
Protokół nr 25/2017 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty. Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 


i Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 


odbytej w dniu 24 sierpnia 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 


pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji - Tomasza Sobieraja 

Wspólne posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu 
Tomasz Sobieraj. Ustalono, że z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Komisji Oświaty. 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i Zastępcy Przewodniczącego tej Komisji. głosowanie 
projektów uchwał na sesję i wniosków będzie przeprowadzała radna senior Jadwiga Koc. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - o godz. 13.20 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 6 członków Komisji i spośród 7-osobowego 

składu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 4 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 
Następnie Przewodniczący Komisji T . Sobieraj przedstawił proponowany porządek obrad: 
1. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji. 
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. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 
5. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie 

Sulnikowo. 
6. Sprawy bieżące gminy. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku posiedzenia 

dodatkowego punktu "Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości". Poinformowała, 

że w Sołectwie Szyszki odbyło się zebranie wiejskie. Obecni mieszkańcy na zebraniu wyrazili 

zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Szyszki. 

Ustalono, że w/w projekt uchwały będzie punktem 5 porządku posiedzenia. 

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

wprowadzenie do porządku posiedzenia w/w projektu uchwały jako pkt 5. 
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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 posiedzenia w/w projektu uchwały jako pkt 5. 

Radna Senior, członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Jadwiga 

Koc również poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia projektu -

uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości jako pkt 5. 

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

" 
-

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


do porządku obrad w/w projektu uchwały jako pkt 5. 


W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkała. 


Aktualna ilość członków tej Komisji biorących udział w posiedzeniu 7. 


Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraja i Radnej Senior


członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc , porządek 


posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęły jednomyślnie: 


1. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji. 

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. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 

5. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

6. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie 

Sulnikowo. 

7. Sprawy bieżące gminy. 


Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 1. 


Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska wyjaśniła , że po konsultacji projektu uchwały 
-

w sprawie emisji obligacji z Regionalną Izbą Obrachunkową zmieniły się niektóre zapisy. 


Dlatego przygotowany został nowy projekt uchwały z uwzględnieniem dodanych wyrazów. 


W paragrafie 3: 


ust. 2 brzmi : "Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 roku w przypadku

" 

wystąpienia potrzeby sfinansowania planowanego deficytu ; 

ust 4 brzmi :" Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów 
" 

własnych Gminy Gzy z tytułu podatku rolnego . 

W paragrafie 6: 


ust. 1. brzmi: " Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów 


własnych Gminy Gzy z tytułu podatku rolnego w latach 2018-2026: 


usta. 2. brzmi: " Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów 


własnych Gminy Gzy z tytułu podatku rolnego w latach 2019-2026". 


Wartość obligacji wynosić będzie 1.500.000 zł. 


Poinformowała, że emisją obligacji planuje się sfinansowanie: 


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


Włościańskie w kwocie 300.000 zł; 

- Stacja Uzdatniania Wody. Przebudowa, rozbudowa w kwocie 200.000 zł; 
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Przebudowa drogi gminnej Porzowo Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo Nowe 

Skaszewo w kwocie 561.000 zł; 

- spłata kredytów w kwocie 439.000 zł. 

Wyjaśniła, że emisja obligacji polega na tym, że Gmina emituje obligacje, a bank je kupuje 

i zajmuje się organizacją emisji. Raz w roku jest wykup serii obligacji na 25 listopada. Gmina 

spłaca odsetki dwa razy w roku. Oprocentowanie jest zmienne co pół roku. Zmienna stopa 

procentowa ustalona jest jako suma kwoty bazowej. Kwota bazowa to WIBOR6M. Marża jest 

stała, ustala ją bank. Obligacje są niezabezpieczone, nie ma ustalenia zabezpieczenia spłaty. 

Za emisję obligacji bank bierze prowizję w wysokości 5.000 zł 10.000 zł. 

Wójt B. Polańska - odnośnie przeznaczenia obligacji na zadania inwestycyjne, powiedziała, 

że na Stację Uzdatniania Wody jest opracowana dokumentacja. Jeśli pojawi się możliwość 

pozyskania środków finansowych, to emisje obligacji w trakcie roku można będzie 

przeznaczyć na inne zadanie. Natomiast kredyt zaciąga się w konkretnej kwocie, na konkretne 

zadanie. 

Skarbnik E. Stawińska dodała, że kredyt podlega zamówieniom publicznym, a dla obligacji -

robi się tylko zapytanie ofertowe. 

Wójt B. Polańska - przedstawiła Bank PKO, AGREKO Grupa, które proponują skorzystanie 

z obligacji i przedstawiają swoją ofertę oraz miasta i gminy, które korzystają z ich ofert. 

Poinformowała, że bank, który wystąpił z ofertą, żeby zachęcić do obligacji dokonał kalkulacji. 

Po wstępnym przeglądzie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy uznał, że Gmina ma 

potencjał do uzyskania i bezpiecznej spłaty 3.900.000 zł finansowania. Pani Wójt uważała, że 

nie ma żadnego zagrożenia finansowego. A bez emisji obligacji nie będzie wykonane to co 

planuje się wykonać w 2018 r. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski uznał, że obligacje są-

przeznaczone na konkretne cele. Pod uwagę nie brane są dotacje , czy inne fundusze, które 

Gmina może uzyskać. W związku z tym, jeżeli Gmina uzyska jakieś pieniądze to nie musi 

wykorzystać obligacji, ale może je przeznaczyć na coś innego. 

Skarbnik E. Stawińska  wyjaśniła, że można zrezygnować z którejś serii obligacji. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski- powiedział, że myśli, że na zadanie 

" Przebudowa drogi gminnej Porzowo-Sulnikowo Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe 

Skaszewo" może uda się uzyskać dofinansowanie. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Sobieraj zapytał, czy obligacje będą -

posiadały formę dokumentu? 


Skarbnik E. Stawińska odpowiedziała, że nie. Będzie to w systemie elektronicznym, na 
-

okaziciela. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkala zapytał o marżę. 
-

Skarbnik E. Stawińska - odpowiedziała, że marża wynosi 1,5% plus WIBOR. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Sobieraj - zapytał, czy wartość serii ustala 


Gmina? 


Skarbnik E. Stawińska - odpowiedziała, że wartość serii ustalona jest według spłaty, według 


WPF z zachowaniem wskaźników, żeby nie obciążała znacznie budżetu. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Sobieraj zapytał, czy wartość-

zapotrzebowania Gminy na obligacje jest ograniczona w trybie RIO, czy nie? 


Skarbnik E. Stawińska odpowiedziała, że zostały zachowane wskaźniki WPF Gminy Gzy. 
-

Wszystko jest pod kontrolą RIO. Następnie przedstawiła wskaźnik spłaty zobowiązań na 


kolejne lata : 


2018 r. - wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty 3,66%, wskaźnik dopuszczalny - 6,23%
-

2019 r. - wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty 6,44%, wskaźnik dopuszczalny -5,85% 


2020 r. - wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty - 4,23%, wskaźnik dopuszczalny - 4,81 % 


2021 r. - wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty - 3,53%, wskaźnik dopuszczalny -5,95% 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefan Franczak - uważał, że chcąc wykonać to, co 


jest przedstawione to. czy kredyt, czy emisje obligacji trzeba wziąć. 


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


uchwały w sprawie emisji obligacji. 

" 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. 

Radna Senior, członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc

również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
" Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 4 głosami "za , 


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


projekt uchwały w sprawie emisji obligacji - który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 


protokołu. 


Ad. pkt 2 i 3. 


Skarbnik E. Stawińska powiedziała, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 
-

zostały wprowadzone nowe zadania: 


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


Włościańskie"; 

- "Stacja Uzdatniania Wody. Przebudowa, rozbudowa "; 

- "Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku 

Sulnikowo - Nowe Skaszewo, gmina Gzy ". 

W związku z emisją obligacji Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gzy została wydłużona 

do 2026 r. Wskaźniki spłat zobowiązań w okresie spłaty długu 2017-2026 zostały zachowane. 

Jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 

poinformowała, że dochody zostały zwiększone o kwotę 564.899,55 zł z tego: 

- w dziale 010 o kwotę 75.000 zł w związku z przyznaniem przez Województwo Mazowieckie 

dodatkowych środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie 

pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo "; 

- w dziale 758 zwiększenie planu dotacji o kwotę 101.385,57 zł z tytułu zwrotu części 

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. 
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- dziale 801 zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.500 zł z tytułu zwrotu wydatków 

z Powiatowego urzędu Pracy w Pułtusku za zorganizowanie miejsc pracy dla osób 

bezrobotnych oraz wpływ z usług. W dziale tym zwiększa się plan dotacj i o kwotę 366.413,98 
" 

zł w ramach projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy ; 

- w dziale 852 zwiększenie planu dochodów w kwocie 600 zł z tytułu nadpłaty wobec ZUS 

lat poprzednich oraz z tytułu zryczahowanego wynagrodzenia płatnika składek za terminowe 

odprowadzanie podatku do budżetu państwa. 

W wydatkach zmniejszenia - 354.326 zł i zwiększenia - 616.025,55 zł: 

- w dziale 010 - zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa 
" 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gzy o kwotę 196.000 zł; 

- w dziale 600 zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł na remonty dróg gminnych oraz 

usługi związane z ich utrzymaniem (wykaszanie poboczy, odśnieżanie w sezonie zimowym), 

środki pochodzą ze zwrotu części funduszu sołeckiego za 2016 r. 

Wprowadzono nowe zadanie pn. "Przebudowa przepustu na drodze gminnej Pękowo
" 

Przewodowo-Parcele o wartości 15.000 zł. 

Wartość zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nowe Przewodowo" wynosi 315.000 zł z 

czego dotacja z Województwa Mazowieckiego - 150.000 zł, 165.000 zł środki własne. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że przepust dotyczy drogi od Pana Frąckiewicza we wsi 

Przewodowo-Parcele w stronę wsi Pękowo gdzie znajduje się głęboki rów melioracyjny 

i najprawdopodobniej 2 zarwane kręgi. W związku z tym zachodzi potrzeba wykonania 

przepustu. 

Skarbnik E. Stawińska - odnośnie wydatków dalej powiedziała, że: 

- w dziale 700 nastąpiło przesunięcie środków w związku z projektem uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości. Kwotę 2.500 zł przeznacza się na przeprowadzenie wyceny 

nieruchomości; 

- w dziale 750 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na nowe zadanie 
" 

pn. "Modernizacja łazienek w Urzędzie Gminy . Poza tym zwiększono plan wydatków 

bieżących o kwotę 9.885,27 zł z przeznaczeniem na diety za udział w posiedzeniach komisji 

i sesji. Kwotę 5.000 zł przeznacza się na organizację dożynek w Gminie Gzy. Kwotę 7.000 

zł przeznacza się na zakup usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu 

gminy (monitorowanie obiektów, serwisy oprogramowani, opłaty pocztowe, bankowe); 

- w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 86.100 zł, w rozdziale 80103 o kwotę 

4.000 zł, w rozdziale 80110 o kwotę 3.000 zł, a zmniejszono o kwotę 21.500 zł. Zmiany 

wynikają z analizy i zabezpieczenia środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

jednostek oświatowych. 

Wójt B. Polańska - dopowiedziała, że 23.08.2018 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół 

w celu ponownej analizy arkuszy organizacyjnych. Do arkuszy będą aneksy. Z Publicznego 

Gimnazjum w Gzach odeszła Pani Anna Smolińska - nauczyciel matematyki, która będzie 

pracowała w Legionowie. W związku z tym złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę 

z dniem 31.08.2017 r. Wymieniona skorzystała z przepisów o likwidacji gimnazjów i na dzień 

rozwiązania umowy należy jej wypłacić 6-cio miesięczną odprawę· 
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Po wystąpieniu do Ministerstwa, Gminie przysługuje zwrot odpraw, co będzie 
naj prawdopodobniej w grudniu tego roku. Następnie poinformowała, że zgodnie z aneksem 
godziny, które miała Pani A. Smolińska zostały rozpisane pozostałym nauczycielom. Według 
wyliczenia część nauczycieli zmienia jakby swoją siedzibę zatrudnienia. Po wstępnym 
przeliczeniu Pani B. Skorupska miała być zatrudniona w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Skaszewie, ale w związku z zaistniała zmianą pozostaje w PG, a będzie uzupełniała godziny 
w PSP w Skaszewie. W związku z tym jeszcze raz należy przeanalizować budżet oświaty 
i dokonać zmian w poszczególnych szkołach. 
Poza tym Pani Wyrzykowska będzie zatrudniona w PSP w Przewodowie jako nauczyciel 
wspomagający, a godziny będzie uzupełniała w PG. Z uwagi na to, że Gmina otrzymuje 
refundacje na dzieci niepełnosprawne gdyby była zatrudniona w PG w Gzach Gmina nie 
mogłaby rozliczyć budżetu dla dzieci niepełnosprawnych. 
Skarbnik E. Stawińska omawiając dalsze zmiany budżetu Gminy powiedziała, że: -

- w rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 366.413,98 zł w celu realizacji 
" 

projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie współfinansowanego ze środków UE w ramach 
Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020. Oś X Edukacja dla rozwoju regionu ( w tym wydatki 
majątkowe w wysokości 28.020 zł na zadanie pn. "Zakup tablic multimedialnych w ramach 

" 
projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy ). Projekt będzie realizowany przez 2 lata. 

Wkład Gminy to wkład niepieniężny. Są to dodatkowe zajęcia dla dzieci, nauczycieli 

i doposażenie sali. 

W rozdziale 80113 zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na usługi 

związane z dowozem dzieci do szkół; 


- dziale 852 zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na usługi 
pogrzebowe dla zmarłych podopiecznych GOPS nie mających rodziny. Zwiększenie 
w rozdziale 85219 o kwotę 4.800 zł wynika z analizy i zabezpieczenia środków do 
prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zmiany w rozdziale 85295 w kwocie 1.326 zł 
wynikają z analizy i prawidłowego funkcjonowania projektu "Nasze wsparcie Twój sukces" 
- współfinansowanego ze środków UE. 

- w dziale 855 zwiększenie planu wydatków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie 

składek na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców w ramach zadań zleconych; 


- w dziale 900 środki zostały przesunięte zgodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa Żebry


Falbogi, którzy zmienili przedsięwzięcie przeznaczając kwotę 9.000 zł na zakup kosiarki; 

- dziale 921 - zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa, nadbudowa 

i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie. 
Po zmianach planu dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 15.084.092 zł, a plan wydatków 
15.227.900,92 zł. 
Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 143.808 zł , który zostanie 
pokryty przychodami z wolnych środków. 
Przychody budżetu w kwocie 400.000 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 400.000 zł 

(spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów). 

Pytań nie było. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

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

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 
Radna Senior, członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc

także poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 4 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. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

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

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 
Radna Senior, członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc

także poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 4 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. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że Państwowy Instytut Geologiczny -Państwowy Instytut 
Badawczy w Warszawie zwrócił się z prośbą o wydzierżawienie fragmentu działki 
o powierzchni 9 m2 na pomiary państwowej służby hydrologicznej, który był już dzierżawiony 
wcześniej na zasadzie umowy 3-lełniej. Firma rocznie płaci 799 zł dzierżawy. Wymieniona 
działka znajduje się za budynkiem Publicznego Gimnazjum w Gzach. Umowa dzierżawy 
zostałaby zawarta na 10 lat. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 

" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami "za , 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących " pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 
Radna Senior, członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc

także poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

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


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

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy proponowany na 

sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 5. 


Wójt B. Polańska wyjaśniła, że sprzedaż nieruchomości nastąpiłaby na konkretny cel 
-

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

Włościańskie" z realizacją w 2018 r. Podkreśliła, że dofinansowanie przewidzianej do 

realizacji inwestycji jest pomniejszone o powierzchnie garaży. Dlatego Gmina będzie 

występować o środki z innych źródeł. Czy otrzyma je nie wiadomo. Fundusz sołecki wsi 

Szyszki ma być przeznaczony na wyposażenie budynku. Jej zdaniem, byłoby dobrze gdyby na 

nieruchomość znalazł się chętny z terenu naszej gminy. 

Pytań nie było. 

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

uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami "za ,-

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

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Radna Senior, członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc

także poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
" Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 4 głosami "za-

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

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości proponowany na sesję Rady Gminy -

który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że w pierwszych dniach lipca 2017 r. wpłynęło podanie -

Pani Heleny Grzelakowskiej, która z dniem 15.07.2017 r. złożyła rezygnację z pełnienia funkcji 

sołtysa wsi Sulnikowo z powodów osobistych. W związku z terminem płatności III raty 

zobowiązań pieniężnych zaproponowała, żeby wybory uzupełniające sołtysa w tym sołectwie 

zostały przeprowadzone do dnia 15.09.2017 r. 

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

uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie Sulnikowo. 
" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami "za ,-

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

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Radna Senior, członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc

także poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
" Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 4 głosami "za-

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

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości proponowany na sesję Rady Gminy -

który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących gminy powiedziała: 
- przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty-Trojany została wykonana, myśli, że droga 

zrealizowana jest dobrze; 
- jest wykonany przepust na drodze gminnej Gzy-Ołdaki; 

- Gmina dodatkowo skorzystała na utwardzeniu asfaltem podkładu cementowego, który się 
kruszył na drodze w sołectwie Ostaszewo-Włuski, jedynie trzeba posypać żwirem pobocza ze 
względu na różnicę wysokości; 

- w PG w Gzach odbywa się cyklinowanie podłogi, które jest robione szybko i dokładnie 
profesjonalnym sprzętem, 

- w PSP w Skaszewie trwają prace remontowe , pracują konserwator, nauczyciele oraz nasi 
pracownicy - wykonują malują, żeby było taniej. Zostało utworzone dodatkowe 
pomieszczenie - sala komputerowa; 

- aby zapewnić uczniom odpowiednie warunki do korzystania w PSP w Przewodowie 
przenoszona jest biblioteka z większej sali do mniejszej; 

- trwa remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Przewodowie. Wykonuje go solidna 
firma, która ma skończyć prace w tym tygodniu Do tego należałoby zrobić ogródki pod 
oknem i wszystko wymalować wewnątrz i zewnątrz oraz myśleć o parkingu po lewej stronie; 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, czy remont dachu -

obejmuje też podbitkę? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że tak. Następnie powiedziała, że: 
- Ośrodek Zdrowia w Szyszkach wygląda przyzwoicie - jest nowy dach, budynek jest 

odmalowany, trzeba tylko myśleć o ogrodzeniu; 
- w związku z trwającymi remontami w PSP w Skaszewie, ogrodzenie przy urzędzie gminy 

będzie rozpoczęte po dożynkach gminnych; 

- z jej inicjatywy odbyło się posiedzenie Komisji w składzie Pan Wiceprzewodniczący Rady 

Pan S. Franczak , Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Pan T. Sobieraj, Prezes ZG 
PSL Pan W. Żukowski, Ksiądz Proboszcz Parafii Szyszki z przedstawicielami Starostwa 

Powiatowego w Pułtusku. Ustalono, że do końca października ma być zrobiony parking 
naprzeciwko cmentarza w Szyszkach; 

- jest już opracowany projekt na dalszą przebudowę drogi powiatowej od skrzyżowania przy 
Urzędzie Gminy w kierunku PG na odcinek l 800 mb. Bez wsparcia Gminy nie ma 
możliwości realizacji zadania. Wynegocjowano, że Gmina jest w stanie dofinansować zadanie 
kwotą w wysokości 150.000 zł, kosztorys opiewa na kwotę 780.000 zł. Pan Starosta sprawę 
ma stawiać na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Jaka zapadnie decyzja nie wie. Realizacja drogi 
ma być w bieżącym roku; 

- do 15.09.2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie z tzw. "schetynówki", dlatego jest 
opracowywana dokumentacja na odcinek drogi powiatowej Słończewo - Żebry Włosty. 

Nadmieniła, że podczas spotkania ze strony Gminy zaproponowano przełożenie chodników we 
wsi Szyszki i pobudowania od nowa z ewentualnym wykorzystaniem obecnej kostki. Ale 
kostka miała zostać tak jak jest. 
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Po ostatnim spotkaniu we wsi Szyszki wszyscy stwierdzili, że prace drogowe były robione 

szybko i jest słaba podbudowa. W związku z tym można użyć znajdującej się tam kostki, ale 

trzeba ją przełożyć i pobudować od nowa. Dlatego będzie zmiana projektu na przełożenie 

kostki. Projekt drogi ma być gotowy do 28.08.2017 r. 

Aby można było uzyskać jak najwięcej punktów w projekcie na w/w drogę powiatową Gmina 

musi zadeklarować swój udział na zasadzie porozumienia. Zgodnie z zapisem 10% wartości 

odcinka drogi wynosi ok. 400.000 zł. Jaka kwota zostanie przekazana jest to sprawa 

późniejsza. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski -

przypomniał, że wcześniej były zapewnienia, że nawet jeżeli Powiat nie otrzyma 

dofinansowania, to drogę będzie budować. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że członkowie delegacji naszej Gminy mówili, że drogi 

nie można zostawić dłużej jak z realizacją w 2018 r. . Dodała, że Pan Starosta powiedział, że 

faktycznie na którymś spotkaniu padło, że droga będzie realizowana. Ale jako Wójt ze swojej 

strony takiej gwarancj i dać nie może; 

- zostały wykonane 2 mostki we wsi Gotardy i Ostaszewo-Włuski. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Marianna Filipowicz - powiedziała, że mostek we 

wsi Gotardy jest bardzo ładny i schludnie wykonany. Jednak członkowie Rady Sołeckiej 

proszą, żeby podsypać trochę żwiru przed i za mostkiem. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że żwiru będzie można dowieźć na oba mostki w czasie kiedy 

będzie robiony mostek na drodze gminnej Pękowo- Przewodowo Parcele. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - odnośnie mostka we wsi Gotardy zwrócił uwagę, 

żeby z podsypaniem mostków żwirem zaczekać do wiosny, ponieważ jest tam dobrze 

zagęszczone i woda tego nie zmyje. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - odnośnie funduszu sołeckiego 

2017 r. w kwestii nie znalezienia przez Gminę wykonawcy na powierzchniowe utwardzenie 

drogi poinformował, że na zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa Słończewo podjęli uchwałę 

o zmianie przeznaczenia środków na remont drogi poprzez nawiezienie tłucznia 

z wyrównaniem i uwalcowaniem. Następnie przypomniał o potrzebie ustawienia lustra we wsi 

Słończewo. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - poinformował, że potrzebę założenia lustra zgłaszał 

do dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - dodał, że jest to miejsce, gdzie lustro 

jest bardzo potrzebne. Poinformował, że w miejscu gdzie stało lustro został sam słupek, 

ponieważ lustro urwał samochód ciężarowy. Ponadto w tym samym miejscu naprzeciwko 

lustra był znak- drogowskaz Dziarno, przez wieś Słończewo. Znak został zgięty przez 

samochód z naczepą, po czym został zabrany przez służby drogowe. A należałoby, żeby tam 

był. 

Dalej zapytał, do której godziny są czynne przedszkola? 

Wójt B. Polańska -odpowiedziała, że wcześniej temat przedłużenia pracy przedszkola był 

podejmowany przez PSP w Przewodowie i PSP w Skaszewie. 

t 
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Ale się to nie powiodło, gdyż w PSP w Przewodowie był 1 uczeń, w PSP w Skaszewie 

podobnie. Rodzice, którzy pracują poza granicami gminy, zabierają dzieci do przedszkoli 

w innych gminach. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki - zwrócił się z prośbą do Pani Wójt 

i członków obydwóch Komisji o zwiększenie wydatków w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem 

na remont dachu remizy OSP Ostaszewo Wielkie. Dodał, że po wyliczeniach wcześniej 

przyznana kwota w wysokości 5.000 zł okazuje się niewystarczająca, ponieważ wystarcza 

tylko na pokrycie trochę więcej jak połowy dachu. Nadmienił, że chodzi tu o zakup mateńału, 

iż praca będzie wykonana przez strażaków w czynie społecznym. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, kiedy będzie-

wykonywana ta praca? 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki odpowiedział, że praca będzie
-

wykonywana pod koniec września 2017 r. 


Wójt B. Polańska była zdania, że wykonanie trochę więcej jak połowy dachu nie ma sensu, 
-

ponieważ przyjdzie wiatr i zabierze dach. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał - jaka jest powierzchnia 

dachu? 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki odpowiedział, że 20 m na 12m. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - był zdania, że jeżeli położenie dachu 

ma być odłożone przy założeniu, że zgnije drzewo, to w przyszłości będzie to kosztowało 

drożej. W związku z tym uważał, że jeśli mieszkańcy chcą położyć dach sami to może warto 

dołożyć pieniądze, chociaż nie jest to łatwe. 

Wójt B. Polańska stwierdziła, że w czynie społecznym straże mogą sporo zrobić jak np. OSP -

w Przewodowie , OSP w Pękowie, OSP w Szyszkach. 


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

radnego P. Kownackiego o zwiększenie wydatków w kwocie 3.000 zł na remont dachu remizy 

OSP Ostaszewo Wielkie (wymiana starego pokrycia na nowe). 
" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu 4 głosami "za , 

przy O głosów "przeciwnych" oraz 3 głosach "wstrzymujących" pozytywnie rozpatrzyła 

wniosek radnego P. Kownackiego o zwiększenie wydatków w kwocie 3.000 zł na remont 

dachu remizy OSP Ostaszewo Wielkie. 

Radna Senior, członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc

także poddala pod głosowanie w/w wniosek. 
" Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 4 głosami "za , 

przy O głosów przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących" również pozytywnie rozpatrzyła 

wniosek radnego P. Kownackiego o zwiększenie wydatków w kwocie 3.000 zł na remont 

dachu remizy OSP Ostaszewo Wielkie (wymiana starego pokrycia na nowe). 

Wójt B. Polańska w związku z ofertą Pułtuskiej Gazety Powiatowej wykonania albumu 

Gminy Gzy minimum 500 szt. zwróciła się z wnioskiem i prośbą do Państwa radnych 

o wyrażenie zgody na zwiększenie wydatków budżetu gminy w 2018 r. w kwocie maksimum 

15.000 zł na promocję Gminy. 
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Dodała, że jeżeli uzyskałaby zgodę Państwa radnych to w tym roku byłoby podpisanie 

porozumienia i przygotowanie przez wydawcę materiałów. Album ukazałby się w 2018 r. 

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

Pani Wójt B. Polańskiej o zwiększenie wydatków budżetu gminy w 2018 r. w kwocie 

maksimum 15.000 zł na promocję Gminy tj. wydanie albumu Gminy Gzy. 
" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami "za-

przy O głosów "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" pozytywnie rozpatrzyła w/w 

wniosek. 

Radna Senior, członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc

także poddała pod głosowanie w/w wniosek. 
" Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 3 głosami "za ,-

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


wniosek Pani Wójt B. Polańskiej o zwiększenie wydatków budżetu gminy w 2018 r. w kwocie 


maksimum 15.000 zł na promocję Gminy tj. wydanie albumu Gminy Gzy. 


Radna Senior, członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc


mówiła o niebezpieczeństwie nad rowem melioracyjnym przy zatoczce przystankowej koło 


Pana Delugi we wsi Kozłówka. Jej zdaniem, od płotu Pana Delugi należałoby zrobić barierkę 


ze względu na bezpieczeństwo dzieci. 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że jest to sprawa Mazowieckiego Zarządu 


Dróg Wojewódzkich, Gmina nic nie może tu zrobić. Jedynie może zgłosić to do konserwatora 


drogi. 


Wójt B. Polańska poinformowała, że w dniu 3.09.2017 r. w Gzach odbędą się Dożynki 


Gminne. Starostami dożynek będą Pani Anna Salwin i Pan Tomasz Sobieraj. 


Członek Komisji Rołnictwa i Budżetu Stefan Franczak powiedział, że podłoga w remizie 
-

OSP Gzach została położona. W związku z tym podziękował za przydzielone 10.000 zł. Dodał, 

że podłoga kosztowała 22.000 zł, ale straż nie występuje o dołożenie żadnej kwoty. 

Radna Senior, członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc 

zapytała, co z drzewami, które rosną przy drodze wojewódzkiej we wsi Kozłówka na 

nieruchomości Pani J. Zaradkiewicz. Uznała, że jeżeli przyjdzie wichura, to nie mówiąc o 

przerwie w dostawie prądu dojdzie do tragedii. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński odpowiedział, że z Energy otrzymaliśmy odpowiedź, że -

za drzewa odpowiada właściciel. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak zwrócił uwagę na dęby, gdzie w jeden 
-

dąb piorun uderzył już dwa razy, a które rosną przy budynku świetlicy wiejskiej w Gzach 

i powinny być już dawno wycięte. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - stwierdził, że komisyjny objazd 

dróg żwirowych nie został w pełni zrealizowany. W związku z tym miał prośbę i wniosek, że 

jeżeli dalej będzie jakiekolwiek żwirowanie to należy uzupełnić na drodze w Skaszewie do 

Państwa Grabowskich, drogę, która była zalana przy stawie. Dodał, że podczas przejażdżki była 

sugestia , żeby drogę wyżwirować. Odnośnie drogi Nowe Skaszewo - Szyszki o długości 3 km, 

która biegnie obok posesji Pana Rybarczyka powiedział, że jeśli się ktoś nią wybierze jechać 

w nocy dojedzie może ok. 800 mb. Natomiast dalej będzie czekała niemiła niespodzianka. 
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Sugerował, żeby doły wyrównać, albo zasypać, iż jest tragedia. Nadmienił, że droga była 

wysypana tylko do Pana Rybarczyka. 

Gdyby była możliwość wnioskował również o dojazd do Państwa Grabowskich poprzez 

zasypanie żwirem dwóch dołów, ponieważ w czasie kiedy robi się grząsko ludzie zostawiają 

samochód przy cmentarzu w Szyszkach i idą na skróty przy posesji Państwa Podlasińskich, 

ponieważ nie mogą przejechać. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki - mówił o tragicznym stanie drogi 

powiatowej Szyszki - Ostaszewo na długości ok. l km oraz o zarośnięciu drogi powiatowej 

Gzy- Ostaszewo. 

Wójt B. B. Polańska - powiedziała, że martwi ją wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi 

gminnej we wsi Nowe Przewodowo " z terminem realizacji do 30.09.2017 r., ponieważ nie 

wie, czy wykonawca dotrzyma terminu, ze względu na prowadzenie innych robót. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji T. Sobieraj 

o godz. 14.10 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: Przewodniczył: 

Cy 
i BlJdżetu 

Tomasz Sob/erą! 


