
PROTOKÓL NrIX/ll 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 31 sierpnia 2011 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 9.30 otworzył IX Sesję Rady Gminy 

Gzy. Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 

10 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

e Radni nieobecni: 

1. Czapliński Witold 

2. Jakubaszek Marian 

3. Koc Jadwiga 

4. Oleksa Emilia 

5. Sadowski Mieczysław 


Ad. pkt 2. 


Przewodniczący L. Pytel - przedstawił proponowany porządek obrad: 


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

e 4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika 

do sądu powszechnego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

9 października 2011 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

11. Ocena informacji z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 20 II roku. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budzetowej Gminy Gzy na rok 2011. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV174/08 Rady Gminy Gzy z dnia 

31 lipca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 

budZetowym 2008. 

16. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

17. Sprawy biezące gminy. 

18. Wolne wnioski i pytania. 

e 	 19. Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący L. Pytel zwrócił się z pytaniem, czy są propozycje do zmIan 

w przedstawionym porządku obrad? 

W związku z brakiem propozycji zmian do proponowanego porządku obrad, zarządził 

e 


głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 10 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 10 głosami "za", 


przy O - głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie 


w/w porządek obrad. 


Przewodniczący L. Pytel - powiedział, ze protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy 


Nr VIII/11 odbytej w dniu 15 czerwca 2011 r. był wyłozony do wglądu i zapytał, czy 


Państwo radni mieli zastrzezenia ? 


Radni stwierdzili, ze z protokołem jeszcze się nie zapoznali. Jest dopiero początek Sesji. 


Przewodniczący L. Pytel poinformował, ze przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji będzie 


przegłosowane na końcu obrad. 


Ad. pkt 4. 


Radni nie zgłosili zadnych interpelacji. 


I 

I 
f 

I 

\Ad. pkt 5. f 

Wójt Gminy Barbara Polańska - wyjaśniła, ze do 30.06.2011 r. był termin zgłaszania 

kandydatów na ławników do sądu. Otrzymaliśmy komplet dokumentów, kandydatem 

zgłoszonym jest Pani Helena Grzelakowska. W związku z tym, ze mamy kandydata, zgodnie 

z ustawą o ustroju sądów powszechnych powinniśmy powołać Zespół ds. zaopiniowania 

kandydata. Powołany Zespół przeanalizuje złomne dokumenty i przedstawi Radzie Gminy 

opinię o zgłoszonym kandydacie na ławnika. 



l 
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Zespół składa się z przedstawiciela sądu i dwóch radnych. 


Proponuje się następujący skład Zespołu: Pan Artur Bobiński 

Zdzisław Kaczorowski - radny i Pan Krzysztof Biegała - radny. 


Termin wyboru ławnika do sądu powszechnego 30.10.2011 r.. 


początku października. 


PrLewodniczący L. Pytel - poprosił o opinie do projektu uchwały. 


r 
f 

przedstawiciel sądu, Pan 

Sesja planowana jest na 

PrLewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu KazimierL Żebrowski poinformował, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. 

zaopiniowania kandydata na ławnika do sądu powszechnego i wytypowała do składu w/w 

e 	 Zespołu radnego Pana Krzysztofa Biegałę· 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy z dnia 24.08.2011 r. - stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

PrLedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław 

SierLan - poinformował, że Komisj a również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

i wytypowała do składu w/w Zespołu radnego Pana Zdzisława Kaczorowskiego. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy z dnia 

23.08.2011 r. - stanowi załącznik nr 3 do mniejszego protokołu. 

PrLewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. 

zaopiniowania kandydata na ławnika do sądu powszechnego poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 10 radnych uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr IX/28/t1e 	 I
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika do sądu 


powszechnego - która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 6. 


I 
t 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że na terenie gminy zostały utworzone 4 stałe obwody 

głosowania. Poza tym przed każdymi wyborami tworzy się odrębne obwody głosowania. 

Ustawa Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. wprowadziła pewne zmiany. Do tej pory 

odrębny obwód głosowania tworzyło się gdy w danym zakładzie w dniu głosowania I 
przebywało 50 osób. Obecnie liczba ta została zmieniona i odrębny obwód głosowania Itworzy się 	 gdy w dniu głosowania przebywa co najmniej 15 osób. 

t 
Następna zmiana, dotyczy zakładów opieki zdrowotnej i domów pomocy społecznej. 

! 
f 

! 
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I 

! 
I 

I
, 

Z uwagi na to, że na terenie gminy znajduje się Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach 

i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tąsewach, gmina ma obowiązek utworzenia tam 

odrębnych obwodów głosowania. Odrębnego obwodu głosowania nie tworzy w przypadku 

gdy kierownik zakładu składa wniosek o nieutworzenie odrębnego obwodu. Pismo, żeby 

nie tworzyć dodatkowego obwodu głosowania otrzymaliśmy w ZOL w Tąsewach, natomiast 

nie otrzymaliśmy takiego pisma od dyrektora DPS w Ołdakach. W związku z tym, został 

przygotowany projekt uchwały o utworzenie obwodu głosowania. 

Następnie zacytowała powyższą zmianę: "Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie 

w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej danąjednostką". t 
e 
 Przewodniczący L. Pytel poprosił o odczytanie opinii do projektu uchwały. 


Przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan 

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia 

obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - powiedział, że Komisja 

również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu 

głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 10 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 10 głosami "za", przy 

e 	 O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr IX/29/11 

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku 

która stanowi załącznik nr 5 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Linka - powiedziała, że tryb 

i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania określa Rada Gminy w drodze uchwały. 

Podjęcie uchwały jest pierwszym krokiem w procedurze tworzenia zespołu 

interdyscyplinarnego. Podstawą do powołania i funkcjonowania zespołu jest zawarCIe 

porozumień między Wójtem a podmiotami wchodzącymi w skład zespołu. 
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Podmiotami tymi są przedstawiciele GOPS, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz kuratorzy sądowi. Zespół będzie 

powołany zarządzeniem Wójta Gminy. Wójt Gminy wyznacza też termin pierwszego 

posiedzenia Zespołu. Do podstawowych zadać zespołu należeć będzie: diagnozowanie 

problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą 

w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji 

w środowisku dotkniętym przemocąw rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, 

osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań 

w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Zespól interdyscyplinarny może 

e 	 tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem 

przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Obsługę organizacyjno-techniczną 

będzie zapewniał GOPS. Grupy robocze będą stworzone na posiedzeniu Zespołu. Będą się 

zajmowały poszczególnymi przypadkami związanymi z problemem przemocy w rodzinie. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił o odczytanie opinii do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - powiedział, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

Przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan 

poinformował, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

e 	 Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 10 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 10 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr IX/30111 

w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania która stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

W tym momencie salę obrad opuścił radny Zdzisław Kaczorowski pomniejszając ilość 

członków Rady biorących udział wposiedzeniu do 9 osób. 
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Ad. pkt 8 i9. 

Wójt B. 	Polańska - wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

dotyczy działki położonej w Żebrach - Wiatrakach. Część działki kupili Państwo Podgórscy. 

N a działce stała dawna strażnica OSP. Budynek został wyremontowany i obecnie Państwo 

Podgórscy tam mieszkają. Pozostała druga część działki jest do sprzedaży. Po pomiarach 

przez geodetę okazało się, że część działki, która pozostała dochodzi do schodów Państwa 

Podgórskich. W związku z tym podjęliśmy decyzję, żeby tę jedną działkę podzielić na dwie 

działki i 	jedną działkę w pobliżu budynku Państwa Podgórskich sprzedać w formie 

bezprzetargowej po wycenie. Jest to działka o powierzchni 914 m2 nr 31/4. 
2e 	 Projekt drugiej uchwały dotyczy drugiej część działki o powierzchni 1787 m zbycia 

w drodze przetargu. Nadmieniła, że doszliśmy do wniosku, że jeżeli puścimy obie działki do 

sprzedaży w drodze przetargu, to jaka jest pewność, że Państwo Podgórscy kupią? A wtedy 

byłby problem z dojazdem do własnego domu. Poprosiła o podjęcie proponowanych uchwał. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił o odczytanie opinii do projektu uchwały. 

Przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sien:an 

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie sprzedaży 

nieruchomości. I 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - powiedział, że Komisja ! 

łpozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. l 
Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości ł 

I 
i poddał pod głosowanie.e 	 I
Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 9 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr IX/311l1 f 
w sprawle w sprawie sprzedaży nieruchomości - która stanowi załącznik nr 7 do ! ,ł 
niniejszego protokołu. i 

W tym momencie na salę obradprzybył radny Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość radnych 

biorących udział wposiedzeniu - 10. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał następny projekt uchwały w sprawie sprzedaży I 
nieruchomości i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 10 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 10 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr IX/32/11 I 
w sprawie sprzedaży nieruchomości - która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 10. 


Wójt B. Polańska - powiedziała, że kolejny projekt uchwały w sprawie sprzedaży 


nieruchomości dotyczy zbycia w drodze przetargu działki zabudowanej (stare fundamenty 


po dawnym czworaku) o pow. 0,80 ha położonej we wsi Kozłowo. Wyjaśniła, że działka była 


podzielona na kilka działek, które zostały sprzedane, a wymieniona działka pozostała. 


Obecnie działka jest zadrzewiona, są na niej fundamenty, ale postanowiliśmy ją sprzedać. 


Dlatego jej prośba o podjęcie w/w uchwały. 


Przewodniczący L. Pytel - poprosił o odczytanie opinii do projektu uchwały. 


Przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan 

e 	 poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie sprzedaży 

nieruchomości. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - powiedział, że Komisja 

również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Witold Czapliński. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu -11. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu 11 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr IX/33111 

w sprawie sprzedaży nieruchomości - która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

e 	 W tym momencie na salę obrad przybyła radna Jadwiga Koc. Aktualna ilość radnych 

biorących udział wposiedzeniu - 12. 

Ad. pkt 11. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka poinformowała, że zarządzeniem Wójta Gminy 

Nr 29 z dnia 10 sierpnia 2011 r. została przedstawiona informacja o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2011 roku. Jest to obowiązek wynikający z ustawy 

o finansach publicznych, który mówi, że wójt gminy przedstawia informację Radzie. 


Przypomniała, że uchwałą budżetową Gminy Gzy na rok 2011 z dnia 31 stycznia 2011r. 


budżet został uchwalony w następujący sposób: 


dochody w łącznej kwocie 8.870.445,00 zł 


w tym: dochody bieżące 8.675.697,00 zł 


dochody majątkowe - 194.748,00 zł 
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wydatki w łącznej kwocie 9.906.529,29 zł 


w tym: wydatki bieżące 9.091.282,00 zł 


wydatki majątkowe - 815.247,29 zł 


Przychody 1.822.689,29 zł 


Rozchody 786.605,00 zł 


Na dzień 30.06.2011r. budżet gminy uległ zmianie z uwagi na to, że otrzymaliśmy 

dotacje na zadania rządowe zlecone, na dofinansowanie zadań własnych, jak również 

dokonane były zmiany planu dochodów własnych i zmiany planu inwestycji uchwałąRady. 

W związku z tym dochody na dzień 30.06.2011 r. wynoszą: - 9.103.760,28 zł; wykonanie

e 	 4.907.167,32 zł - 53,90 % i są to dochody bieżące, dochody majątkowe - 126.823,00 

zł; wykonanie - O. 

Wydatki w łącznej kwocie - 9.845.996,29 zł; wykonanie - 4.702.327,53 zł - 47.76 % 

w tym: wydatki bieżące wykonano w 49,71 % i wydatki majątkowe w 0,65 % 

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2011r. przedstawia się następująco: 

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonano w 79,08 %. 

Dochody głównie pochodzą z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań rządowych 

zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 221.240,47 zł, t 

I 

t 

wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - 106.86 zł, planowana dotacja 

w kwocie 56.673,00 zł w ramach programów z udziałem środków unijnych, wykonanie 

zadania dotyczące remontu świetlicy w Kozłówce i zakupu wyposażenia jest w trakcie 

e realizacji, dochody uzyska gmina w II półroczu. Zadanie zostało wykonane 

i przygotowywane są wnioski o płatność. 


W dziale Transport i łączność na plan - 70.000,00 zł; wykonanie - O. 


Była tu planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych 


z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi 


Ostaszewo Włuski - Begno". Ostatecznie Gmina otrzymała kwotę 58.000 zł. W związku 


z tym, że realizacja zadania będzie w II półroczu, środki będą refundowane w II półroczu. 


W dziale Gospodarka mieszkaniowa wykonanie - 18,23 %. 


Są to wpływy za czynsze lokalowe, użytkowanie wieczyste i odsetki - 6.322,21 zł. 


i planowana kwota 25.000,00 zł ze sprzedaży mienia, która jest planowana w II półroczu. 


W dziale Administracja publiczna dochody wykonano w 60,87 %. 
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Jest to otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami i dochody 

własne z tego tytułu - 30,355,10 zł., odsetki od środków na rachunku budżetu gminy 

5.156,60 zł 

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej otrzymujemy dotacje na realizację 

zadań rządowych zleconych. Realizacja 50,08 %. 

W dziale Obrona narodowa na plan - 500,00 zł; wykonanie - 100 %. 

W dziale Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa plan 200,00 zł; 

wykonanie - 200,00 zł - 100 % 

W dochodach od osób prawnych i osób fizycznych na plan - 2.075.105,00 zł; wykonanie 

e 	 993.464,41 zł tj. 47,88 %. 

Realizacja podatków i opłat za pierwsze półrocze przebiegała zgodnie z planem, nieco niżej 

są wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 

42,84 % i opłata skarbowa 37,97 %. Dochody z tego tytułu są niższe w pierwszym półroczu 

w związku z zwrotami podatku. Dochody te znacznie w II półroczu zostają przekazane 

w wyższych wysokościach przez budżet państwa. f 
Ogółem należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat wynoszą 502.512,22 zł w tym 

zaległości wymagalne 24.444,60 zł tj. z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości 

obejmują 112 podatników. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2010r. na podstawie Uchwały Rady 

Gminy wynosi - 106.823,88 zł. 

e 	 Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy - 85.815,72 zł. 

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 3.738,00 zł 

W dziale różne rozliczenia subwencja otrzymana zgodnie z planem - 56,86%. 

W dziale Oświata i wychowanie - dochody z tytułu wynajmu hali gimnastycznej, odsetki od 

środków na rachunku bankowym, usługi itp. na plan - 8.250,00 zł; wykonanie - 8.778,62 zł 

- 106,41 %. 

W dziale Pomoc Społeczna na plan - 1.535.100,00 zł. otrzymaliśmy dochody - 811.383,57 

zł tj. 52,86 %. Gro stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone gminie 

ustawami i dotacje na dofinansowanie zadań własnych. 

Ogółem należności w tym dziale wynoszą 189.905,00 zł w tym wymagalne 189.905,00 zł. 

Należności dotyczą wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. 

W tym celu zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przez komornika. 

f 
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W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - planowana dotacja w kwocie 

85.348,81 zł. Kwotę gmina otrzymała na realizację Projektu "Przyszłość zależy od Ciebie" w 

II półroczu w miesiącu lipcu 2011 r. 

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 27.832,00 zł; wykonanie - 100,00 

%. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 

o charakterze socjalnym. 


W dziale Gospodarka Komunalna na plan - 3.600,00 zł; wykonanie - 1.717,48 zł - 47,71 


%. Są to opłaty z tytułu korzystania ze środowiska. 


Wydatki na dzień 30.06.201lr. wykonanie - 47,76 %. 


e 	 Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że w I półroczu trwały prace 

przygotowawcze, ogłoszenia przetargów inwestycji, natomiast faktyczne wykonanie robót 

i zapłata nastąpi w II półroczu 2011 r. 

W dziale Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie - 97,09 %. 

Było to: wypłata producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 216.902,42 zł., wydatki związane 

z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku - 1.820,13 zł., niewielkie koszty związane 

z utrzymaniem energii studni głębinowej Kozłowo i wpłaty na rzecz Izb Rolniczych. 

W dziale Przetwórstwo przemysłowe planowana jest pomoc majątkowa w kwocie 

13.440,00 zł; wykonanie - O. 

Jest to umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim przy realizacji projektu, przekazanie 

e 	 środków w II półroczu br. 

W dziale Transport i łączność na plan - 447.000,00 zł; wykonanie - 34.230,22 zł. 

Niższe wykonanie wiąże się z realizacją zadań dotyczących bieżących remontów dróg 

z funduszu sołeckiego. Realizacja w I półroczu, płatność w II półroczu. W dziale tym I 

planowana jest również realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski l 
- Begno". l 
Jeśli chodzi o wydatki majątkowe planowana jest pomoc finansowa dla Starostwa 

Powiatowego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Łady - Zalesie" 

w kwocie 40.000 zł z realizacją w II półroczu i zadanie "Przebudowa drogi gminnej 

Ostaszewo Włuski - Begno", w którym były wstępne prace związane z przeprowadzeniem 

przetargu. 



- 11 

W dziale Gospodarka mieszkaniowa - plan - 53.000,00 zł; wykonanie - 18.205,08 zł 

34,35 %. 


Dokonano wznowienia i podziału działek Gzy Wisnowa, Tąsewy i Żebry Wiatraki, 


wykonanie przyłączy elektrycznych , okresowa kontrola przewodów kominowych w lokalu 


socj alnym, wywóz nieczystości. 


W dziale Działalność usługowa na 20.000,00 zł; wykonanie - 9.456,00 zł - 47,28 % 


Są to wydatki bieżące związane z wydaniem 24 projektów decyzji o warunkach zabudowy 


i koszty zaopiniowania "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego". 


W Administracji publicznej na plan - 1.425.952,00 zł; wykonanie - 713.298,08 zł 

e 	 50,02%. 

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej na plan - 647,00 zł; wykonanie 

315,26 zł - 48,73 %. 


Jest to aktualizacja spisu wyborców. Na zadanie otrzymujemy dotację z budżetu państwa. 


W dziale Obrona narodowa - plan - 500,00 zł; wykonanie - O, realizacja w II półroczu. 


W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan - 134.200,00 zł; 


wykonanie - 36.965,10 zł - 49,82 %. 


Jest to utrzymanie 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych. W wydatkach majątkowych 


plan - 60.000 zł. Jest to umowa z Powiatem Pułtuskim na pomoc finansową na realizację 


zadania "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu 


ratowniczo gaśniczego Powiatu Puhuskiego". Realizacja zadania w II półroczu br. 


e 	 W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich 

poborem - na plan - 70.300,00 zł; wykonanie - 33.731,84 zł - 47,98 %. 

W dziale Obsługa długu publicznego - na plan - 240.000,00 zł; wykonanie - 107.280,04 

zł - 44,70 %. 

W dziale Różne rozliczenia - jest to rezerwa ogólna i celowa - 39.000,00 zł 

W dziale Oświata i wychowanie na plan - 4.822.610,00 zł; wykonanie - 2.421.227,86 zł 

50,21 % w tym: 

- szkoły podstawowe - 1.320.735,54 zł, 

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 75.104,98 zł, 

- przedszkola - 5.798,25 zł (zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu 

gminy Gzy do przedszkoli niepublicznych innej gminy), 


- gimnazjum - 771.680,06 zł , 




l 
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- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 93.519,44 zł, 


- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 7.638,39 zł, 


- pozostała działalność - 25.380,00 zł, 


W dziale Ochrona Zdrowia - na plan - 42.000,00 zł; wykonanie - 17.071,55 zł - 40,65 %. 


Realizowane są tu zadania GKRPA z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej. 


W ramach zwiększenia dostępności do środków w zakresie leczenia osób uzaleŹllionych 


i współuzaleznionych sfinansowano terapię indywidualną oraz spotkania grupowe dla 


uzaleznionych. Realizowano działania informacyjne, edukacyjne i zapobiegawcze w tym 


imprezy środowiskowe sfinansowano głównie w szkołach. 


e 	 Zwalczanie narkomanii zaplanowano w środowisku szkolnym. Wykorzystanie 

w II półroczu 2011 r. 

W dziale Pomoc społeczna na plan - 1.759.432,99 zł; wykonanie - 924.701,63 zł - 52,56 

%. Jest to realizacja wszystkich świadczeń rodzinne, zasiłki, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, wydatki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców, wydatki na 

ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców, dozywianie dzieci w szkołach w ramach 

" Pomoc państwa w zakresie dozywiania" . 

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 85.348,81 zł; 

wykonanie O. 

Realizacja Projektu "Przyszłość zalezy od Ciebie" w II półroczu, w związku z otrzymaną 

dotacją w m-cu lipcu. Projekt był częściowo ze środków własnych. 

e 	 W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza na plan - 39.832,00 zł; wykonanie - 30.282,00 

zł - 76,03 % 

Są to wypłaty dla 49 uczniów stypendium socjalnego za okres I - VI 2011 r. 

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan - 191.265,00 zł; wykonanie 

- 82.108,79 zł - 42,93 %. Są to głównie wydatki biezące związane z oświetleniem dróg, 

konserwacja urządzeń, rozbudowa oświetlenia ulicznego jak równiez wydatki związane 

z wykonaniem ogrodzenia działki przy świetlicy w Gzach w ramach funduszu sołeckiego. 

W wydatkach majątkowych na plan 19.165,00 zł; wykonanie - O w I półroczu. Była tu 

planowana "Budowa oświetlenia ulicznego w Kozłówce" i "Budowa oświetlenia ulicznego 

w Szyszkach". 

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan - 218.426,02 zł; wykonanie 

43.402,25 zł - 19,41 %. 



, 
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są to głównie zadania bieżące : dotacje dla biblioteki, wydatki związane z utrzymaniem 

i 
t 

świetlicy wiejskiej w Gzach - 13.402,25 zł. i planowany zakup wyposażenia do świetlicy 

w Kozłówce przy udziale środków unijnych. W wydatkach majątkowych "Remont budynku 

świetlicy wiejskiej w Kozłówce" przy udziale środków unijnych. Realizacja była w I 

półroczu. Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na wykonanie, okres realizacji od I 
l8.04.2011r. do 1O.08.2011r. Prace zostały wykonane. Zapłacono w miesiącu sierpniu 2011 r. 	 r 

l 
Przygotowywany jest wniosek o płatność do Samorządu Województwa Mazowieckiego. t 
W dziale Kultura fizyczna i sport na plan - 8.000,00 zł; wykonanie - 1.859,10 zł ł 
- 23.24 %. ł 
Wykonano okresową kontrolę stanu technicznego sprawności "Boiska sportowegoe 	 ł 

wielofunkcyjnego w Skaszewie", zakup materiałów do zabezpieczenia boiska oraz zakup 

nagród i pucharów dla uczestników Turniejów Sportowych. i 

Na dzień 30.06.2011r. zobowiązania niewymagalne gminy wynoszą 143.846,85 zł. ł 

I 
f. 

Zobowiązania dotyczą potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, składek 

ZUS, faktury bieżące za materiały i usługi o terminach płatności w m-cu lipcu 2011 r .. 
;f 

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. t 
Na dzień 30 czerwca 2011r. zadłużenie gminy wynosi - 4.131.267,33 zł. t 
Przewodniczący L. Pytel dopowiedział, że informację z wykonania budżetu Gminy Gzy ł 
za pierwsze półrocze otrzymali wszyscy radni i zapytał, czy są dodatkowe pytania odnośnie 

f 
przedstawionej informacj i? ! 
Pytań do przedstawionej informacji nie było.e 	 l
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2011 roku ; 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 	 ! 

f
Ad. pkt.l2. 

f
Wójt B. Polańska - przypomniała, że budżet gminy został uchwalony na początku roku ł 

budżetowego, cały czas na nim pracujemy, otrzymujemy różne dotacje w różnej wysokości, ł 

I
I 

f 
nie pokrywają się one z planowanymi w budżecie i w związku z tym należy dokonać zmian I 

budżetu. Poinformowała, że po stronie dochodów w dziale 600 planowaliśmy 70.000 zł. na 

"Przebudowę drogi gminnej Ostaszewo Włuski Begno". Wniosek był złożony do 
ł 

Wojewódzkiego Funduszu Gruntów Rolnych w Warszawie, otrzymaliśmy 58.000 zł. ! 
W związku z tym po stronie zmniejszenia 70.000 zł., po stronie zwiększenia w tym samym r 
dziale - 58.000 zł. I 

I 

I 
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Dostaliśmy dotację od Wojewody Mazowieckiego na zakup motopompy dla OSP Pękowo 

w kwocie 11.000 zł. po stronie zwiększenia dochodów. W związku z tym ,że za kwotę 11.000 

zł. nie można będzie zakupić motopompy, a doszliśmy do wniosku, że wszystkie motopompy, 

które znajdują się w strażnicach OSP są stare i przedawnione, dobrze byłoby, żeby na terenie 

gminy była jedna motopompa z prawdziwego zdarzenia. Kwota wydatku na motopompę 

27.432 zł. Środki od Wojewody 11.000 zł., środki z wydatków bieżących na OSP 4.432 

zł., pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminy. 

W dochodach zwiększenia w dziale 758 o kwotę 13.190,32 zł.. Są to środki niewygasające 

przeniesione z budżetu roku 2010. Dotyczy to wykonania 1 lampy oświetleniowej 

e przy Kościele w Przewodowie Poduchownym, co zostało wykonane. 

W ramach funduszu sołeckiego otrzymaliśmy dotację w kwocie 60.185,68 zł. i należy 

dokonać zwiększenia dochodów. 

Wydatki zmniejszamy w dziale 150 i 750 w kwocie 33.030 zł. Jest to zmiana klasyfikacji 

budżetowej. 

Tak jak wcześniej mówiła w dziale 754 zmniejszenie planu wydatków bieżących OSP. 

W dziale 851 zmiany wiążą się z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Kwota 3.680 zł. przeznaczona jest na wynagrodzenie bezosobowe 

terapeuty za prowadzenie spotkań dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. 

Ze spotkań korzystają mieszkańcy gminy. f 

W dziale 600 zmniejszenie wydatków na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo f 
e 	 Włuski Begno". W budżecie na zadanie były planowane środki w kwocie 170.000 zł. Po l 

~ 

przetargu zadanie zostanie wykonane za 136.000 zł. W związku z tym zmmeJszenie , 
wydatków o kwotę 34.000 zł. , 
W dziale 852 Opieka społeczna - zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie zasiłków, 

okresowych i opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki 

stałe z pomocy społecznej. Gmina dostaje 80% środków pod warunkiem, że 20% przekaże \ 
z własnego budżetu. 

W dziale 900 zaplanowano również zwiększenie planu wydatków na zakup wiaty 

przystankowej w Ładach - 3.600 zł.. W takiej kwocie została zakupiona z funduszu 

sołeckiego wiata przystankowa dla wsi Sisice. Dodała, że przystanek w Ładach był, ale po 

modernizacji drogi wojewódzkiej został rozebrany. 
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Obecnie zaczyna się rok szkolny, a z przystanku korzystało dużo osób. Potrzeb zakupu wiat 

jest dużo więcej ale w tej chwili nie możemy sobie pozwolić na zakup wiat. 

Zwiększenie planu wydatków na zakup energii i oświetlenia ulicznego w kwocie - 39.077 zł. 

W dziale 600 zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 12.950 zł. Kwotę 

tę należy zarezerwować, gdyż nie wiadomo co będzie z zimą, odśnieżaniem i z bieżącymi 

naprawami, których po dwóch latach mokrych jest dużo. Remonty większe lub mniejsze 

dokonywane są cały czas. 

W dziale 921 zwiększenie planu wydatków na zakup oleju opałowego i energii w świetlicy 

wiejskiej Gzy o kwotę 6.500 zł. 

e 	 Przewodniczący L. Pytel - poprosił o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - powiedział, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy 

na rok 2011. 

Przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan 

poinformował, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Pnewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2011 i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu 12 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr IX/34/11 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2011 która stanowi załącznik 

e 	 nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt. 13 i 14. 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że tematy były omawiane przy podejmowaniu uchwały 


budżetowej. Jeden projekt uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dotyczy 

udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Puhuskiego w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania" Przebudowa drogi powiatowej Łady - Winnica na odcinku Łady 

Zalesie" o długości 400 mb. Poinformowała, że Starostwo Powiatowe składało wniosek do 

WFOGR i otrzymało kwotę 58.000 zł. Jest to 3 odcinek tej drogi, do realizacji pozostaje 

dalsza część drogi żwirowej. Aby można przekazać Starostwu pieniądze należy podjąć 

uchwalę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

l 


Drugi projekt uchwały dotyczy przekazania kwoty 60.000 zł. dla Powiatu Pułtuskiego. 

Nadmieniła, że gmina jest we wspólnym projekcie. 

i 

I 

ł 
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Nadmieniła, że w ubiegłym roku Rada Gminy podjęła uchwałę odnośnie realizacji Projektu" 


Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo


gaśniczego powiatu pułtuskiego". Kwota była wnioskowana pod zakup samochodu 


strażackiego. W tej chwili jest już po przetargu. Samochody strażackie, sprzęt strażacki ma 


być koniec września początek października 2011 r. 


Aby przekazać te pieniądze należy podjąć uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej. 


Przewodniczący L. Pytel - poprosił o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - przedstawił, pozytywne 


opinie do proponowanych projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 


e 	 Przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan 

poinformował, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że przetarg na "Przebudowę drogi Łady -

Winnica na odcinku Łady - Zalesie" został zakończony i został wyłoniony wykonawca. Jest 

podpisana umowa i prawdopodobnie od 15.09.2011 r. wybrana firma przystąpi do 

modemizacj i odcinka. 

Sołtys wsi Ostaszewo - Włuski Mieczysław Skorupski - zapytał Pana Przewodniczącego, 

czy nasza gmina ma nadwyżkę budżetową? 

Przewodniczący L. Pytel - odpowiedział, że na te pytanie odpowiemy w późniejszym 

terminie. 

Sołtys wsi Ostaszewo -Włuski M. Skorupski - uznał, że pieniędzy nie ma na drogi gminne 

e 	 i inne rzeczy, a my rozdajemy dla Powiatu. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że będzie można dyskutować w punkcie 

18. Wolne wnioski i pytania, a obecnie przystępujemy do głosowania projektu uchwały. 

Odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i poddał pod głosowanie. 

W tym momencie salę obrad opuścił radny Witold Czapliński pomniejszając ilość członków 

\
Rady biorących udział w posiedzeniu do 11 osób. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 9 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr IXJ35/11 

w spraWIe udzielenia pomocy finansowej która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu. 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Witold Czapliński . Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu - 12. 
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PrLewodniczący L. Pytel- odczytał następny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej 	 i podał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz 4 głosach "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr IX/36111 

w sprawIe udzielenia pomocy finansowej - która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 15. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że kiedy była podejmowana uchwala w 2008 r. Rada Gminy 

opierała się na ustawie o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. Ustawa o finansach 

e 	 publicznych ulegała kilkakrotnym zmianom i w tej chwili zmieniła się diametralnie 

w stosunku do 2005 r. Zaznaczyła, że Minister Finansów szuka oszczędności u siebie ale 

i w samorządach. Nie ukrywała, że gmina jest rolnicza i utrzymuje się z dochodów z podatku 

rolnego i subwencji oświatowej i innych subwencji celowych. Poinformowała, że spłata 

kredytu zaciągniętego w 2008 r. była zaplanowana do 2015 r. Po analizie spłaty kredytu, w tej 

chwili mamy tak jakby problem z utrzymaniem wydatków bieżących z dochodami. Dlatego 

z Panią Skarbnik rozmawiają z bankami, żeby przedłużyć okres spłat rat kredytu. W związku 

z tym jest propozycja projektu uchwały, żeby wydłużyć spłatę kredytu do 2019 r. 

Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, że zapoznawała radnych z ograniczeniami jakie 

zostały wprowadzone ustawą o finansach publicznych. Od 01.01.2011 r. było pierwsze 

ograniczenie, że wydatki nie mogą przekroczyć bieżących dochodów ewentualnie 

• 	 powiększone o nadwyżkę budżetową lub wolne środki i wydatki ewentualnie ze środków 

unijnych, jeżeli gmina uzyskałaby dotacje przekazane w następnym roku budżetowym. 

Najważniejsze ograniczenie, które wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r. jest już badane 

w prognozie finansowej gmin. Jest to wskaźnik relacji spłat rat kredytów i pożyczek do 

ogółem planowanych dochodów budżetu, który jest średnią arytmetyczną z 3-ch 

poprzedzających lat tj. 2011r., 2012 r. i 2013 r. do dochodów bieżących i powiększonych 

o dochody ze sprzedaży majątku, jak również pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów 

ogółem budżetu. Podkreśliła, że w gminie wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących 

i czekają nas zmiany i różne restrukturyzacje. Myśli, że należy to przemyśleć i zrobić pewne 

pociągnięcia, ponieważ możemy mieć kłopoty z uchwalaniem budżetu w latach przyszłych. 
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Pierwszym krokiem podjętym przez nią wspólnie z Panią Wójt i przy pomocy organu 

nadzoru (RIO) jest rozpatrzenie sprawy, żeby częściowo jakby ulżyć i przesunąć spłaty rat 

kredytu, 	 żeby średnia arytmetyczna była niższa. Dlatego jest prośba do Rady 

o zatwierdzenie uchwały. Powiedziała, że nie wie jednak jak będą się kształtować dochody 

w roku przyszłym. Mówi się o znacznych ograniczeniach w stosunku do gmin. Zaznaczyła, że 

nie jest to przypadek tylko w naszej gminie, ale w wielu gminach, powiatach, miastach. 

Zadłużenie jest wysokie, ponieważ gminy inwestowały z własnych środków w ostatnich 

okresach. w związku z tym robiona jest analiza przez Ministerstwo Finansów i bardzo 

głęboko analizowana jest sytuacja gmin w Polsce i samorządów wszystkich szczebli. 

e 	 W stosunku do budżetu państwa samorządy zadłużone są 7%, co nie jest dużym wskaźnikiem. 

Jednak w związku z ograniczeniami w stosunku do wymogów unijnych Minister Finansów 

również zaproponował ustawodawcy, a ustawodawca wprowadził zmiany, żeby ograniczyć 

dalsze zadłużanie się gmin. Poprosiła o zatwierdzenie projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - powiedział, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV174/08 Rady 

Gminy Gzy z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

w roku budżetowym 2008. 

Przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan 

poinformował, że Komisja także pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

e 	 Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr XV174/08 Rady Gminy Gzy z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w roku budżetowym 2008 i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr IX/37/11 
! 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2011 - która stanowi załącznik i 
l 


nr 14 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 16. 


W związku z tym, że nie radni nie zgłosili żadnych interpelacji, odpowiedzi nie było. 

Ad. pkt 17. 

I 
l 

Wójt B. Polańska - podziękowała sołtysom i radnym za dobrą współpracę przez miniony 

okres czasu. 
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Podkreśliła, że telefony od sohysów i uzgodnienia bardzo pomagają jej w pracy iż, wiele 

rzeczy można uzgodnić na bieżąco i załatwić pewne sprawy w czasie, nie przeciągając do 

następnej Sesji. 

Następnie poinformowała o sprawach bieżących gminy: 

- Gmina przystąpiła do skomunalizowania działki, na której stoi budynek OSP w Gzach. Są 

to dwie działki, działka nr 61/4 i druga działka położona przy niej nr 61/3 Obręb Gzy. Prace 

są w trakcie realizacji, nie są to proste sprawy i będą się ciągnąć, ale temat jest prowadzony 

i chyba w Gzach będzie najłatwiej uregulować stan prawny działki. 

- W Szyszkach gmina podejdzie do tego tematu, ale z tego co wie temat jest trudny, ponieważ 

e 	 strażnica OSP stoi na 3 działkach, a w grę wchodzi sprawa przez zasiedzenie, a to jest dosyć 
długa droga. 

- Dokonano wydzielenia drogi we wsi Gzy - Wisnowa z działki nr 26 wspólnoty wiejskiej. 

Wcześniej zostało zorganizowane zebranie wiej skie, żeby działkę można było przekazać na 

gminę i dokonać wydzielenia drogi. Okazało się, że po sprzedaniu gospodarstwa Państwa 

Franczak była droga dojazdowa, ale nie było jej na mapie, a nabywca, który kupił 

gospodarstwo chciał się budować. Sprawa ciągnęła się od poprzedniego roku i została już 

załatwiona. Nabywca może starać się o pozwolenie na budowę. 

- W tej chwili trwają prace zmierzające do uregulowania stanu prawnego drogi Stare Grochy

Mierzeniec i drogi Sulnikowo - Skaszewo. Na drogę Sulnikowo - Skaszewo wszystkie 

dokumenty w tej sprawie zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Puhusku. Myśli, 

e 	 że w niedługim czasie stan prawny dróg będzie uregulowany. 

Dokonano żwirowania dróg gminnych, została tylko końcówka, bardzo mało wsI. 

- Zakupiono i rozdysponowano 80 przepustów. Przepusty w tym roku rozeszły się bardzo 

szybko i jest już lista na następne. Ale ze względu na sytuację finansową gminy, chyba, że 

zajdzie naprawdę konieczność. W tym roku nie będziemy zakupywać przepustów, zostawimy 

to do następnego roku. 

- Została zakupiona wiata przystankowa dla wsi Sisice i myśli, że· na początku września 

2011 r. będziemy ją montować. 

- W miejscowości Łady- Krajęczyno i Kozłówka zostały wykonane lampy oświetleniowe 


w ramach funduszu sołeckiego. 


- Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania " Przebudowa drogi gmInnej 


Ostaszewo Włuski - Begno" . Wykonawca przystąpi do prac na początku września 2011 r. 
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- Wyłoniono w przetargu wykonawcę na dowożenie uczniów do szkół. Zrezygnowaliśmy 

z naszego autobusu szkolnego ze względu na stan techniczny, ponieważ koszt jego naprawy 

byłby bardzo wysoki. Został zorganizowany przetarg. Przetarg wygrała Państwowa 

Komunikacja Samochodowa jak w roku poprzednim. Dzieci będą dowozić 4 autobusy. 

Trasy przejazdu, które były poprzednio będą stałe. Jeden z autobusów będzie jeździł bardzo 

podobnie jak nasz autobus. Praktycznie nie zmieniło się nic, zmieniła się tylko obsługa 

dowożenia. Będzie tylko PKS, nie będzie autobusu, kierowcę musieliśmy zwolnić. 

- Rozstrzygnięto przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół w kwocie 249.936 zł. 

- Dobiega 	końca "Remont budynku świetlicy w Kozłówce". Malowanie wykonuje nasz 

e 	 pracownik. Przygotowywany jest wniosek o refundację środków. 
- Przy pomocy Pana radnego i sołtysa wsi Przewodowo- Majorat dokonaliśmy drogi przez las. 

- Następne zgłoszenie dotyczy remontu drogi, która prowadzi do wsi Lipniki Stare do firmy 

"MARDOM" Pana Walaszka. Jest to wspólna droga z Powiatem. Od Gromina część drogi 

jest gminy Pułtusk, a ok. 1.500 mb w lesie jest naszą drogą gminną. Mieszkańcy Lipnik 

w tym Pan Walaszek oraz nasi mieszkańcy, którzy pracują u niego proszą o remont drogi, ale 

nas na to nie stać. Stosowne pismo w tej sprawie wysłała do Urzędu Miasta i Gminy Pułtusk. 

Droga jest przejezdna od Przewodowa -Majorat przez las i wydaje jej się, że nie będzie 

problemu z dojazdem. 

- Zgłoszenia dotyczące dróg powiatowych zostały przekazane do Starostwa. Było kilka 

spotkań. Zmienił się dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i jest nowy Starosta. W związku 

e 	 z tym z inicjatywy wójtów z nowo wybranym dyrektorem odbyło się pierwsze spotkanie na 

naszej drodze powiatowej. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy wsi Szyszki, Gotardy 

i Ksiądz Proboszcz Parafii Szyszki. Później odbyło się spotkanie Starosty z wójtami, na 

którym można było zgłosić swoje bolączki odnośnie dróg powiatowych na swoim terenie. 

Doprowadzili do tego, że razem ze Starostą i dyrektorem ZDP objechali wszystkie gminy 

w powiecie. Okazało się, że najgorsze drogi powiatowe ma gmina Gzy i gmina Pokrzywnica. 

W tej chwili od poniedziałku na drodze powiatowej na odcinku Szyszki - Gotardy jest 

robiony remont w postaci poprzez nakładkę tam gdzie są najbardziej głębokie wyrwy. 

Wszystko na to wskazuje, że remonty, które mają być zrobione na drogach powiatowych 

mają być robione dobrze. 



I 
- 21 I

I 
! Powiedziała również, że z Panem radnym powiatowym będą robić wszystko, żeby naj gorszy 
I 
ł 	 odcinek drogi znalazł się do realizacji w inwestycjach powiatowych. W tej chwili 

nieprzejezdna jest droga powiatowa Borza Strumiany - Osiek, gdzie na nawierzchni 

żwirowej jest na środku wyrwa, że jest objazd po czyimś polu. 

Dyrektor ZDP obiecał, że jeżeli nie będzie miał żwiru, to przynajmniej puści równiarkę, 

żeby można było przejechać. 

W sprawie melioracji gruntów powiedziała, że mieszkańcy wydeptali wiele dróg do 

różnych instytucji, było wiele spotkań. Z ostatnich informacji wie, że chodzi o meliorację 

dwóch zadań "Skaszewo I" i "Skaszewo II" o ogólnej powierzchni 841 ha. Zadanie 

e "Skaszewo l" obejmuje wsie: Nowe Borza, Nowe Skaszewo, Ołdaki, Sulnikowo, Żebry


I Falbogi. Jest już po przetargu i jest w trakcie opracowywania dokumentacji. Natomiast na 


zadanie "Skaszewo II" obejmujące wsie: Słończewo, Nowe Skaszewo, Skaszewo 

1 

J 
Włościańskie, Szyszki, Żebry Falbogi. W tej chwili trwają prace nad tym, żeby również 

w tym roku na zadanie "Skaszewo II" dokumentacja została opracowana. 

Myśli, że w tym temacie bardzo dużo się posunęło. Jest to zasługa naszych mieszkańców 

w tym Pana sołtysa z Szyszk i całej grupy, która od jakiegoś czasu depcze po piętach 

różnym instytucjom poprzez Urząd Marszałkowski, naszego radnego Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego Pana Witolda Chrzanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana 

Tadeusza Nalewajka i jej samej. Zaznaczyła, że z gminy poszły pisma gdzie tylko można 

było wysłać tj. do Marszałka, do dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Ie 	 Wodnych w Ciechanowie Pana Rochowicza, do Ministra Rolnictwa Pana Sawickiego. 
~ 

Uznała, że jest to zasługa wielu osób, ale być może uda się w tym temacie zrobić dużo 

dobrego. I 
- Poprzez działanie Pana sołtysa wsi Begno i gminy została odmulona część rzeki ! 

Przewodówka ze środków powodziowych Urzędu Marszałkowskiego. I 
i 
lNa koniec poprosiła o zadawanie pytań odnośnie realizacji zadań. 


Sołtys wsi Szyszki Waldemar Pawlak uzupełnił Panią Wójt informując, że w tym roku 


zostało wykonane odmulanie na rzece Przewodówka od strony Szyszk do Begna. 


Przewodówka, która nie była czyszczona na tym odcinku od dwudziestu lat jest w tej chwili 


wyczyszczona, odmulona, odprowadzona do stanu używalności. 
 I 

ł 
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Powiedział, że Pani Wójt mogłaby też powiedzieć o planach na przyszłość, ponieważ 

wypadałoby zaprosić na najbliższą Sesję Rady Gminy Pana Ministra T. Nalewajka, żeby 

podziękować mu za jego pomoc. 

Sołtys wsi Nowe Borza Henryk Elak - poprosił Panią Wójt o równiarkę. Dodał, że me 

dość, że żwiru było mało i mieszkańcy wsi część jego rozplantowali sami, teraz domagają 

się by poszła równiarka. 

Sołtys wsi Ołdaki Janusz Włodarczyk - odnośnie drogi powiatowej w Żebrach - Włostach 

powiedział, że tam gdzie zrobiona jest część szosy nie ma zrobionych zjazdów i kiedy jest 

mokro rolnicy mają kłopoty z wjazdami do zagród. Chodzi o to, żeby to poprawić. Dodał, że 

e 	 przepust jest, nawalone jest błota, a nie asfaltowane. 

Radny Zdzisław Kaczorowski zabrał głos w kwestii drogi powiatowej , która przebiega 

przez wsie na jego terenie. Podtrzymując swoją poprzednią opinię z poprzedniej Sesji 

powiedział, że to skandal, że tyle miesięcy Starostwo nie mając nowego Zarządu nie 

wykonało podstawowych napraw na drodze powiatowej, ale to już przyszłość. Następnie 

przypomniał, że Pani Wójt na Posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego wspominała, że Starosta osobiście zapoznał się ze stanem drogi powiatowej i 

i jest koncepcja, żeby w następnym roku odcinek od Szyszk do Gotard był wykonywany 

przed terminem, bo planowano wcześniej, że będzie to rok 2014. W związku z tym zapytał, 

czy będzie gwarancja, czy reszta ok. 3.500 mb wkrótce doczeka się realizacji, bo ma poważne 

obawy, iż wiadomo, że pieniędzy nie ma, a odcinek od Szyszk jest w skandalicznym stanie, 
t 

l 
\ 
le trzeba go na pewno zrobić wcześniej. Zapytał też, czy będziemy mieli jakieś wsparcie? 

Swoje pytanie skierował zwłaszcza do radnego powiatowego Pana Kołodziejskiego, czy są 

! 
f 

jakieś plany kiedy ewentualnie następna część, gdyż wie, że często jest tak, że jak się takie i 


inwestycje podzieli , to później do nich się długo nie wraca. Skoro Pan Starosta planował na 


2014 r. to czy w tym czasie łącznie z 2014 r. doczekamy się realizacji już do końca tej drogi? 


Sołtys wsi Ostaszewo - Wielkie Danuta Szczypińska - powiedziała, że były oglądane 


wszystkie drogi powiatowe. Po czym zapytała, czy droga od Bórz do Begna była oglądana, 


ponieważ tam droga jest prawie nieprzejezdna i nie wie jak tam autobus jeździ po dzieci? 


Przypomniała, że były tam nawiezione kamienie, ale ponownie robią się doły. 


Radny Powiatu Zbigniew Kołodziejski - na pytanie radnego Pana Z. Kaczorowskiego 


powiedział, że w założeniach było, że ten odcinek drogi miał być kontynuowany w 2014 r .. 
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W zwi~u z zaistniałą sytuacją jest koncepcja myśl, żeby udało się plan zmienić, 

ponieważ po wizytach Starosty z Wójtami i mieszkańcami poszczególnych gmin w powiecie, 

prawdopodobnie plan ulegnie pewnym zmianom. Jest myśl, żeby najgorsze drogi powiatowe 

oprócz drogi przez Szyszki do Gotard, Begno - Ostaszewo zrobić i żeby to przyśpieszyć. 

Zaznaczył, że na razie nic nie jest zapisane, są to tylko gołe słowa, obietnice i myśli. 

Podkreślił, że na ten temat rozmawiał ze Starostą i będą chcieli to przepchnąć, ale nie jest 

powiedziane, że to już będzie. Podkreślił, że jest Rada, która musi to uchwalić. Poza tym 

trzeba czynić wiele zabiegów, żeby to, co było powiedziane stało się faktem. Uznał, że 

dobrze byłoby, żeby w czasie tej kadencji był skończony cały odcinek, który jest skończony 

za Państwem Kowalskim w Żebrach - Włostach do Gotard. Dodał, że Pan Starosta jest 

z naszego obwodu głosowania i został wybrany radnym powiatowym również jak i on sam 

głosami mieszkańców gminy Gzy. Dlatego mają wspólny interes, żeby na gminie Świercze 

i gminie Gzy gdzie są zaniedbane drogi to zrobić. Czy to się stanie faktem, nie może 

powiedzieć. Będzie zabiegał jak tylko będzie mógł że Starostą, żeby to się stało i żeby to 

przyśpieszyć. Podkreślił, że fakt jest taki, że droga do Gotard jest najgorsza. Jego zdaniem, 

gdyby była w lepszym stanie to prawdopodobnie realizowany byłby inny odcinek od Żeber do 

Szyszk. Przypomniał, że droga została zniszczona, ponieważ wykonawca "Drogi Mosty" 

jeździł tą drogą ciężkimi samochodami z masą do Ojrzenia gdyż był robiony odcinek drogi 

Gąsocin Ojrzeń. 

Odnośnie drogi, o której mówiła Pani Wójt Gromin - Lipniki powiedział, że droga położona 

jest na dwóch gminach Pułtusk i Gzy. Pan Starosta był skłonny w przyszłości przejąć tę drogę 
na drogę powiatową, a wtedy łatwiej byłoby drogę tę wyremontować i wyasfaltować. 

Podkreślił, że Pan Walaszek jest przedsiębiorcą znaczącym w powiecie, który pomaga 

i sponsoruje wiele rzeczy, ale wypadałoby, żeby każda gmina ustaliła stan prawny 

i nieodpłatnie przekazała Starostwu, żeby Starostwo mogło inwestować we własną drogę. 

Odnośnie finansowania dróg powiatowych powiedział, że w Powiecie radni ustalali, żeby 
!•dofinansować połowę dofinansowania środków jakie otrzyma gmina, czy Powiat. Jeśli I 

Powiat otrzyma 80% dofinansowania do drogi, to gmina powinna dać 20 - 10%. W związku 

z tym może być problem, że radni uchwalą odcinek od Szyszk do Gotard ok. 3.500 mb lub I

trochę więcej i trzeba będzie dołożyć i nie wiadomo, czy naszą gminę będzie na to stać, iż I 

nawet na realizację drogi do Zalesia Pani nie daje połowę tego co Starostwo, t 
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tylko prosi i błaga, żeby ją zrozumieć. Poinfonnował, że taki temat będzie, wszystko opiewa 

się o pieniądze, a nasza gmina pieniędzy nie ma. 

Wójt B. Polańska - w kwestii pytania Pana sołtysa ze wsi Ołdaki odnośnie zjazdów z drogi 

powiatowej powiedziała, że droga została wykonana. W związku z tym trzeba sprawdzić, 

czy w ogłoszeniu o przetargu zjazdy były do wykonania w fonnie asfaltowanej. W tej chwili 

na to nie odpowie, trzeba to sprawdzić. Myśli, że zostało to wykonane zgodnie z projektem, 

ponieważ Powiat na drogę otrzymał dofinansowanie. 

Sołtys wsi Ołdaki J. Włodarczyk - poinfonnował, że jest to nieprawda, bo część zjazdów 

jest zrobiona, a część nie. Zjazdy są zrobione do Pana Grabowskiego Wojciecha, a 3 czy 4 

rolników nie ma zjazdów. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że najprawdopodobniej zjazdy są zagwarantowane 

w projekcie. Natomiast ta dodatkowa część, to dodatkowe pieniądze były przeznaczone, żeby 

wydłużyć długość asfaltowania zrezygnowali ze zjazdów do gospodarstw. 

Najprawdopodobniej tak było. 

Sołtys wsi Ołdaki J. Włodarczyk - poinfonnował, że rolnicy dopominają się zjazdów. 

Uznał, że rolnikom ma powiedzieć, że zjazdy nie będą robione, każdy niech zrobi na swój 

koszt. Dodał, że zjazd nawet nie jest zrobiony na drogę wiejską, choć wydaje mu się, że tam 

powinien być zrobiony, bo jest to droga gminna. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że myśli, że zrobiono to na takich zasadach jak powiedziała 

wcześniej tj. żeby wydłużyć asfalt, nie były planowane zjazdy. 

-W kwestii remontu drogi Begno Ostaszewo tj. odcinka, który był robiony w ubiegłym 
roku, powiedziała, że w tym przetargu, który był ogłoszony i obecnie trwa remont drogi 

Szyszki Gotardy jest również naprawa tego odcinka drogi. Odcinek drogi będzie zrobiony. 

- W sprawie równiarki, powiedziała, że można puścić równiarkę, ale będą to dodatkowe 

koszty. Przetarg był ogłoszony w ten sposób, że tam gdzie będzie nawożone tam będzie 

wyrównane równiarką. Ale na drogi, które nie były nawożone żwirem, jeżeli będziemy 

chcieli puścić równiarkę, to będą dodatkowe koszty. 

- Odnośnie wypowiedzi Pana sołtysa wsi Szyszki powiedziała, że jest to dobra myśl, żeby na 

Sesję zaprosić Pana Ministra i ten temat słuchaczom przybliżyć, ponieważ od projektu do 

wykonania regulacji na gruncie upłynie trochę czasu. Chodzi o to, żeby w jakiś sposób 

podziękować za pierwszą pomoc i prosić o dalszą. Z uwagi na ograniczony czas Pana 

Ministra, taka Sesja mogłaby się odbyć w poniedziałek 03.10.2011 r. 
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- Poinformowała, że w dniu 11.09.2011 r. w Pokrzywnicy odbędą się dożynki gminno

powiatowe. Powiedziała, że radni otrzymali indywidualne oficjalne zaproszenia, a w swoim 

imieniu zaprasza również sohysów. Podkreśliła, że dobrze byłoby, żeby z naszej gminy 

w tych dożynkach brały udział wieńce. W związku z tym, że dniu 04.09.2011 r. będą dożynki 

w Parafii Szyszki i Przewodowo, a 11.09.2011 r. w Parafii Gzy, dobrze byłoby, żeby było po 

jednym wieńcu z obwodu Parafii, żeby można było wspólnie pojechać na dożynki gminno

powiatowe w Pokrzywnicy. Myśli, że powinniśmy się zastanowić nad naszymi dożynkami, 

ale jest to kwestia następnego roku. 

Przewodniczący L. Pytel - przypomniał, o punkcie 3 porządku obrad tj. "Przyjęcie 

e 	 protokołu z poprzedniej Sesji". W związku z tym, że była prośba o przesunięcie tego punktu 

na koniec Sesji, który obecnie się zbliża, zarządził jego przegłosowanie. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu 12 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła protokół Nr VIII/II z dnia 

15 czerwca 2011 r. 

Ad. pkt 18. 

Prezes Gminnego Związku Polskiego Stronnictwa Ludowego Konstanty Wielgolewski 

w związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zaapelował, żeby w 

tych wyborach wzięli udział wszyscy, iż jest to bardzo ważne, A głosować każdy będzie 

wchodził za kurtynę i będzie głosował tak jak będzie chciał. Nadmienił, że co 4 lata wszyscy 

nas pytają. A po 4 latach zostaje jedna partia z chłopami. Powiedział, że to, że są dopłaty 

e 	 bezpośrednie i każdy dostaje na hektar, to jest tylko zasługa Jarosława Kalinowskiego, 

ponieważ gdyby były dopłaty do produkcji, to na wsi dostałoby je 3 - 4, a tak dostają 

wszyscy. W negocjacjach zaproponował nam Zachód 25%, wynegocjował 55%, 5 % co 

roku więcej, czyli 65% dopłat. Teraz będzie już po wyborach na wsi, zaczną się negocjacje 

na następne 6 lat, w których na końcu wezmą udział tylko Premier i Minister Rolnictwa. 

Dlatego powinno wszystkim zależeć na tym , żeby zagłosować za tymi, którzy są z nami. 

Prosił wszystkich, żeby wzięli udział w wyborach, bo jeżeli zagłosują za nas to na pewno nie 

zawsze dla nas. Przypomniał powiedzenie ,Jak sobie pościelesz tak się wyśpisz", tylko tym 

razem 9 października 2011 r. będzie posłanie co najmniej na 4 lata, a tak naprawdę to na 6, 

bo budżet unijny uchwala się na 6 lat. Podkreślił, że w tej chwili jak mówi Minister Sawicki 

i Europoseł Kalinowski propozycja jest nie do przyjęcia dla naszych rolników. Jest wzrost, 

ale zaproponowano 50 euro, a powinno być dużo więcej. 
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Będzie to wszystko zależało jak zagłosujemy. Resztę pozostawił obecnym na sali obrad, żeby 


każdy sobie przemyślał i zagłosował tak, żeby później jak będzie narzekał, to tylko na siebie, 


bo w tej demokracji którą mamy liczy się każdy głos A czy się komuś spodoba, czy nie , 


większość ma rację. 


Mieszkaniec wsi Gotardy Zenon Skorupski - zapytał, czy wykonawca daje gwarancję na 


remont dróg powiatowych? 


Wójt B. Polańska odpowiedziała, że na drogi które będą remontowane jest ogłoszony 


przetarg, a w specyfikacji przetargowej określa się gwarancję 12,24, 36 miesięcy. Na pewno 


jest zawarty termin pogwarancyjny, gdzie napraw można dokonywać w ramach gwarancji. 


e 	 Mieszkaniec wsi Gotardy Z. Skorupski - zapytał, jaką gwarancję daje wykonawca na 

remonty, które będą się odbywały teraz? Dodał, że mówi o drodze powiatowej Szyszki 

Gotardy. 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w tej chwili nie odpowie. Wyjaśniła, że przetarg 

ogłaszało Starostwo Powiatowe. Każdy przetarg znajduje się na stronie internetowej i tam na 

pewno zawarta gwarancja. Po Sesji mogą razem przejść do urzędu i sprawdzić jaki jest to 

okres gwarancyjny. 

Mieszkaniec wsi Gotardy Z. Skorupski zapytał, czy w tej chwili są to naprawy 

pogwarancyjne, bo nawierzchnia drogi została zniszczona już w zimę, a teraz to chyba 

naprawa powinna być w ramach gwarancji, bo jest to samo co kiedyś? 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że poprzednio było łatanie dziur. W tej chwili naprawa polega 

e 	 na położeniu nakładek na nieprzejezdne odcinki. Na temat jakości pracy będzie można 

rozmawiać po wykonaniu pracy, ponieważ trudno w tej chwili ustosunkować się do tego, co 

będzie zrobione. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Wielkie D. Szczypińska - zapytała Pana Jacka Grochowskiego 

Prezesa Gminnej Spółki Wodnej w Gzach, który jest jednocześnie radnym, czy jakieś prace 

są wykonywane przez GSW, kiedy będą wykoszone rowy i co ma powiedzieć rolnikom? 

Dodała, że jak słyszy rowy nigdzie nie są wykoszone. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski powiedział, że nie otrzymał Jeszcze 

odpowiedzi na swoje pytanie, czy gmina ma nadwyżkę budżetową, czy nie? 

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Gzach i radny Jacek Grochowski 

I 
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odpowiedział, że budżet GSW jest taki jaki jest i sołtysi i radni wiedzą o tym doskonale, bo 

sami rolnicy ustalili składkę. 
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To zostało powierzone Zarządowi, który na początku roku zrobił plan działania w ramach 

posiadanych środków, poza dotacją od Marszałka, którą udało się uzyskać w tym roku 

w kwocie ok. 10.000 zł. reszta jest przeznaczona na prace, które trwają cały czas. Podkreślił, 

że jest to rok następny, który jest trudny nie tylko w rolnictwie, każdy to odczuwa na polu. 

Następnie poinformował, że w pierwszej kolejności wykonywane są naprawy na gruncie 

urządzeń melioracyjnych, których wykonano ok. 130, co w normalnym roku wykonywało się 

30 - 40. W tamtym roku było 180 napraw. W planie, który został przyjęty zakładano, że 

napraw może być 80, odmulenia rowów 6-8 km i 50% wykoszenia. Na przykładzie swojej 

wsi powiedział, że ma 2.500 zł. budżetu, na naprawy na gruncie wydano 1.800 zł., pozostało 

700 zł. Do wykoszenia jest 4 km rowów, które nikt nie będzie chciał wykosić za kwotę 700 

zł. Chciałby chociaż odmulić wyloty i nie wie, czy 3-ch rolników nie czeka na naprawy. 

Zaznaczył, że chciałby dużo zrobić i u siebie, ale za 20 zł. można tylko przyjechać i wrócić, 

ponieważ godzina pracy koparki w GSW kosztuje 80 zł. Nadmienił, że lO-cio hektarowe 

gospodarstwo, to kwota składki 230 zł. Po czym zapytał, czy za 230 zł. można coś 

naprawić, kupić rurki i z budżetu zapłacić kierownikowi GSW, który pracuje na Y:z etatu. 

Uznał, że można mieć zarzuty, że zły zarząd, kierownik i można to zmienić, ale jeżeli nie 

będzie odpowiedni budżet, to jest jak z drogami, nikt z zewnątrz nie pomoże. Podkreślił, że 

GSW współpracuje z gminą. Pani Wójt zleciła GSW koszenie poboczy, dodatkowe pieniądze 

od Marszałka - 8.000 zł. Razem ok. 12.000 zł. Zarobione pieniądze to ok. 20% całego 

budżetu Spółki, co w porównaniu z gminą stanowi 1% budżetu gminy, 4.000 ha, 100 km 

rowów. 

Radny Zdzisław Sierzan - zwracając się do Przewodniczącego GSW powiedział, że 

w Pękowie drenacja była robiona 7 lat temu. Stojąc na skarpie olszyny są wyższe od niego. 

W 2009 r. GSW nie ruszyła nic we wsi Pękowo, A pod Trzcińcem gm. Pułtusk jest takie 

zakrzaczenie, że nie ma rowu. Nie wnika w budżet i pobory kierownictwa, ale GSW kupiła 

rzęchostwa. Następnie zapytał, po co GSW kupiła "Zetora" i odmularkę, nie wie. Nigdzie nic 

nie przyjeżdża. Studzienki są tak zamulone, że nie widać w nich odpływu. Poprosił, żeby 

Pan Przewodniczący GSW przyjechał do Pękowa i zobaczył. Dodał, że rolnicy niedługo nie 

będą płacić składki. 


Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Gzach i radny J. Grochowski - wyjaśnił, że 


nie jest on sam od GSW, ale wszyscy rolnicy. 
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Rolnicy wybierają delegatów, którzy przyjeżdżają na Walne Zebranie. Podkreślił, że co roku 

sołtys podpisuje kierownikowi protokół odbioru robót, kazał to zauważyć. 

Radny Z. 	Sienan - poinformował, że kiedy był sołtysem, nie chciał podpisać protokołu 

i zaczął się problem. Poinformował, że przyjechał do niego kierownik, żeby podpisać mu 

protokół odbioru, a on powiedział mu, że jest 40% nie wykonane rowów. Kierownik się 

obraził i więcej z protokółem nie przyjeżdżał. GSW wprowadziła zarządzenie, że nie potrzeba 

podpisywać protokołów. 

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Gzach i radny J. Grochowski - powiedział 

że nie ma takiego zarządzenia. Z Zarządem, z nim, czy z całym Zarządem, czy z delegatem 

e 	 nie potrzeba się spotykać przy okazji Sesji, tylko kierownik, Zarząd żyje cały czas. Z tego co 

wie w Pękowie były koszone już i w tym roku rowy i nie wie, ile zostało z budżetu tej wsi, 

ale może to sprawdzić. Poinformował, że 12.09.2011 r. odbędzie się posiedzenie Zarządu, na 

którym kierownik ma przedstawić sprawozdanie za miniony okres i na nie zaprasza. A jeśli 

ma ktoś jakieś problemy to prosił, żeby o nich napisać. Natomiast przy odbiorze 

protokólarnym robót parafkę, co zrobione, a co nie. A jeśli przychodzi kierownik i kładzie 

dokumenty, że zrobione, to ktoś z Zarządu, w którym jest ich 5 osób. jakie ma wyjście. 

Podkreślił, że wie , co jest zrobione , bo to widzi, bo jeździ po gminie, wie co jest na jego 

wsi, na sąsiednich wsiach. 

Sołtys wsi Szyszki W. Pawlak - powiedział, że sam jest sołtysem i Pan Sierzan jest 

sołtysem i radny Pan J. Grochowski jest sołtysem i nie wolno im o tym mówić, jaskie są 

e 	 zadłużenia GSW i ile ludzi nie płaci składki. Następnie zapytał, o czym tu mówimy? Za 

przykład podał, że rów główny jest wykoszony, a rolnik przy rowie nie ma ziemi, 

niepotrzebne mu to jest. Poinformował, że dobrzy gospodarze w jego sołectwie mają po 1.200 

zł, 1.800 zł zaległości. Dodał, że jeżeli rolnik ma dzierżawę to płaci za dzierżawę, a za 

siebie nie płaci. 

Sołtys wsi Sisice Janusz Biłik - odnośnie składki na konserwację urządzeń melioracyjnych 

powiedział, że połowę gruntów wsi Sisice wykupili rolnicy z Przewodowa - Majorat, składkę 

płacą u sołtysa wsi Przewodowo-Majorat i przeznaczona jest dla tej wsi, a dla jego sołectwa 

nie zostaje nic. 

Przewodniczący L. Pytel- poinformował, że jak rozwiązać ten temat można rozważyć po 

zakończeniu Sesji. Obecnie Pani Wójt udzieli odpowiedzi na pytanie Pana sołtysa wsi 

Ostaszewo - Włuski. 
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Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski - powiedział, że jeśli chodzi o niego, to na jego 

pytanie Pani Wójt odpowiedziała dużo wcześniej. Na to niema, na to niema, na to nie ma, 

a z drugiej strony pieniądze rozdaje się dla Powiatu itp. Uważał, że taka gospodarka jest nie 

w porządku. Przypomniał, że kiedy był radnym, był za tym, żeby nie dać pieniędzy na 

wysypisko śmieci do Pułtuska. Jednak większość radnych zagłosowała na tak. Następnie 

zapytał byłego Wójta Gminy, a obecnego radnego Rady Powiatu Pana Zbigniewa 

Kołodziejskiego, jaka była korzyść z tego? Po czym zaraz sam odpowiedział, że nie ma nic, 

wyrzucone pieniądze w błoto. 

W kwestii przebudowy drogi powiatowej Łady - Zalesie poinformował, że wielu 

e 	 mieszkańców uważa, że jest to zadanie Powiatu, a nie gminy. Jego zdaniem, można jakieś 

grosze na zadanie dać, ale nigdy współuczestniczyć w kosztach inwestycji. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że rzeczywiście drogi powiatowe sąw gestii utrzymania 

Powiatu. Ale owego czasu były podjęte uchwały tak jak powiedział wcześniej Pan radny 

powiatowy. Po uzyskaniu dotacji z zewnątrz 50% kosztów dzieli się na gminy, i na 

Starostwo. W tej chwili nie ma wykazu, ile nasza gmina dofinansowała do dróg 

powiatowych przez okres 10 lat. Poinformowała, że najwięcej dofinansowali ci Wójtowie 

gdzie są najlepsze drogi. Najlepsze drogi są w gminie Obryte gdzie respektowano uchwałę 

50X50. Gmina Gzy kwotę znaczącą przekazała w roku 2010 242.000 zł., natomiast 

w pozostałych latach było na takiej zasadzie jak teraz 40.000 zł., 60.000 zł. Dlatego jeżeli 

Zarząd Powiatu ma do wyboru gminę, która dokłada 50% dofinansowania, a Gmina Gzy 

e 	 dokłada 10%, czy 5%, to jasne jest, że wybierze realizację budowy drogi tam gdzie dostaje 

więcej pieniędzy z zewnątrz. Stąd się wzięły na terenie gminy Gzy i gminy Pokrzywnica 

najgorsze drogi. Jak będzie w przyszłości, trudno jej powiedzieć. W tej chwili na wszystkich 

spotkaniach mówi otwarcie, że sytuacja finansowa gminy jest bardzo trudna, o czym wie 

Zarząd i Starostwo, iż tego nie ukrywamy. Stąd się wzięło niedoinwestowanie budowy dróg 
. ..

na naszej gmmIe. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski - zwracając się do Pani Wójt uznał, że dobrze 

rozumuje, nie wie, czy całkowicie poprawnie, ale żeby Starostwo zrobiło na terenie naszej 

gminy jakąś drogę powiatową, która należy do niego, to należy dać łapówkę. Jeżeli my nie 

damy pieniędzy, to pójdzie do tych, co dadzą Można to nazwać łapówką. Podkreślił, że 

zbulwersowało go, żeby Starostwo nie zrobiło odcinka 200 mb własnej drogi. 

l 
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Gmina musiała to przejąć, żeby za własne pieniądze zrobić. Starostwo chce budować 50X50, 

ale na drogach co są Starostwa. Jego zdaniem sprawa jest prosta, jeśli nie damy pieniędzy, 

nie będziemy mieli drogi. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że taka uchwała była podjęta przez naszą Radę i z tej uchwały 

Starostwo korzysta. Powiedziała, że gmina się broni, ponieważ nasz budżet jest bardzo 

skromny. W ubiegłym roku przy przekazywaniu 200.000 zł. sama negocjowała, ponieważ 

propozycja była dużo większa. Mówiła jasno, że nie możemy dołożyć więcej jak 200 .000 

zł. do drogi, która była robiona. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski - uważał, że uchwałę Rady można zmienić 

i łapówek nie płacić. A jeśli Starostwo będzie nas dyscyplinować, to należy podjąć inne 

środki działania. 

Przewodniczący L. Pytel- poinformował, że były podjęte uchwały Rad Gmin na początku 

roku 2000 i na dzień dzisiejszy wszystko jest zgodne z literą prawa. Na ile było to możliwe 

każda gmina wspierała gminy Powiat. Nasza gmina w poprzedniej kadencji, na ile mogła też 

wspierała, po to, żeby drogi mogły być budowane na naszym terenie. 

Radny Z. Kaczorowski - powiedział, że Pan Skorup ski postawił pewną tezę i jest ona 

prawdziwa. Starostwa są całkowicie podmiotem sztucznym i działają takimi metodami. Ze 

względu na ograniczoną ilość środków tworzą mechanizmy, które zmierzają do tego, że która 

gmina da większą łapówkę; ta buduje. Jest to przykład w naszym powiecie. Nie wynika to z 

tego, że Starostwa nie chcą, tylko szukają tam gdzie znajdą środki. Po prostu jest zły 

mechanizm. Starostwa w tym momencie są tworami niepotrzebnymi, dlatego, że w ten sposób 

nigdy nie uzyskamy statusu, który doprowadzi to tego, że nasze drogi na terenie nasze gminy 

będą na równi z innymi. Jego zdaniem, jest zły system finansowania i zły system wspierania 

Starostw. Skoro nie mają środków nie doczekamy się nigdy takiej sytuacji, żeby stan naszych 

dróg zrównał się z innymi. Stąd takie pytanie było do Pana Kołodziejskiego. Bo jeżeli 

wytworzymy taki system, a on już funkcjonuje, że dajemy jakąś kwotę - tu ukłon 

w kierunku Pani Wójt, bo 200.000 zł. z hakiem załatwiło problem. Ale jeśli teraz np. droga 

powiatowa Szyszki Gotardy zostanie wykonana w części, to ile później Starostwo zarząda 

pieniędzy w następnym etapie, żeby tę drogę dokończyć. Znów będzie taka sytuacja, że 

będziemy żebrać i działać na zasadzie perswazji. Powiedział, że tutaj jest taka sytuacja, że 

wiadomo, że ta droga powiatowa musi być zrobiona bo jest w beznadziejnym stanie. 
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Więc powinniśmy o to zabiegać, żeby została w jednym odcinku skończona w całości, a nie 

dzielona na etapy, bo być może przez wiele następnych lat nie doczekamy się realizacji 

reszty. Ale nie możemy odpowiadać za to, że taki jest mechanizm, a mechanizm jest zły. 

Przewodniczący L. Pytel - uznał, że nie tylko nasz Powiat podjął taki mechanizm, że gminy 

wspierają. W innych powiatach jest podobnie Są powiaty dużo większe i bogatsze. A nasz 

powiat taki jest jaki jest. Nie ma większego mienia, które można byłoby sprzedać i pozyskać 

środki. Ustawa o finansach publicznych zaostrzyła kryteria zadłużania się i inwestowania. 

Robimy tyle, na ile jesteśmy w stanie, a drogi powiatowe są na naszym terenie. 

Dalsza wypowiedź niezrozumiała z przyczyn technicznych sprzętu nagłaśniającego i akustyki 

e 	 na sali obrad. 

Sołtys wsi Osłaszewo-Włuski M. Skorupski - na temat gminy Obryte powiedział, że gmina 

Obryte daje łapówkę największą, ale tam są duże wsie, więcej radnych. Nasz radny Rady 

Powiatu Pan Z. Kołodziejski ma niewiele do powiedzenia, bo go przegłosują i środki pójdą 

na tamtą stronę. 

Ad. pkt. 19. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 12.20 

zamknął IX Sesję Rady Gminy Gzy. 
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