
Protokół nr 27/2017 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 22 listopada 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 
Przewodniczący 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 7 członków Komisji i spośród 7-osobowego 

składu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 6 członków Komisji, 

co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Listy obecności stanowią załącznik nr l do niniejszego protokołu. 

Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 

l. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Ewelina Stawińska - Skarbnik Gminy 
4. Ilona Madziar - kier. Referatu Inwesi., Gsp. Nieruch. i Ochro Środowiska 
Następnie Przewodniczący Komisji T . Sobieraj przedstawił proponowany porządek obrad: 
l. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 
3. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

na terenie gminy na 2018 rok. 
4. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Gzy. 
6. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 
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8. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z siedzibą 

w Przewodowie Poduchownym w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Przyjaźni 

Polsko-Węgierskiej z siedzibą w Przewodowie Poduchownym. 

9. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej z siedzibą w Skaszewie Włościańskim w ośmioletnią Publiczną 

Szkołę Podstawową z siedzibą w Skaszewie Włościańskim. 

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 

2016/2017. 

11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy. 

12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 

samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 

13. Sprawy bieżące gminy. 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobierąja i Przewodniczącego 

Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożeny Kwiatkowskiej Komisje 

jednomyślnie przyjęły porządek posiedzenia jak wyżej który stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

Z uwagi na przybycie na wspólne posiedzenie Komisji przedstawicieli mieszkańców wsi 

Przewodowo-Parcele, od których wpłynął wniosek o pilne naprawienie drogi gminnej w ich 

miejscowości poddał pod głosowanie przedyskutowanie wniosku i wysłuchanie stanowiska 

mieszkańców. 
" 

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

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

propozycję· 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie przedyskutowanie wniosku i wysłuchanie 

stanowiska mieszkańców wsi Przewodowo-Parcele. 
" 

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

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

zaakceptowała propozycję. 

Wójt Gminy Barbara Polańska poinformowała, że w dniu 03.10.2017 r. wpłyną wniosek 

mieszkańców wsi Przewodowo-Parcele i odczytała jego treść. 

Pani Anna Grzelakowska mieszkanka wsi Przewodowo-Parcele jako przedstawicielka -

mieszkańców powiedziała, że obecnie gdy są opady deszczu i śniegu w drodze jest dziura na 

dziurze i nie da się normalnie przejechać. W związku z tym koszty naprawy samochodu są 

kolosalne, 30% większe niż przy użytkowaniu normalnej drogi. Poza tym w bieżącym roku nie 

były wykonane żadne prace techniczne wynikające z obowiązku Gminy, pozwalające na 

jakąkolwiek dostępność drogi dla osób mobilnych i osób pieszych. Poza tym pasmo drogowe, 

które jest, w żaden sposób nie jest pielęgnowane, ani zadbane (nie są wycinane ani krzaki, ani 

trawy) uniemożliwia wykonanie sprawnego manewru wymijania. Droga jest tak wąska, że przy 

wymijaniu jeden z przejeżdżających musi gdzieś zjechać i się zatrzymać. 
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Jako delegacja przybyli nie tyle prosić, co pokazać, że istnieją i 

dyskryminowani dlatego, że w sąsiedniej miejscowości Nowe 

wykonany asfalt chociaż jest tam mniejsza liczba mieszkańców i domostw. Nie rozumieją też 

dlaczego są pominięci w długoletnich planach inwestycyjnych wykonania asfaltu, skoro dużo 

więcej ludzi korzysta z tej drogi dojeżdżając samochodem do pracy, 

uniemożliwia. Jak do tej pory nie wzywali policji, ale każde uszkodzenie samochodu z punktu 

widzenia Prawa cywilnego, może być traktowane jako uszkodzenie z powodu złego stanu drogi. 

Podkreśliła, że jedynym zabiegiem jaki był wykonywany na drodze w poprzednich latach była 

równiarka i wożony żwir. Skutkiem tego było, że w lato było dobrze może przez tydzień. 

Pieniądze z funduszu sołeckiego od jakiś dwóch lat przeznaczane są w/w drogę, bo sami też 

chcą o nią dbać. Podkreśliła, że wedle przepisów utrzymanie prawidłowego stanu 

gminnej i przeprowadzenie okresowej kontroli jakości drogi należy do Gminy. A nie wie, czy 

kiedykolwiek taka kontrola była przeprowadzana. Myśli, że ktokolwiek 

przeprowadzał to złamałaby nogę, albo uszkodził tak nadwozie lub podwozie samochodu, że 

nie dałoby się stamtąd wyjechać. Wyraziła nadzieję, że Państwo radni uwzględnią to w swoich 

decyzjach, ponieważ jako mieszkańcy mają dość jeżdżenia po dołach. Jednocześnie zaprosiła 

na oględziny drogi, proponując założenie dobrych butów, czy jazdę ciągnikiem, gdyż inaczej 

się nie da. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj 

twierdzić, że jest inaczej bądź nie jest tak jak mówi Pani A. 

mieszkańców. Na obecną chwilę mogą tylko zapewnić, że przy 

budżetowej Gminy uwzględnią wniosek i będą się starać, że jeżeli jest taka potrzeba drogę 

przejrzeć, naprawić i doprowadzić do takiego stanu, żeby mieszkańcy nie mieli zastrzeżeń. 

Dalej zapytał, jaki jest to odcinek drogi? 

Pani A. Grzelakowska odpowiedziała, że jest to odcinek znajdujący się pomiędzy posesją 

Państwa Szczypińskich, a posesją Państwa Baranowskich o długości około 1,5 km. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -

wcześniej, radni będą zobowiązani, żeby przy omawianiu uchwały budżetowej wziąć pod 

uwagę jak to zrobić. 

Pani A. Grzelakowska dodała, że nawierzchni asfaltowej nie da się zrobić nagle, że 

położenie asfaltu na drodze to sprawa długoterminowa i to rozumie i 

Ale na dzień dzisiejszy chodzi o to, żeby zniwelować dziury, które sięgają 30 cm. Chcą aby na 

dzień dzisiejszy stan drogi był doprowadzony do stanu użytkowania, 

użytkować. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj 

na w/w drodze, powiedział, że nie wszystkie drogi gminne kwalifikują się do złożenia wniosku 

o dofinansowanie i położenia asfaltu. Pod uwagę należy wziąć koszty realizacji inwestycji. 


W związku z tym gdziekolwiek jest kładziona twarda nawierzchnia asfaltowa, 


kwalifikują się do składania wniosków o dotację. 


Pani A. Grzelakowska powiedziała, że mieszkańcy liczą na
-

oraz doświadczenie w składaniu wniosków i mają nadzieję, że prośba ich będzie spełniona. 



- 4-

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - podziękował za zaufanie 

i zapewnił pamięć. 

Ad. pkt 1 i 2. 


Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska poinformowała, że dochody Gminy zostały o kwotę 


21.059,32 zł, a zmniejszone o kwotę 10.032,32 zł. Dochody ogółem wynoszą 15.611.361,28 


zł. 


Wydatki Gminy zmniejszone zostały o kwotę 8.732,60 zł, a zwiększone o kwotę 31.359,60 zł. 


Wydatki ogółem wynoszą 15.800.998,28 zł. 


Deficyt został zwiększony o kwotę 11.600 zł jako wolne środki, zaangażowane do wydatków 


bieżących. Ogółem deficyt wynosi 189.637 zł. 


Zmiana nastąpiła również w projekcie "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy" gdzie na 2018 


r. zmniejszono wartość projektu na kwotę ponad 18.000 zł. 


Prognoza długu na 31.12.2017 r. - 2.250.000 zł. 


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


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


w dochodach zmniejszenia o kwotę 10.032,32 zł, zwiększenia o kwotę 21.059,32 zł
-

z tego: 

- w dziale 756 - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 10.917 zł z tytułu wzrostu wpływów 

z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych; 

- w dziale 801 - kwota 10.032,32 zł to zmiana między paragrafami dotycząca projektu 

"Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy". W dziale tym zwiększono plan dotacji o kwotę 

110 zł na podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych. 

W wydatkach zmniejszenia o kwotę 8.732,60 zł i zwiększenia o kwotę 31.359,60 zł 

z tego: 

- w dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł w związku z zabezpieczeniem 

środków na podróże służbowe dla pracowników urzędu gminy. Jest to zamiana w paragrafach 

zmniejszono środki na wynagrodzeniach agencyjno-prowizyjne; 

- dziale 754 plan wydatków zwiększono w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii 

dla Ochotniczych Straży Pożarnych; 

- w dziale 801 zwiększa się plan wydatków w kwocie 6.070,89 zł dla Społecznej Szkoły 

Podstawowej w Gzach na dzieci w oddziałach przedszkolnych. Po drugiej aktualizacji kwoty 

dotacji jest wyższa i wynosi 260,87 zł na jedno dziecko miesięcznie; 

- rodzice dziecka niepełnosprawnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie 

dostarczyli orzeczenie o niepełnosprawności od miesiąca września 2017 r. - na kształcenie 

dziecka niepełnosprawnego kwota zwiększenia wynosi 5.570,72 zł; 

- w dziale 851 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.217 zł i zmniejszono 

o kwotę 300 zł w celu zapewnienia realizacji zadań przyjętych w Gminnym Programie 


Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie 


Przeciwdziałania Narkomanii; 


- w dziale 852, 900, 921 zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.260 zł i zmniejszenie -

o kwotę 1.301,61 zł wynika z analizy i zabezpieczenia środków do prawidłowego 

funkcjonowania jednostek do końca roku budżetowego (w dziale 852 zmiana pomiędzy -
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paragrafami z wynagrodzenia na podróże służbowe, w dziale 900 zdjęto kwotę 41,61 zł 

w celu zbilansowania budżetu, w dziale 921 zabrakło na usługi remontowe, a zdjęto 

z wynagrodzeń osobowych). 

Po zmianach dochody budżetu wynoszą 15.611.361,28 zł, wydatki 15.800.998,28 zł. 

Pytań nie było. 

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 w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska -również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 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 

niniej szego 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 w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska -także poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 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 4 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 

kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 wynosi 

52,49 zł za 1 dt. W związku z tym, że ogłoszona cena praktycznie nie różni się od ceny 1dt 

żyta ogłoszonej na rok 2017 zaproponowała obniżenie jej z kwoty 52,49 zł do kwoty 50,00 zł 

za ldt żyta. Podkreśliła, że do realizacji jest bardzo dużo dróg, a gmina jest typowo rolnicza. 

Poinformowała, że pozostałe stawki podatków określone uchwałami Rady Gminy pozostają 

bez zmian. 

Pytań nie było. 

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

uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie 

gminy na 2018 rok. 
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" 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za ,

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

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - także poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny 

skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2018 rok. 
" 

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 4 głosami "za , 

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

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

W tym momencie na salę obrad przybyła członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego Jadwiga Koc. Aktualna ilość członków tej Komisji biorących udział w posiedzeniu 

-7. 

Ad. pkt 4. 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
Ilona Madziar - powiedziała, że po dokładnym przeanalizowaniu przeznaczenia 

w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki położonej w obrębie Szyszki, 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 124/5 ( pod usługi publiczne) i planu obowiązującego 

oraz Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gzy zostało ustalone, że zmiana 

przeznaczenia działki wiąże się nie tylko z sama zmianą części MPZP dla miejscowości 

Szyszki, ale może pociągnąć za sobą zmianę SZPG. W połączeniu z samą zmianą MPZP 

spowoduje ogromne koszty wynoszące kilkadziesiąt tysięcy złotych plus długi czas zmiany, 
około jednego roku. Chcąc sprzedać działkę po zmianach ( inne przeznaczenie) upłynęłoby 

kilka lat. Nadmieniła, że definicja usługi publiczne obejmuje: administrację, oświatę, ochronę 

zdrowia, sport, rekreacje, bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową, opiekę 

socjalną i terenowe urządzenia sportowe. Po spotkaniu z głosami i po rozmowie z urbanistą, 

który przygotowuje decyzje o warunkach zabudowy i uczestniczy w pracach komisji, które 

opiniują plany zagospodarowania przestrzennego, urbanista uznał, że Starostwo Powiatowe 

może dopuścić usługi i on zaakceptuje na tym etapie. Jej zdaniem, z uwagi na szerokie pojęcie 
usług może znajdzie się chętny, co takie przeznaczenie wykorzysta pożytecznie. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał, czy jest już podpisana 

umowa na realizację projektu " Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że umowa jest podpisana. W miesiącu grudniu będzie -

ogłaszany przetarg. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poinformował, że z uwagi na 

to, że reprezentuje okręg wyborczy Szyszk zależałoby mu bardzo na tym, żeby nie doszło 

do sytuacji, że będzie ogłoszony przetarg na sprzedaż budynku, a nie będzie ogłoszony przetarg 
na realizację inwestycji. W jego mniemaniu w pierwszy przypadku znajdzie się koś, kto będzie 
chętny kupić nieruchomość, a padnie informacja, że budynek sprzedany, a Gmina jest tylko na 

etapie podpisania umowy z Marszałkiem. Nie ma żadnych kroków podjętych odnośnie 
ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
l. Madziar w wyjaśnieniu powiedziała, że procedura sprzedaży po podjęciu uchwały trwa -

bardzo długo. Jest to 6-tygodniowy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 
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Termin liczy się od momentu ogłoszenia w prasie, trwa to około półtora miesiąca. Dalej musi 
być ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości, co najmniej 30 dni, co też się wydłuża ze względów 
formalnych. Natomiast przetarg na świetlicę będzie ogłaszany pod koniec bieżącego roku. 
Myśli, że wcześniej dojdzie do skonkretyzowania tematu świetlicy niż formalnej sprzedaży 
działki. 
Wójt B. Polańska dopowiedziała, że tym bardziej, że wartość robót jakie trzeba wykonać -

jest na kwotę ponad 800.000 zł, w tym z własnych środków na kwotę ponad 250.000 zł, 
476.000 zł będzie stanowiła dotacja. Garaże w 100% będą finansowane ze środków Gminy. 
Poza tym nie można dokładać do budynku jak nie ma podjętej uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości. Umowa z Marszałkiem jest podpisana, w miesiącu grudniu br. będzie chciała 
ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy w styczniu 2018 r. aby jeżeli będzie sprzyjająca 
aura pogodowa przystąpić do pracy, ponieważ do końca października 2018 r. trzeba rozliczyć 
się z Urzędem Marszałkowskim. 
Przewodniczący Komisji Rolnictw'a i Budżetu T. Sobieraj - zastanawiał się, czy nie 
należałoby już ogłosić przetarg na realizację inwestycji. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa

zrozumiała, że pieniądze ze sprzedaży nieruchomości będą przeznaczone na remont świetlicy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj wyjaśnił, że częściowo tak. 

Jednak może to zadziałać i w drugą stronę, że budynek będzie sprzedany, a nie zgłosi się żaden 

wykonawca do realizacji inwestycji. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa- zapytała, co 

będzie jak budynek nie będzie sprzedany? 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefan Franczak- odpowiedział, że w razie 

niepowodzenia sprzedaży nieruchomości, pieniądze będą że sprzedaży obligacji. 

Wójt B. Polańska dodała, że konstruując budżet na 2018 r. ze sprzedaży zabudowanej 
-

nieruchomości została wstawiona kwota 100.000 zł. Jaka kwota faktycznie wpłynie do 
budżetu nie wiadomo. Budżet Gminy jest skonstruowany na podstawie budżetu państwa 

i wiele wartości na pewno się zmieni. A w ciągu roku będzie na pewno zmieniany nie raz. 
Gmina Gzy jest specyficzna, ponieważ jest bardzo dużo wydatków, a mało dochodów. 
W związku z tym należy bardzo uważać na wydatki i dochody, ponieważ Gmina nie uzyska 
pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dlatego należy najpierw zabezpieczyć 
wydatki bieżące i ewentualnie wziąć obligacje. Przypomniała, także o podjętej uchwale 
w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Pułtuskiego tj. w 2018 r. przekazaniu kwoty 400.000 
zł na dofinansowanie drogi powiatowej Żebry- Słończewo i taka kwota musiała zostać wpisana 
do projektu budżetu. Jej zdaniem, nie można myśleć w taki sposób, ponieważ nie będzie można 
spiąć budżetu. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, kiedy została-

podpisana umowa z Marszałkiem? 

Skarbnik Gminy E. Stawińska odpowiedziała, że umowa została podpisana w miesiącu 
-

wrześniu lub październiku. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj powiedział, że jego pytanie 
-

brzmi, co będzie jeśli znajdzie się wykonawca i nie zostanie sprzedana nieruchomość 
i odwrotnie, co będzie jeśli budynek zostanie sprzedany, a nie będzie wykonawcy? 
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Wójt B. Polańska odpowiedziała, nie zastanawia się nad tym, że nie będzie wykonawcy 
budynku, tylko aby były pieniądze. Dodała, że była też sugestia, żeby teraz nie ogłaszać 
przetargu, ponieważ wykonawcy jeszcze kończą swoje prace. Uważała, że najlepszy okres na 
wyłonienie wykonawcy jest w styczniu. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj stwierdził, że spróbowałby-

teraz ogłosić przetarg na wykonanie inwestycji. 
Pytań więcej 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 l głosie "wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska również poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały. -

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących " pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik m 6 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

I. Madziar - poinformowała, że 1.07.2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów. Dotychczas na terenie gminy odpady komunalne były zbierane 
w podziale na suche i mokre. Jednak rozporządzenie wskazało sposoby selektywnego zbierania 
odpadów oraz sytuację kiedy wymóg selektywnego zbierania odpadów jest zapewniony. Od 
roku 2018 odpady trzeba zbierać na przynajmniej 5 frakcji w podziale na papier, szkło, metale, 
plastyk tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów. Przypomniała, że umowa Gminy z firmą BŁ YSK-Bis na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych kończy się 31.12.2017 r. Od 1.01.2018 r. 
obowiązywała będzie nowa umowa i od tego czasu trzeba zmienić sposób zbierania odpadów 
na terenie gminy. A w związku z tym należało zaktualizować regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Gzy. Większych zmian w stosunku do poprzedniego regulaminu 
nie wprowadzono. Nadal odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczne i małe opony samochodowe można będzie oddawać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki, który funkcjonuje w Gzach. W uchwale przede wszystkim wprowadzono 
obowiązek selektywnego zbierania odpadów z określeniem w jaki sposób mają być 
selekcjonowane i w czym mają być zbierane. 
Z uwagi na szczegółową selekcję zbierania odpadów nie będzie dla wszystkich odpadów koszy, 
tak jak jest obecnie. W worku żółtym należy gromadzić plastik, tworzywa sztuczne, metale; 
w worku zielonym należy gromadzić szkło opakowaniowe, w worku niebieskim należy 
gromadzić suchy i niezanieczyszczony papier, w worku brązowym należy gromadzić odpady 
biodegradowalne: zielone i kuchenne tj. odpadki warzywne i owocowe, gałęzie drzew 
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i krzewów, skoszoną trawę; w pojemnikach odpady zmieszane resztkowe powstałe w wyniku 

segregacji, których nie da się zasegregować tj. typu popiół, rzeczy wykonane połączone trwale 

z kilku surowców. 

W kwestii częstotliwości odpadów, powiedziała, że większość będzie odbierane co miesiąc. 

Papier i szkło będzie odbierane raz na 2 miesiące. Można też zrobić miesiące zamienne, 

w jednym miesiącu będzie odbierany papier, w drugim miesiącu szkło. Worki na odpady 

komunalne będzie dostarczał wykonawca. Wykonawca będzie odbierał to co zostanie 

wystawione, ograniczenia nie ma. Ograniczone są jedynie pozostałości budowlane , norma 

odstawienia do Punktu Selektywnej Zbiórki wynosi 300 kg rocznie na 1 mieszkańca. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał o konsekwencje w razie 

nie podjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku uwzględniającego 

segregację według nowych zasad. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar konsekwencje byłyby pociągnięte odgórnie, iż rozporządzenie mówi, że taki -

sposób segregacji odpadów wchodzi w życie od 1.07.2017 r. W przypadku trwających umów 

zawartych z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów, umowa taka zachowuje 

ważność na czas na jaki została zawarta, jednak nie na dłużej niż do 30.06.2021 r. W naszym 

przypadku umowa z wykonawcą wygasa 31.12.2017 r. Byłoby to nie dostosowanie się do 

przepisów. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -

zapytała, czy wiadomo jest jaka mogłaby być cena za odbiór odpadów segregowanych 

według nowych zasad? 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar odpowiedziała, że nie wiadomo. Przetarg będzie ogłaszany pod koniec listopada -

albo na początku grudnia 2017 r. Na podstawie innych gmin nie można oceniać. 

Wójt B. Polańska dopowiedziała, że gminą praktycznie jest zainteresowany jeden -

przedsiębiorca, konkurencji nie ma. Poza tym przedsiębiorców, którzy spełniają warunki 

w odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów nie ma, ponieważ muszą spełnić szereg przepisów 

i uwarunkowań. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Kaczorowski 
- stwierdził, że tak jak obecnie , to nie jest segregacja śmieci. Za posegregowany materiał 

powinny być jeszcze dopłaty. Ale skoro pozwolono na zróżnicowanie to dzisiaj będzie dopiero 

naprawienie tego. Straciliśmy 25 lat. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki - pytał, czy worki zabezpieczy firma 

tak jak kosze? 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar odpowiedziała, że w projekcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego -

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zapis, że 

obowiązek zabezpieczenia worków z Gminy będzie przeniesiony na wykonawcę. 
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Jednocześnie dodała, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puhusku do projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu nie wniósł żadnych uwag. 

W tym momencie salę obrad opuściła członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Marianna 

Filipowicz pomniejszajqc ilość członków Komisji biorqcych udział w posiedzeniu do 6 osób. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkała - uznał, że może warto byłoby zrobić 

alternatywne wyjście, bo być może podmiotowi odpierającemu odpady wyjdzie korzystniej 

dostarczyć właścicielowi nieruchomości 5 różnego koloru koszy, a nie dawać za każdym 

razem worków. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar według niej zmieniłyby się koszty. Przypominała, że w pierwszym przetargu -

BŁ YSK-Bis musiał zapewnić kosze fizycznie, bo często ich nie było. Za drugim razem 


przekalkulował, iż miał obowiązek dostarczenia koszy, a one już były. Kosze były czarne, żóhe, 


zielone. Rozporządzenie wyraźnie mówi w jakim kolorze musi być pojemnik albo worek, 


w który segregujemy. W związku z tym firma BŁ YSK - Bis musiałaby dostarczyć właścicielowi 


nieruchomości 4 kosze. Jeżeli, w jednym czasie będzie potrzebowało ileś firm takich koszy to 


ceny wzrosną. Aby Firmy wyszły na swoim, automatycznie wzrosłyby koszty przetargu. 


Pytań więcej nie było. 


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

uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 


Gzy. 


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

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

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska również poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały. -

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

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

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

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

I. Madziar wyjaśniła, że do uchwały zostały przeniesione zapisy regulaminu utrzymania -

czystości i porządku na terenie gminy. W uchwale zawarto zapis, że Gmina przejmuje 

obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki oraz worki do zbierania 

odpadów , co w wyniku przetargu obowiązek ten zostanie przeniesiony za firmę. Jest też zapis 

o częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości oraz o prowadzeniu PSZOK 


w Gzach. Projekt uchwały również uzyskał pozytywną opinię PPIS w Puhusku. 


Pytań nie było. 


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

uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 



6 głosami "za", 

pozytywnie zaopiniowała w/w 

Bezpieczeństwa Publicznego 

- 7 głosami "za 
" 

, 

pozytywnie zaopiniowała w/w 

stanowi załącznik nr 8 do 

roku poprzedzającego okres 

zobowiązana jest do uchwalenia rocznego programu 

że Program współpracy 

zawiera Cel główny i cele 

programu, wysokość 

przebiegu konsultacji, tryb powoływania i zasady 

otwartych konkursach ofert. 

za wykorzystaniem środków 

ona najlepiej wie jak wykorzystać środki na 

poddał pod głosowanie projekt 

O głosów "za 
" 

, 

pozytywnie zaopiniowała w/w 

Bezpieczeństwa Publicznego 

1 głosem "za 
" 

, 

pozytywnie zaopiniowała w/w 

stanowi załącznik nr 9 do 

siedzibą w Przewodowie 
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Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 
" " 

przy O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i 

B. Kwiatkowska również poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały. -

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 
" " 

przy O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie Gmina w terminie do dnia 30 listopada 

obowiązywania programu Gmina 

współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Poinformowała, 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami innymi 

szczegółowe programu, zasady współpracy, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, formy 

współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji 

przeznaczonych środków na realizację programu (15.000 zł), sposób oceny realizacji programu, 

informacje o tworzeniu programu oraz 

działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w 

Podkreśliła, że na terenie gminy nie została zarejestrowana żadna organizacja pozarządowa. 

W wyniku dyskusji członkowie obu Komisji opowiedzieli się 

fmansowych przez samą Gminę, ponieważ 

priorytetowe zadania publiczne. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -

uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 
" " 

przy 6 głosach "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i 

B. Kwiatkowska także poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały. -

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 
" " 

przy 5 głosach "przeciwnych oraz l głosie "wstrzymującym 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8 i 9. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że decyzje odnośnie Publicznych Szkół Podstawowych zapadły 

wcześniej. Obecnie do końca listopada bieżącego roku należy podjąć uchwały o przekształceniu 

szkół w szkoły ośmioletnie. Podjęte uchwały będą stanowiły akty założycielskie dla Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z 
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Poduchownym i Publicznej Szkoły Podstawowej z siedzibą w Skaszewie Włościańskim. 

Pytań nie było. 

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

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z siedzibą w Przewodowie 

Poduchownym w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 

z siedzibą w Przewodowie Poduchownym. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami "za , 

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

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały. 

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

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

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy który stanowi załącznik nr 1 0  do 

niniejszego protokołu. 

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

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej z siedzibą w Skaszewie Włościańskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową w Skaszewie Włościańskim. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za , 

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

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały. 

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

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

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

W tym momencie na salę obrad przybyła członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Marianna 


Filipowicz. Aktualna ilość członków tej Komisji biorących udział w posiedzeniu - 7. 


Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy -

w roku szkolnym 2016/2017. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2016/2017 -

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Przewodniczący Rady Gminy (członek Komisji Rolnictwa i Budżetu) Leon Pytel 
-
przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych. 


Informacja Przewodniczącego Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych radnych -

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 12. .-

Wójt B. Polańska przedstawiła informację o oświadczeniach majątkowych pracowników -

administracji samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 


Informacja Wójta Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych - stanowi załącznik nr 14 


do niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 13. 


Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących gminy poinformowała o : 


- opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2018, który został złożony do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie i na ręce Pana Przewodniczącego Rady Gminy; 

- osobistym uczestnictwie w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski 

w Zegrzu. Na szkoleniu zostały podane nowe terminy składania wniosków 

o dofinansowanie. O dotację z FOGR wniosek należy złożyć w terminie 1-31.12.2017 r. 

W związku z tym należy podjąć decyzję o dofinansowaniu którejś z dróg lub dwóch dróg, 

ponieważ na tyle dróg można składać wnioski. Do projektu budżetu Gminy na rok 2018 

wstawiła priorytet - droga gminna Sulnikowo-Nowe Skaszewo . Do złożenia wniosku o 

dofinansowanie niezbędna jest dokumentacja i kosztorys. W tej sprawie dziś musi być podjęta 

konkretna decyzja. 

- ukazaniu się Komunikatu Samorządu Województwa Mazowieckiego - Instrument 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. Każda gmina może składać dwa wnioski. Rada 

Sołecka danego sołectwa podejmuje decyzje na jakie cele będą przeznaczone kwoty. Kwota 

dofmansowania przez Samorząd Województwa wynosi 10.000 zł, ze strony Gminy 10.000 zł. 

Pieniądze Gminy nie mogą pochodzić z funduszu sołeckiego. Wniosek o dofinansowanie 

składa i rozlicza się Gmina. Cele na które można przeznaczyć środki finansowe: 

> ład przestrzenny, zieleń i zadrzewienia np. tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących 

terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów; 

> remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i 

sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w 

tym świetlic, domów kultury, strażnic OSP, parków, placów zabaw, sal zabaw; 

> zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej ( m.in. 

szatnie przy boiskach, miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców) wraz z ich wyposażeniem, 

> remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) 

zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek; 

> wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej 

twórczości kulturalnej ( np. zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów 

związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych). 

Nabór wniosków będzie trwać od 1.12.2017 r. do 10.01.2018 r. Ażeby złożyć wniosek o pomoc 

finansową dzisiaj należy podjąć decyzję, ponieważ aby zrobić plac zabaw na działce, która jest 

własnością Gminy musi być uchwała Rady Sołeckiej i opracowana dokumentacja. Jej 

propozycja to zorganizowanie placu zabaw we wsi Pękowo, ponieważ będąc na zebraniu 

wiejskim mieszkańcy zgłosili wniosek o utworzenie placu zabaw. Wieś Pękowo ma 3 miejsca 

gdzie może być utworzony plac zabaw. 

- ze złożonych wniosków do budżetu Gminy na 2018 r. jest złożony wniosek mieszkańców wsi 

Przewodowo-Majorat o dokończenie przebudowy drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo. 

Wyjaśniła, że przebudowie drogi wojewódzkiej nr 618 zajazd zlokalizowany we wsi Nowe 

Przewodowo zostanie zlikwidowany. 
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W związku tym byłoby dobrze dokończyć przebudowywaną drogę gminną we wsi Nowe 
Przewodowo tj. położyć 270 mb asfaltu i puścić autobus szkolny ze wsi Pękowo przez Nowe 
Przewodowo i Przewodowo-Majorat do szkoły PSP w Przewodowie Poduchownym. O takie 
rozwiązanie byli u niej mieszkańcy wsi Nowe Przewodowo odnośnie problemu dojazdu dzieci 
do szkoły. 
Nadmieniła, że mieszkańcy wsi Przewodowo-Majorat środki funduszu sołeckiego 
przeznaczyli na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. W związku z tym, żeby nie 
dublować pieniędzy zaproponowała fundusz sołecki tej wsi przeznaczyć na dołożenie do drogi 
asfaltowej we wsi Nowe Przewodowo. Natomiast drugi wniosek o dofinansowanie złożyć na 
wyposażenie świetlicy we wsi Przewodowo -Majorat. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkała wxjaśnił, że kwota funduszu -

wiejskiego wynosi ok. 11.000 zł. Jeżeli byłoby dofinansowanie na wyposażenie świetlicy 
w kwocie 10.000 zł plus 10.000 zł środki Gminy, to zebranie wiejskie podjęłoby decyzję 
o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na drogę. 
Odnośnie dofinansowania ze środków FOGR powiedziała, że jest możliwość złożenia dwóch 
wniosków, z oznaczeniem wniosku priorytetowego. Pojawiła się również możliwość złożenia 
do FOGR wniosku o dofinansowanie w miesiącu styczniu 2018 r. Pieniądze w kwocie 
30.000.000 zł zostały z oszczędności po przetargach. W związku z tym można byłoby tu 
wykorzystać dokumentację na drogę Sulnikowo-Nowe Skaszewo. Uznała, że do FOGR można 
złożyć dwa wnioski, a później ewentualni z jednego zrezygnować. 
Następnie powiedziała, że wniosek na "schetynówkę" został złożony poprawnie. Z powiatu 
pułtuskiego zostały odrzucone wnioski Gminy Gzy, Gminy Obryte i Gminy Winnica. Było to 
spowodowane brakiem poinformowania Gmin przez Powiat aby wystąpiły i uzyskały zgodę 
Ministra Infrastruktury na zmniejszenie szerokości pobocza, które zgodnie z przepisami 
wynosi 0,75 mb. Wcześniej pod uwagę brane było tylko pozwolenie na budowę. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał, czy do FOGR Gmina 
będzie składała drugi wniosek, czy nie? 
Wójt B. Polańska myśli, że drugi wniosek należy złożyć. Droga, która posiada opracowaną -

dokumentację i kwalifikuje się do dofinansowania z FOGR to droga gminna we wsi Żebry


Wiatraki gdzie do dokończenia pozostał odcinek o długości ok. 750 mb, droga gminna we wsi 

Nowe Przewodowo- do dokończenia zostało 270 mb i droga we wsi Gotardy. 

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

jakie byłoby do finansowanie z FOGR? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że dofinansowanie byłoby w wysokości 50% wartości. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała był zdania, żeby o dofinansowanie 
-

w pierwszej kolejności ubiegać się na drogę Sulnikowo-Nowe Skaszewo, iż chodzi tu 

o konkretny odcinek drogi. 
-Wójt B. Polańska zgodziła się z tym i zapytała, tylko czy jesteśmy w stanie złożyć 

dokumentację na cały odcinek w/w drogi? Koszt zadania to kwota 1.400.000 zł , a Gmina 
otrzyma może 200.000 zł. Natomiast składając wniosek o dofinansowanie do PROW trzeba 
wstawić całą drogę, nie ma możliwości dzielenia na połowę. Według niej wniosek o 
dofinansowanie złożony do PROW ma jakąś szansę, ponieważ jest tam gospodarstwo 
agroturystczne, jest połączenie dróg powiatowych oraz liczy się gęstość zaludnienia. Dlatego 
zaproponowała złożenie wniosku w styczniu 2018 r. do PROW, a teraz na odcinek w granicach 
1 km-l,5 km od Skaszewa w stronę Sulnikowa i drogę we wsi Żebry-Wiatraki do FOGR 
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Innych propozycji nie było. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie 
propozycję Pani Wójt - złożenie wniosków o dofinansowanie do FOGR dwóch dróg 
gminnych tj. Sulnikowo- Skaszewo o długości odcinka połowicznego i drogi we wsi Żebry
Wiatraki. 

" 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami "za ,

" " 
przy O głosów "przeciwnych oraz 1 głosie "wstrzymującym pozytywnie przyjęła w/w 
propozycję· 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie w/w propozycję Pani Wójt. 
Komisja w obecności 	7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami "za", 

" " 
przy O głosów "przeciwnych oraz 1 głosie "wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała w/w 
propozycję· 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała - odnośnie złożenia wniosku o pomoc 
finansową ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach projektu Mazowiecki 
Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 20 18  powiedział, że z tego co się orientuje, 
jeżeli zostanie złożony wniosek do Marszałka o dofinansowanie wyposażenia świetlicy we wsi 
Przewodowo-Majorat to fundusz sołecki w kwocie ok. 1 1  .000 zł , który został przeznaczony 
na wyposażenie świetlicy, jest pewien w 100%, że zebranie wiejskie fundusz sołecki 
przeznaczy na dokończenie przebudowy drogi we wsi Nowe Przewodowo. 
Drugą propozycją było zgłoszenie przez Panią Wójt placu zabaw w Pękowie. 
Innych propozycji nie było. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie 
propozycję Pani Wójt - dofinansowania z budżetu Gminy wyposażenia świetlicy wiejskiej 
w wsi Przewodowo-Majorat. 

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

" " 
-

przy O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących pozytywnie przyjęła w/w 
propozycję· 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie 
propozycj ę Pani Wójt - dofinansowanie z budżetu Gminy budowy placu zabaw we wsi 
Pękowo. 

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

" " 
przy O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących pozytywnie przyjęła w/w 
propozycję· 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie propozycję Pani Wójt- dofinansowania 
z budżetu Gminy wyposażenia świetlicy wiejskiej 	 w wsi Przewodowo-Majorat. 

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

" " 
przy O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała w/w 
propozycj ę. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie propozycję Pani Wójt- dofinansowania z budżetu 
Gminy budowy placu zabaw we wsi Pękowo. 
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Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami "za", 
" przy O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała w/w 


propozycję. 

Wójt. B. Polańska - przedstawiła wnioski do budżetu roku 2017 i 2018: 

- Pani Barbary Muchowskiej o naprawę dróg gminnych we wsi Żebry-Fal bogi; 

- mieszkańcy sołectwa Przewodowo-Majorat o dokończenie przebudowy drogi gminnej we wsi 

Nowe Przewodowo w 2018 r.; 

- mieszkańców wsi Gzy-Wisnowa; 

- Pana Ryszarda Szlaskiego o remont drogi gminnej we wsi Ostaszewo-Włuski; 


Przyznała, że faktycznie jadąc przed posesją Pana R. Szlaskiego żwiru zabrakło. W związku 

z tym uważała, że przy wożeniu żwiru na drogi trzeba dopilnować, żeby żwir był dzielony 

sprawiedliwie; 

- wniosek mieszkańców wsi Sulnikowo 

- wniosek z Begna o przyznanie pewnej kwoty na potrójne utwardzenie drogi do budżetu 2018r. 

- Nowe Skaszewo o remont drogi Sulnikowo - Skaszewo 

- wniosek sołectwa Słończewo o dokończenie drogi do budżetu 2018 r. 

- wniosek mieszkańców wsi Przewodowo-Parcele o remont drogi 

- wniosek Pani Joanny Rud o naprawę i utwardzenie drogi ziemnej - do budżetu 2018 r. 

- wniosek mieszkańców wsi Skaszewo Włościańskie w sprawie oświetlenia (na zakręcie)-

do budżetu 2018 r. 
- wniosek radnych o wprowadzenie do budżetu Gminy na 2018 r. inwestycji pn. "Budowa sali 

" 
gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim ; 

- prośba i wniosek rodziców z II klasy Publicznego Gimnazjum w Gzach o podział klasy. 
Rodzice twierdzą , że przy 25 uczniach w klasie jest bardzo ciasno, uczniowie siedzą pod 
tablicą. Propozycja jest aby podział był od drugiego półrocza. Chodzi tu głównie o lekcje 
matematyki. 
Pani Wójt stwierdziła, że rzeczywiście klasy PG są bardzo małe. 
Następnie poinformowała, że do złożonych wniosków o drogi jest bardzo dużo telefonów od 
mieszkańców gminy i sołtysów w tym m. in. od sołtysa wsi Nowe Borza. 
Nadmieniła, że wszyscy wiedzą w jak obecnie wyglądają wszystkie drogi żwirowe. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefan Franczak - przypomniał, że w obecnym roku 
aura nie sprzyja drogom, praktycznie wszystkie się rozwaliły. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Kaczorowski 

przyznał, że aura nie sprzyja, ale co roku bez względu na wszystkie problemy trzeba 
sukcesywnie naprawiać drogi, bo teraz wiele rzeczy się spiętrzyło. Przypomniał, że kiedy jako 
radni jeździli wiosną po terenie gminy i oglądali drogi, chociaż może nie wszędzie to był 
przerażony, ponieważ w wielu miejscach było jeszcze gorzej niż we wsiach w jego okręgu 
wyborczym. A to, że mieszkańcy jakiej wsi się buntują nie znaczy, że nie trzeba robić, ponieważ 
prędzej, czy później będą się masowo pojawiać przed Radą. A zadań priorytetowych też jest 
dużo. 
Wójt B. Polańska- pytała się jakie podjąć decyzje odnośnie remontów bieżących na drogach? 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - podejrzewał, że pieniądze 
znalazłyby się w budżecie . Tylko jak byłoby z efektywnością prac przy takiej pogodzie gdy za 
chwilę będzie śnieg i mróz? 
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak przypomniał o przysłowiu "pieniądze 
rzucone w błoto". Jego zdaniem, przy takiej aurze załatanie dziur żwirem jest bez sensu, 

ponieważ za 3 dni żwir zostanie wywieziony na kołach. Za przykład podał drogę Kałęczyn
Sulnikowo. 

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

zaznaczył, że po takiej pogodzie w następnym roku będzie dużo do naprav.ry mostków 
i przepustów. 

Wójt B. Polańska poinformowała o złożeniu do niej pisma przez Powiat odnośnie drogi -

Przewodowo-Majorat Lipniki Stare, gdzie przez las droga leży na terenie gminy Gzy. Stan 

prawny - samoistny posiadacz. Po uregulowaniu stanu prawnego Powiat chce przejąć drogę 

od Gminy. W rozmowie z radcą prawnym jest możliwość uregulowania stanu prawnego, żeby 

ją przekazać. Jednocześnie nadmieniła, że gorzej jest z drogą od miejscowości Gromin. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała - uznał, że w interesie naszej Gminy nie 

wykonywanie remontu drogi tej drogi, ponieważ nikt z mieszkańców gminy nią nie jeździ. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Krzysztof Biegała

przypomniał o potrzebie oczyszczenia rzeki Przewodówki. 


Wójt B. Polańska odpowiedziała, że w tej sprawie z urzędu gminy zostało wystosowane 
-

pismo. Rzeka miała być oczyszczona jeszcze w 2017 r. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki - przypomniał, że na poprzednim 

wspólnym posiedzeniu Komisji rozmawialiśmy na temat odznaczeń dla długoletnich 

pracowników UG : Wójt - Barbary Polańskiej oraz emerytowanych pracownic - Elżbiety 

Głowackiej, Teresy Linki i Marii Franczak. Ponownie podkreślił, że należałoby podjąć 

działania w tym kierunku. 

Przewodniczący Rady Gminy (członek Komisji Rolnictwa i Budżetu) Leon Pytel 

poinformował, że należy zgromadzić odpowiednie dane i sprawdzić procedury nadawania 
odznaczeń. 

Wójt B. Polańska - dla Pani Franczak był przygotowany wniosek o nadanie odznaczenia 

z okazji jubileuszu powstania USC, ale nie ma odpowiedzi. Można wystąpić do Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach Pro-Mazovia. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński zaproponował, aby-

posiedzenia Komisji odbywały się o godzinie 9.00. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski 

zawnioskował, aby posiedzenia (wszystkie) odbywały się o godzinie 14.00. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj powiedział, że przy następnych 
-

ustaleniach będzie to wzięte pod uwagę. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Jadwiga Koc 

wnioskowała o podziękowanie dla doktora Pana Bartłomieja Aureliusza Laskowskiego za 

długoletnią pracę w opiece zdrowotnej na rzecz mieszkańców gminy, za zaangażowanie 
i poświęcenie, za 30 lat pracy w naszej gminie. 

Wójt B. Polańska stwierdziła, że dobrą okazją do tego będzie sesja budżetowa w miesiącu -

grudniu bieżącego roku. 
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji 

T. Sobieraj o godz. 15.45 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: Przewodniczył: 

http:naprav.ry

