, przywożenie materiałów, użycie dźwigu, 
użycie koparki. Jest to transport i sprzęt. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel - poinformował, że w sołectwie Zalesie są 
bez przerwy awarie. 
Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie J. Stępka

powiedział, że awarie są dlatego, że do wykonania wodociągu wykonawca użył słabej jakości 
materiałów, więc odkopywane jest po 10 razy i są koszty. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj uznał, że ZUW musi się z tym -

liczyć. 
Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie J. Stępka

dopowiedział, że wodociąg jest coraz starszy mija 25 lat pierwszych odcinków. 
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W związku z tym po tylu latach wszystkie śruby są skorozjowane i ciśnienie wody zsadza 


elementy armatury wodociągu. W ten sposób rozszczelniają się połączenia i jest dużo awarii 


nie mówiąc o zasuwach , nawiertkach, trójnikach, gdzie wszędzie są kołnierze, które mają 


śruby. Dla przykładu podał, że przy ok. 500 hydrantach połączeń kołnierzowych jest 1.500. 


Dlatego, żeby zamontować l hydrant trzeba przynajmniej 3 połączenia kołnierzowe plus 


zasuwy. W związku z tym połączeń kołnierzowych może być 2.500. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel - był zdaniem, że w sołectwie Zalesie 


należałoby wymienić ok. 300 m wodociągu. 


Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie J. Stępka


powiedział, że będzie porozmawiał z Panem Ruszczyńskim, ale trzeba poczekać do żniw, aż 


zbierze plony. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - zwrócił uwagę, że coraz więcej 


awarii na sieci wodociągowej w bardzo wielu miejscach koliduje z siecią melioracyjną, siecią 


drenarską. Poprosił aby Pan dyrektor ZUW uczulił swoich pracowników - konserwatorów, że 


jeżeli usuwają awarię, żeby wykonali telefon do Gminnej Spółki Wodnej dzień wcześniej, że 


pojawił się pracownik GSW, żeby połączyć prawidłowym przewodem i prawidłowo. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, czy ktoś z członków 
-

Komisji ma inną propozycję jak w projekcie uchwały? 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński - zgłosił wniosek, żeby proponowaną 

podwyżkę przez ZUW jaka jest w projekcie uchwały podzielić na połowę. 

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie J. Stępka - wyraził 

zgodę· 

Ustalono, że cena 1m3 wody wynosiłaby 2,42 zł netto plus 8% podatku VAT tj. 2,61 zł 

brutto. 

Więcej innych propozycji nie było. 

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

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

Gzy ze zmienioną stawką proponowaną w projekcie uchwały z 2,45 zł netto za l 3 wody plus 

8%VAT na 2,42 zł netto plus 8% VAT tj. 2,61 zł brutto. 
" 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 ze zmienioną stawką proponowaną w projekcie uchwały z 2,45 zł netto za 

l 3 wody plus 8%VAT na 2,42 zł netto plus 8% VAT tj. 2,61 zł brutto. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

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

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

w projekcie uchwały z 2,45 zł netto za l 3 wody plus 8%VAT na 2,42 zł netto plus 8% VAT 

tj. 2,62 zł. brutto. 
" 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 ze zmienioną stawką proponowaną w projekcie uchwały z 2,45 zł netto za 
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13wody plus 8% V AT na 2,42 zł netto plus 8% V AT tj. 2,61 zł brutto - który stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2. 


Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska przypomniała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa -

jest dokumentem planistycznym, który został sporządzony do 2024 r. Poinformowała, że 
ostatnie zmiany naniesione w WPF spowodowały, że dochody budżetu wynoszą 13.838,320 

zł, a wydatki 14.207,028 zł. Wynik budżetu 368.708 zł. Przychody w kwocie 768.708 zł. są to 
kredyty w kwocie 300.000 zł i wolne środki w kwocie 468.708 zł. Przychody w kwocie 68.708 

zł pokrywają wynik budżetu i kredyt w kwocie 300.000 zł. Kwotę w wysokości 400.000 zł 
z wolnych środków przeznacza się na rozchody tj. na spłatę kredytu w kwocie 400.000 zł. 
Zadłużenie na koniec 31.12.2017 r. wynosi 2.550,000 zł. Wskaźniki spłaty długu są zachowane. 
Przewodniczący 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 5 głosami "za-

przy O głosów "przeciwnych" oraz 3 głosach "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 
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 
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 
proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3. 

Skarbnik E. Stawińska - powiedziała, że dochody i wydatki są takie same jak przy WPF. 
W planie wydatków kwota 10.000 zł została przeznaczona na dotację dla Gminnej Spółki 
Wodnej w Gzach. 
Wójt B. Polańska - przypomniała, że w związku z tym, że trwają negocjacje odnośnie zadania 
pn. "Modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Przewodowo-Parcele ", na które 
w budżecie Gminy na 2017 r. zaplanowano kwotę 120.000 zł jej propozycja to zdjęcie 
z zadania kwoty na razie 60.000 zł i przeznaczenie jej na zadanie pn. Przebudowę mostka " 
na drodze gminnej we wsi Gotardy ". W tym celu zostanie przygotowany wstępny kosztorys
przedmiar i zapytanie o cenę. 
Skarbnik E. Stawińska - omawiając dalej zmiany proponowane w budżecie gminy 
poinformowała, że wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu i wynoszą 971.821,64 zł. 
Zmiana następna dotyczy Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach. Przyszły już metryczki 
i rozliczona została subwencja. Dotacja dla SSP w Gzach ogółem wzrosła o 12.027,83 zł 
w tym na szkołę podstawową 21.366,17 zł, na oddziały przedszkolne dla dziecka-

niepełnosprawnego zmniejszono o 9.304,42 zł. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -

zwróciła się z zapytaniem dlaczego nastąpiła zmiana wagi skoro dziecko niepełnosprawne 
było wykazywane tak samo jak w poprzednim roku? 
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Skarbnik E. Stawińska - odpowiedziała, że według metryczki waga została zmniejszona 

z 4,0 na 2,9. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska - zapytała 

o subwencję na dzieci 6-cioletnie. 

Skarbnik E. Stawińska - odpowiedziała, że subwencja jest w dziale 80101. Jest to kwota 

28.256 zł na 6 sześciolatków. Szkoła zmieściła się w dwie wagi P-38 i P-39. 

W dziale 80150 na dziecko niepełnosprawne w szkole podstawowej zmniejszono o kwotę 

33,92 zł , co wynika z metryczki. 

Na oddziały przedszkolne na dzień dzisiejszy została zostawiona subwencja w wysokości 

78.115,14 zł, ale z uwagi na zmianę od września, pieniądze zostały zostawione na później. 

Poza tym w szkołach doprowadziła do zgodności rozbieżności subwencji na dzieci 

niepełnosprawne - 747 zł. 

Również są zmiany w dziale Opieka Społeczna - zasiłki celowe. Z uwagi na to, że nie nadeszła 

dotacja , pieniądze z zasiłków celowych zostały przesunięte na dożywianie dzieci. 

Na wypadek na zasiłki celowe zostało przeznaczone 600 zł. 

Do rozdziału 85504 wprowadzony został nowy paragraf- Wynagrodzenia bezosobowe. 

Wyjaśniła, że osoba, która wcześniej pracowała na stanowisku asystenta rodziny przeszła na 

stanowisko do spraw zasiłków rodzinnych i na stanowisku asystenta rodziny pracuje doraźnie. 

Na stanowisko asystenta rodziny Gmina otrzyma refundację. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński - zapytał, czy jest jeszcze nadwyżka 

budżetowa? 

Skarbnik E. Stawińska - odpowiedziała, że nadwyżka budżetowa wynosi 158.000 zł. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefan Franczak - odnośnie przebudowy mostka we 

wsi Gotardy zapytał, czy zadanie te nie zmieści się w kwocie 100.000 zł, które jest na 

żwirowanie dróg? Dodał, że zaraz Gmina będzie musiała dołożyć pieniądze do realizacji drogi 

powiatowej, jeżeli któraś będzie realizowana i będzie potrzebny kredyt. Nie wie, ilu osobom 

ma służyć mostek za 60.000 zł. Uważał, że koszt przebudowy mostka powinien zmieścić się w 

kwocie, o której mówił wcześniej. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz- wyjaśniła, że nie jest to przebudowa, 

tylko budowa od podstaw. Jest to sprawa na cyto. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że po zasięgnięciu informacji o wykonaniu mostka,jeden 

wykonawca ocenił na 58.000 zł, drugi na innym sposobem dużo więcej. Dlatego zostanie 

sporządzony przedmiar i zapytanie o cenę Natomiast jeśli chodzi o żwirowanie to drogi są 

makabryczne. Uważała, że przetarg może być ogłoszony na kwotę jaka jest zaplanowana 

w budżecie , a jeśli zostaną pieniądze to można ich nie wydać. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała - wyjaśnił, że droga przez most jest 

nieprzejezdana. Przypomniał, że na poprzedniej sesji na żwirowanie była przeznaczona kwota 

70.000 zł. Jednak po objechaniu dróg pilne zwirowanie skupiło się maksymalnie na 30 

samochodach żwiru, co będzie kosztowało 30.000 zł. 

Wójt B. Polańska- zapytała, czy Komisja była na wszystkich drogach tj. we wsi Mierzeniec, 

Pękowo? 
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Członkowie Komisji mówili, że we wsi Mierzeniec na drogach byli, o drogach we wsi Pękowo 

nie mówili nic. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - uważał, że trzeba też wnikać, czy 

mieszkańcy wsi przeznaczają fundusz sołecki na drogi. Chciałby wiedzieć na których drogach 

była Komisja i czy mieszkańcy tych wsi przeznaczyli fundusz sołecki na żwirowanie dróg. 

Według niego drogi są jakie są i jeżeli będą takie lata, to co roku będą takie same i po 100.000 

zł będzie można planować na ich żwirowanie. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki potwierdził, że jest to słuszna -

uwaga. Fundusz sołecki powinien być przeznaczany na drogi, a nie na inne rzeczy, gdyż później 

mieszkańcy idą do Pani Wójt i wyciągają pieniądze bo drogi są w złym stanie. Był zdania, że 

z przeznaczonych pieniędzy na drogi nie ma co ujmować bo i są w makabrycznym stanie. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - wtrącił, że nie ma jeszcze aż 

takiej tragedii. Zaznaczył, że są odcinki dróg, gdzie drogi wydawały się nieciekawe. Ale po 

przejściu równiarki zrobiły się wcale inne. Dodał, że nie mówi tu o wyrwach i dołach. 

Wójt B. Polańska -dodała, że najgorsze drogi są w okresie marzec-kwiecień, a później jest już 

lepiej. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki za stan dróg winił słabą jakość -

materiału jaki jest stosowany na drogach. Uważał, że powinno się zakupywać mniej materiału 

ale lepszej jakości. 

Wójt B. Polańska odnośnie funduszu sołeckiego powiedziała, że Rada Gminy może podjąć -

uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie Gminy funduszu sołeckiego bądź nie. A Gmina nie może 

wskazać, na co mają fundusz przeznaczyć mieszkańcy wsi. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak upierał się, żeby remont mostu-

w Gotardach włożyć w kwotę, która jest na drogi - 100.000 zł. Jego zdaniem, skończył się 

dopiero I kwartał 2017 r. ,nadwyżki jest niewiele, a inwestycje będą się dopiero rozpoczynały. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel - zapytał, czy Komisja dokonując przeglądu 

dróg zwracała uwagę na przepusty i wjazdy do posesji lub na działki rolne? Podkreślił, że 

z tego, co widzi, to w niektórych miejscach powinny być wymienione przepusty, ponieważ 

w niektórych miejscach stoi woda, która ma spadek, ale nie może spłynąć, iż jest zarwany 

przepust. Uważał, że z nadwyżki na żwirowanie powinno zostać zakupionych kilkanaście 

kręgów o średnicy nie większej jak 60cm przekroju lub rur 6-metrowych o średnicy od 30 cm 

do 60 cm. Dodał, że z tego co się orientuje zakupu takiego należałoby dokonać na przynajmniej 

10 mostków przy drogach gminnych. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski- na temat przepustów powiedział, że 

każda wieś ma sohysa i Radę Sołecką, którzy widzą jak we wsi wygląda droga, jak wyglądają 

przepusty, jak wyglądają rowy. Jako sohys wie, ile przepustów w jego wsi zostało zarwanych, 

a ile wymienionych. Nie chodził do urzędu gminy i płakał, żeby Pani Wójt dała na przepust 

tylko część funduszu sołeckiego mieszkańcy sołectwa przeznaczali na wymianę przepustów 

np. 3.000 zł, a pozostałą kwotę na zwirowanie. Tak robili przez pierwsze lata. Teraz fundusz 

przeznaczają na powierzchniowe utwardzenie drogi. Nie ukrywał, że mieli zakus dostać 

przyczepę tłucznia, ponieważ jest miejsce, które wymaga utwardzenia, żeby w przyszłości 

utwardzić drogę. 
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Jego zdaniem, gdyby na terenie gminy policzyć wszystkie przepusty, które są do wymiany 
i wykopać rowy, iż jest to konieczne, to nie ma o czym mówić. Uważał, że pieniądze jakie są 
trzeba rozdysponować na żwirowanie dróg, być może lepszym materiałem oraz wykonać 
przepust we wsi Gotardy tańszym sposobem jak za 60.000 zł, bo jest to dużo pieniędzy, ale 
jest to sprawa pilna. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz- twierdziła, że kręgi o średnicy 80 cm 
jakie są w mostku są za małe, a ich stan katastrofalny. Dodała, że jest to mostek, który ma 50 
lat. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj nie sądził, żeby mostek -

kosztował aż 60.000 zł. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - poinformował, że rura elipsowata o średnicy 200 cm 

i długości 600 cm kosztuje 18.000 zł brutto. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, czy pozostała kwota 
-

40.000 zł to koszt zabetonowania? 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że wykonawca wyliczył, że potrzebuje 56m3 
betonu. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel - zaproponował, żeby mostek wykonała 
Gminna Spółka Wodna w Gzach. Nie wiedział ile musiałby powiedzieć, żeby zarobiła GSW 
i była zadowolona Gmina. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz -wyraziła nadzieję, że po zapytaniu 
o cenę na wykonania mostka cena spadnie i w budżecie zostaną jakieś pieniądze. 
Wójt B. Polańska odnośnie żwirowania dróg, powiedziała, że mieszka we wsi Pękowo gdzie -

są 4 drogi i wszystkie wymagają remontu. Dziwiła się, że Pan radny okręgu wyborczego 

Pękowo nic nie mówi o drogach, w tym o drodze Pękowo-Przewodowo Parcele. Wspomniała, 

że kiedy radnym był Pan Sierzan, coś się robiło, a w tej chwili nie robi się nic. 

Dodała, że przez jakiś czas fundusz sołecki mieszkańcy wsi przeznaczali na konieczny remont 

budynku remizy. Dopiero na ten rok mieszkańcy przeznaczyli fundusz sołecki na remont dróg, 

których stan jest zły. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski wracając do budowy mostka we wsi -

Gotardy przypomniał, że uchwalając budżet Gminy na 2017 r. została zarezerwowana kwota 
120.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we wsi Przewodowo 
Parcele". W związku z tym rozumiał, że kwota 60.000 zł na przebudowę mostka została zdjęta 
z w/w zadania z uwagi na to ,że modernizacji budynku nie będzie prowadziła Gmina, 
a pozostała kwota z zadania weszła w wolne środki. Myśli, że radni zaakceptują kwotę 60.000 
zł, a po ogłoszeniu zapytania o cenę kwota będzie mniejsza. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała powiedział, że na ostatniej sesji Rady -

Gminy na mostek zostało przeznaczone 20.000 zł , a na żwirowanie 70.000 zł. W związku 
z tymjeżeli do zapytania ofertowego jest potrzebne wyodrębnienie przebudowy mostka, to 
zadanie wyodrębnić ze środków dołożonych. Na pilne potrzeby żwirowania dróg pozostanie 
30.000 zł. W przypadku! jeżeli pieniędzy zbraknie to radni w każdej chwili pieniądze mogą 
przesunąć z wolnych środków. 
Wójt B. Polańska zapytała, czy Komisja była na wszystkich drogach? -
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Członkowie Komisji wyjaśnili, że byli na drogach, które zgłosili mieszkańcy. 

Wójt B. Polańska twierdziła, że na same drogi w sołectwie Pękowo trzeba wiele żwiru. -

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski uważał, że Komisja dokona -

przeglądu wszystkich dróg na terenie gminy, bez względu na to, czy ktoś drogę zgłaszał, czy 

me. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki - zwracając się do Komisji, która była 

na drogach powiedział, że wie jakie są drogi. Proponował pozostawienie kwoty , która jest 

zaproponowana na przebudowę mostka. Jednocześnie uznał, że 30 samochodów żwiru na 

wszystkie drogi to niewiele. Za przykład dał swoje drogi w sołectwie Begno, na które 

przywiózł 17 samochodów szlaki i nie ma wielkiego znaku. 

Wójt B. Polańska - dodała, że w samym sołectwie Żebry-Wiatraki na drogi trzeba dużo żwiru. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj wyjaśnił, że 30 samochodów-

żwiru nie jest stałą liczbą i jeżeli zajdzie potrzeba np. 50 samochodów będzie rozważane 50. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że nie chodzi o to, żeby przeznaczoną kwotę w wysokości 
70.000 zł do końca wydać. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - wracając do wypowiedzi Pana 


radnego P. Kownackiego - powiedział, że należy się liczyć z wydawaniem pieniędzy, bo 


potrzeb jest dużo. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak- stwierdził, że nasuwa się wniosek, żeby 


skończyć z wyodrębnianiem funduszu sołeckiego. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel - mówił, że trzeba pomyśleć rozsądnie, 

ponieważ będzie kładziony asfalt na drogę powiatową we wsi Gzy od urzędu gminy do szkoły 

i z tego co wie, inwestycję trzeba będzie dofinansować kwotą ok. 200.000 zł. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zaproponował omówienie 

wniosku GSW w Gzach. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski i jednocześnie Kierownik Gminnej 

Spółki Wodnej w Gzach - poinformował, że Zarząd GSW w Gzach do Pani Wójt i Rady 

Gminy wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 10.000 zł w celu realizacji zadań 

spółki, bieżącą konserwację - odmulenie rowów. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa - zapytała, kto ma czyścić mostek na drodze gminnej w Ołdakach, czy Gmina, czy 

GSW? Nadmieniła, że mostek jest zatkany przez bobry, a znajduje się na rowie melioracyjnym. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski i jednocześnie Kierownik Gminnej 

Spółki Wodnej w Gzach - odpowiedział, że we współpracy z Panią Wójt i Panem Wójtem 

GSW cały czas czyści mostki kilka razy do roku, za odpowiednią zapłatą. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel zapytał, ile kosztuje oczyszczenie takiego -

przepustu 200 zł, 300 zł, czy 1.000 zł? 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski i jednocześnie Kierownik Gminnej 


Spółki Wodnej w Gzach - odpowiedział, że zależy od tego, czy oprócz pracy pracowników, 

konieczna będzie praca sprzętu. Godzina pracy koparki kosztuje 90 zł. 

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

proponowane zmiany w budżecie Gminy: 



- 11 -

- Dział 010 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację 

celową dla spółki wodnej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód 

i urządzeń wodnych na terenie Gminy Gzy. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za " , 

przy O głosów "przeciwnych " oraz 2 głosach "wstrzymujących " pozytywnie zaopiniowała 

zmIanę· 

- Dział 600 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne 

pn. "Przebudowa mostku na drodze gminnej we wsi Gotardy " . 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 4 głosami "za " , 

przy O głosów "przeciwnych " oraz 4 głosach "wstrzymujących " pozytywnie zaopiniowała 

zmianę· 

- Dział 700 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł na zadanie 

inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku w miejscowości Przewodowo-Parcele (ośrodek 

zdrowia) " . Wynajmujący w/w budynek przeprowadzi jego modernizację na własny koszt. 

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

przy O głosów "przeciwnych " oraz 1 głosie "wstrzymującym " pozytywnie zaopiniowała 

zmIanę· 

- Dział 801 - zwiększenie 22.080,34 zł oraz zmniejszenie 10.052,34 zł. 

W związku z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej z Ministerstwa Edukacji 

Narodowej dokonano rozliczenia dotacji na rok 2017 dla Społecznej Szkoły Podstawowej 

w Gzach. 

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

przy O głosów "przeciwnych " oraz 1 głosie "wstrzymującym " pozytywnie zaopiniowała 

zmIanę· 

- Dział 852 - zwiększenia 600 zł oraz zmniejszenia 400 zł. 

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

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

zmIanę· 

- Dział 855 - zwiększenia 2.180 zł , zmniejszenia 200 zł. 

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

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

zmIanę· 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa - również poddała pod głosowanie proponowane zmiany uchwały budżetowej: 

- Dział 010 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację 

celową dla spółki wodnej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód 

i urządzeń wodnych na terenie Gminy Gzy. 

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

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

zmIanę· 

- Dział 600 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne 

pn. "Przebudowa mostku na drodze gminnej we wsi Gotardy " . 



- 12 -

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

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

zmianę· 

- Dział 700 zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł na zadanie-

inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku w miejscowości Przewodowo-Parcele (ośrodek 

zdrowia)". Wynajmujący w/w budynek przeprowadzi jego modernizację na własny koszt. 
" Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami "za ,-

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

zmianę· 

- Dział 801 - zwiększenie 22.080,34 zł oraz zmniejszenie 10.052,34 zł. 

W związku z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej z Ministerstwa Edukacji 

Narodowej dokonano rozliczenia dotacji na rok 2017 dla Społecznej Szkoły Podstawowej 

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

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

zmianę· 

- Dział 852 - zwiększenia 600 zł oraz zmniejszenia 400 zł. 
" Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za , 

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

zmIanę· 

- Dział 855 - zwiększenia 2.180 zł , zmniejszenia 200 zł. 
" Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami "za ,-

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

zmIanę· 

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

uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 z przegłosowanymi 

zmIanaml. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 4 głosami "za ,-

przy O głosów "przeciwnych" oraz 4 głosach "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 proponowany 

na sesję Rady Gminy. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego -

także poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 

Gzy na rok 2017 z przegłosowanymi zmianami. 
" Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za , 

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

projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 proponowany 

na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4. 

Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta Kurpiecka -

przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r. 
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Powiedziała, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej GOPS 

w Gzach wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo

wychowawczych. Wspieranie rodziny prowadzone jest za jej zgodą i aktywnym udziałem 

z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. W GOPS w Gzach 

w 2016 r. był zatrudniony asystent rodziny, który szczególną opieką otoczył 10 rodzin. Wydatki 

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 33.605.25 zł w tym finansowane z budżetu 

gminy - 10.805,25 zł i finansowane z programu "Asystent rodziny i "Koordynator rodzinny 
" 

pieczy zastępczej - 22.800 zł. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Gminę obowiązek 

partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Koszty te w roku 2016 

wynosiły - 26.527,04 zł. Dzięki współpracy z asystentem rodziny osiągnięto pozytywne zmiany 

w rodzinach. Najbardziej efektywne to podjęcie zatrudnienia, utrzymywanie abstynencji 

w rodzinach z problemem alkoholowym, pozyskanie różnego rodzaju świadczeń, remonty, 

kontynuacja spotkań z terapeutą ds. uzależnień w GOPS w Gzach. Towarzysząc klientom 

podczas rozmów w urzędach udało się podjąć negocjacje w sprawie umorzenia zadłużenia, 

uzyskać ponowne przyłączenie prądu do mieszkania, a towarzysząc w przychodniach 

i ośrodkach zdrowia klienci czując wsparcie chętnie zapisywali się na konsultacje 

specjalistyczne m.in. psychiatryczne, pediatryczne, pedagogiczne. 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r. - stanowi załącznik 

nr 6 do niniejszego protokołu 

Ad. pkt 5. 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "DAR-MED" Dariusz Mikuś

przedstawił informację o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy. 

NZOZ na terenie gminy prowadzi 2 Ośrodki Zdrowia tj. w Przewodowie i w Szyszkach. 

Zatrudnia specjalistę chorób wewnętrznych i medycyny pracy, specjalistę ochrony zdrowia, 

specjalistę lekarza rodzinnego i chorób wewnętrznych i specjalistę pediatrę, 3 pielęgniarki 

środowiskowe, pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania, położną środowiskową 

rodzinną i konserwatora. Ośrodek Zdrowia w Przewodowie w poniedziałek czynny jest do 

godz. 18.00, w pozostałe dni do godz. 15.30. Pod opieką lekarzy pielęgniarek i położnej 

znajduje się ok. 2.120 pacjentów z gminy Gzy, pod opieka pielęgniarki szkolnej 361 uczniów. 
" 

W swojej działalności NZOZ "Dar-M e d kieruje do sanatoriów , na specjalistyczne leczenie 

szpitalne i ambulatoryjne pacjentów, wykonywane są badania laboratoryjne, badania EKG, 

badania glukozy, ciśnienia krwi. Pacjenci kierowani są na fizykoterapię. W ramach opieki nad 

dziećmi wykonywane są bilanse zdrowia, szczepienia i profilaktyka próchnicy. Realizowane są 

wizyty domowe lekarza oraz praca w terenie pielęgniarek i położnych. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel- nie ubliżając obecnej kadrze, zapytał Pana 

doktora, czy nie myśli o odmłodzeniu kadry, lekarzy? 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "DAR-MED" D. Mikuś

odpowiedział, że nie sposób się z tym nie zgodzić, przymierza się w tym kierunku. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Jadwiga Koc - zapytała, co robić gdy 

o godz. 12.00 w Ośrodku Zdrowia nie ma żadnego lekarza. 

http:33.605.25
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Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "DAR-MED" D. Mikuś

odpowiedział, że jeżeli jest coś pilnego to załatwi zawsze, przyjedzie. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc twierdziła, że -

skoro Ośrodek Zdrowia funkcjonuje do godz. 15.30 to któryś lekarz powinien być. 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "DAR-MED" D. Mikuś- wyjaśnił, 

że ogólnie lekarz pracuje, ale praca niekoniecznie musi być w gabinecie ale również w terenie. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel- uznał, że faktycznie wizyt domowych jest 

dużo. W związku z tym lekarze jeżdżąc na wizyty domowe mogliby zostawiać informację, do 

której przyzwyczailiby się pacjenci. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zwrócił uwagę na dostępność 

lekarza w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach w wywieszonej informacji na drzwiach 

i egzekwowania ustalonych godzin i zasad. Nadmienił, że zdarzają się sytuacje, że pacjenci 

czekają na lekarza, a lekarza nie ma. Pielęgniarka nie może się dodzwonić do lekarza, nie wie 

czy ma dzwonić do Ośrodka Zdrowia w Przewodowie , czy w uzasadnionych sytuacjach ma 

dzwonić po pogotowie ratunkowe, czy ma kontaktować się z siedzibą główną we Winnicy. 

Sugerował, żeby takich sytuacji unikać, ponieważ takie coś chorych ludzi denerwuje. Uznał, ze 

jeżeli na wywieszce jest napisane, że lekarz będzie to powinien być, a jeżeli go nie ma to chcą 

wiedzieć dlaczego go nie ma i czy w ogóle go nie będzie. Natomiast sytuacje ,że lekarz nie 

odbiera telefonu są jakby na granicy. A 2120 pacjentów i 361 dzieci jest liczbą wiążącą 

i zobowiązującą. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel - zwrócił się z prośbą do Pana doktora 

Mikusia, żeby jako szef dopilnował spraw organizacyjnych Ośrodków Zdrowia. 

Informacja 0-funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie gminy Gzy - stanowi załącznik nr 7 

do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zaproponował przejście do 

tematu remontu Ośrodka Zdrowia w Przewodowie. 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "DAR-MED" D. Mikuś

przypomniał, że całość remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Przewodowie wynosi 43.000 zł 

z tego 28.000 zł. materiały i 15.000 zł robocizna. Następnie zwrócił się z prośbą o rozważenie 

możliwości pokrycia przez Gminę kosztów materiałów. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że na ten temat rozmawiała z Panem Radcą Prawnym i takiej 

możliwości nie ma. Dlatego albo Gmina sama remontuje budynek, albo remontuje go Pan 

doktor za symboliczny czynsz przez określony okres czasu. 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "DAR-MED" D. Mikuś

poinformował, że na ten temat rozmawiał ze swoją księgową, że tak można byłoby zrobić 

z tym, że musiałby zapłacić podatek za różnicę pomiędzy symbolicznym, a rynkowym 

czynszem. Byłoby to ok. 200 zł miesięcznie, ale jest to możliwe. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że tego nie rozumie, ponieważ stawkę czynszu ustala Rada 

Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj dopowiedział, że podczas -

dyskusji Pan Radca Prawny powiedział, że Rada Gminy może ustalić stawkę czynszu j aką chce 

i w niczym ona nie koliduje. 
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel - był zdania, że rozwiązanie typu, że Pan dr 

Mikuś remontuje budynek za symboliczny czynsz przez określony czas jest korzystne dla obu 

stron. Tylko trzeba określić ilość lat. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - uznał, że pieniądze inwestycyjne 

w porównaniu z działalnością 2-ch Ośrodków Zdrowia nie są aż tak duże. Myśli, że okres 

symbolicznego czynszu byłby w granicach 3-ch lat np. za przysłowiowe 1 zł, a Pan dr byłby 

zwolniony z opłaty w kwocie 1.000 zł, którą płaci w tej chwili. 

Wójt B. Polańska dodała, że tym bardziej, że na budynku Ośrodka Zdrowia w Szyszkach -

jest zmieniony dach przez Gminę. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel zapytał Pana doktora Mikusia, czy-

przyjmuje warunki? 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "DAR-MED" D. Mikuś - odparł, 

że chyba tak. Tylko trzeba jeszcze domówić precyzyjnie. Jeśli możliwość taka istnieje i jest 

w miarę dla obu stron do przyjęcia, innego nie szukać. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał Pana doktora Mikusia,-

czy na tę chwilę decyduje się, żeby przeprowadzić remont? 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "DAR-MED" D. Mikuś -

odpowiedział, że tak. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak- mówił o symbolicznym czynszu przez 

okres 3-ch lat , który byłby w kwocie 2,32 zł brutto. 

Wójt B. Polańska zwróciła uwagę, że żeby zawrzeć kwotę 43.000 zł w okresie 3-ch lat -

należałoby podnieść wysokość obecnego czynszu. 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "DAR-MED" D. Mikuś -

proponował, aby symboliczny czynsz został ustalony na okres 3,5 roku. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała- uznał, że od jakiegoś czasu do umowy nie 

było żadnego aneksu i czynsz był symboliczny. 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "DAR-MED" D. Mikuś -

powiedział, że pod uwagę trzeba wziąć to co dochodzi dodatkowo tj. utrzymanie, ogrzanie, 

elektryczność, sprzątanie terenu. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- powiedział, że dzisiaj nie został 

poruszony temat parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Przewodowie. Ale na samym wstępie była 

rozmowa o pomyśleniu o parkingu. Temat ten jak na razie został odsunięty, żeby za bardzo nie 

obciążać. A jest to kwestia ważna. Dalej zapytał Pana dr Mikusia jaką kwotę czynszu płaci 

na obecna chwilę? 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "DAR-MED" D. Mikuś -

odpowiedział, że na miesiąc płaci 900 zł. 

Członkowie obu Komisji ustalili, że symboliczny czynsz, który będzie płacił Pan dr Mikuś 

będzie obowiązywał przez okres 3,5 roku. 

Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie -

gminy Gzy za 2016 r. 



,yilud/a 
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Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2016 r. - stanowi 

załącznik nr 8 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska - przedstawiła informację o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy 

Gzy za 2016 r. 


Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2016 r. - stanowi załącznik 

nr 9 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 8. 

Wójt B. Polańska - przedstawiła informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie 


gminy Gzy za 2016 r. 

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2016 r. - stanowi 


załącznik nr 10 do niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 9. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki - poinformował, że autobus szkolny 

jeździ do Ostaszewa i zabiera dzieci z miejsca zamieszkania, a dzieci ze wsi Begno muszą iść 

ponad 1 km do autobusu. Dodał, że ze względu na to, że są to małe dzieci do autobusu muszą 

odprowadzać je babcie. Jednocześnie zwrócił się z prośbą, żeby autobus mógł skręcić bliżej 

i jechać koło niego, ponieważ u Państwa Żebrowskich , Pana Szewczaka i Państwa Bilińskich 
są dzieci, które również uczęszczają do Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie 
Nadmienił, że droga we wsi Begno, po której mógłby jeździć autobus jest utwardzona szlaką. 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że jeśli jest dobra droga to pozostaje tylko kwestia 
uzgodnienia trasy przy ogłaszaniu przetargu. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel -

zapytał Panią Wójt, czy Urząd Gminy będzie pracował 02.05.2017 r.? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że 02.05.2017 Urząd Gminy będzie czynny. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał o przetarg na 

żwirowanie. 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że przetarg na żwirowanie nie został jeszcze ogłoszony, 
jest w trakcie opracowywania. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał o przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że trwa analiza dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji 

T. Sobieraj o godz. 15.40 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 


