
Rada Gminy Gzy 


, 

Protokół Nr XXVI/13 


z Sesji Rady Gminy Gzy 


odbytej w dniu 6 czerwca 2013 roku. 


Gzy czerwiec 2013 rok 




P R o T O K Ó L Nr XXVI/13 


z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 6 czerwca 2013 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 13.35 otworzył XXVI 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 15 radnych tj. 100%, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 


prawomocnych decyzj i. 


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. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2012: 


al wystąpienie Wójta, 


bl zapoznanie z uchwałąNr Ci.1 00.20 13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 


Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 

rok, 

c) zapoznanie z UchwałąNr 3/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 16 maja 

2013 r. o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2012 rok i wniosku w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Gzy, 

d) zapoznanie z UchwałąNr Ci.183.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy, 
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e) opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykonania 

budżetu Gminy Gzy za 2012 rok, 

t) opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 

2012 rok, 

g) dyskusja. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu na 2012 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałej. 

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

13. Sprawy bieżące gminy. 

14. Wolne wnioski i pytania. 

15. Zamknięcie Sesji. 

Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pani Wójt chciałaby 

wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 

Wójt Gminy Barbara Polańska - wystąpiła z wnioskiem o zdjęcie z proponowanego 

porządku obrad punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i pkt 11. Podjęcie 

uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 

Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Panią Wójt. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" była za zdjęciem pkt l O i 11 

z proponowanego porządku obrad. 

Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad z przegłosowanymi zmianami. 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za" , 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu Rady porządek obrad w brzmieniu jak niżej: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2012: 


aj wystąpienie Wójta, 


bl zapoznanie z uchwałą Nr Ci.1 00.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 


Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 

rok, 

c) zapoznanie z UchwałąNr 3/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 16 maja 

2013 r. o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2012 rok i wniosku w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Gzy, 

d) zapoznanie z UchwałąNr Ci.183.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy, 

e) opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykonania 

budżetu Gminy Gzy za 2012 rok, 

t) opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 

2012 rok, 

g) dyskusja. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu na 2012 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013. 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

11. Sprawy bieżące gminy. 
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12. Wolne wnioski i pytania. 

13. Zamknięcie Sesji. 

Ad. pkt 3. 


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


Nr XXVI13 odbytej w dniu 6 maja 2013 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się 


z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za" , 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła protokół 

z poprzedniej Sesji. 

Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 

Przewodniczący L. Pytel - udzielił głosu Wójtowi Gminy Pani Barbarze Polańskiej. 

al 

Wójt B. Polańska - przedstawiła wystąpienie w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 


rok 2012. 


Wystąpienie Wójta - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 


bl 


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Grochowski - zapoznał z Uchwałą 


Nr Ci.100.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 


12 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 


sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok. 


Uchwała - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Sierzan - zapoznał z Uchwałą Nr 3/2013 


Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 16 maja 2013 r. o opinii wykonania budżetu 


Gminy Gzy za 2012 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy. 


Uchwała - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 


dl 

Wiceprzewodniczący J. Grochowski - zapoznał z Uchwałą Nr Ci.183.2013 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 maja 2013 r. 
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w spraWIe zaopInIOWama wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 


16 maja 2013 r. W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy. 


Uchwała - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 


el 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 


- przedstawiła pozytywną ocenę do wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2012. 


Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 28.05.2013 r. 

stanowi załącznik nr 6 do ni ni ej szego protokołu. 


fI 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski - również 


przedstawił pozytywną ocenę do wykonania budżetu za rok 2012. 


Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 28.05.2013 r. - stanowi załącznik nr 7 do 


niniejszego protokołu. 


g/ 

Radna Zofia Frąckiewicz - zapytała, dlaczego w 100% nie zostały wydatkowane środki 

pieniężne przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych? Zrealizowano tylko 83,99% środków. Dodała, że z pieniędzy 

tych mogłyby skorzystać szkoły, jak korzystały zawsze. Poza tym ze środków 

przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych korzystał też 

Klub bokserski FAYTER w Szyszkach. 

Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach Teresa 

Linka - wyjaśniła, że plan środków wynosił 42.000 zł. Pomimo wszystko nie został 

wykonany z powodu trudności z zatrudnieniem terapeuty. Były planowane zajęcia w zakresie 

narkomanii i profilaktyki alkoholowej w Publicznym Gimnazjum w Gzach, ale z uwagi na 

trudności z zatrudnieniem terapeuty zajęcia się nie odbyły. Komisja liczyła na Panią 

terapeutkę, która prowadziła zajęcia wcześniej, jednak ta nie mogła przeprowadzić zajęć 

w terminie. Pani terapeuta była osobą kompetentną, co może potwierdzić Pani dyrektor PG. 

Zajęcia z terapeutą Panią Pawlikowską były bardzo ciekawe. W związku z powyższym myśli, 

że w roku 2013 Komisja postara się środki w pełni zrealizować. Zapewniła, że szkoły 

korzystają ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych. Jeśli szkoła zwróci się z problemem alkoholowym, czy z zakresu palenia 

tytoniu, również w części jest pokrywany. 
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Komisja zwraca uwagę, aby środki były wykorzystywane oszczędnie i rezerwuje na 

zdarzenia losowe . Poza tym pod koniec roku wpłynęła wpłata właściciela sklepu za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku z tym nastąpił wzrost planu. 


Radna Z. Frąckiewicz - zapytała, czy środki niewykorzystane w 2012 r. przechodzą na 2013 


rok? 


Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - odpowiedziała, że jeśli chodzi o wykorzystanie 


środków to RIO sugerowała, żeby środki, które pozostały wykorzystać w roku następnym tzn. 


wprowadzić je do budżetu roku 2013. Ale myśli, że w tym roku nie będzie takiej potrzeby, 


ponieważ środki, które planowane są w roku 2013 według planu zadań powinny wystarczyć. 


Środki niewykorzystane weszły w nadwyżkę budżetu za rok 2012. 


Wiceprzewodniczący J. Grochowski - zwracając się do Pani Wójt powiedział, że jest to 


mało, że chciałoby się więcej. Ale znając realia, uznał, że może jest dobrze, że chociaż tyle 


udało się zrobić. Poinformował, że ma nadzieję, że szereg decyzji niepopularnych, 


a odważnych, które podjęła Rada i Pani Wójt może przyczyni się do tego, że w przyszłym 


roku lista życzeń trochę się zwiększy. Chociaż nie będzie to na miarę marzeń i oczekiwań. 


Pani Wójt pogratulował odważnych decyzji i życzył, żeby w przyszłości z Radą udało się jej 


zrobić nie mniej, w tych warunkach jakie są. 


Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że patrząc na przebieg sprawozdań za ubiegły rok 


jest to po raz kolejny rok, który jest rokiem chudym i nie ma się czego spodziewać, że przez 


kolejne 2 lata będzie dużo lepiej. Uznał, ze w miarę możliwości, sił, energii i dobrej 


organizacji udało się pewne zadania wykonać. Ale nie oznacza to, że jest to załatwione na 


miarę oczekiwań, ponieważ oczekiwania były sporo większe. Pogratulował Pani Wójt tego, 


co udało się zrobić. Jednocześnie wyraził życzenie, aby w przyszłości trochę więcej energii 


i zabiegania było o środki z zewnątrz. Dodał, iż jest wiadomo, że żeby móc sięgać po środki 


z zewnątrz trzeba mieć własne środki. Życzył, Pani Wójt i Radzie, żeby w roku 2014 ze 


środków, które nie będą większe, udało się wykonać nieco więcej dla społeczności gminy. 


Ad. pkt 6. 


Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 


finansowego za 2012 rok i poddał pod głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 


Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXVI/116113 
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w spraWIe zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok - która stanowi załącznik 

nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok i poddał pod głosowanie. 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" 

i głosów "wstrzymujących" nie było. 

Uchwała Nr XXVI/117/13 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu na 2012 rok została podjęta bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Wójt B. Polańska - podziękowała Radzie za wynik głosowania. Swoje gorące 

podziękowania skierowała w stronę osób, z którymi w roku 2012 współpracowała, którzy 

pomagali jej w realizacji budżetu. Stwierdziła, że dla wszystkich był to rok bardzo trudny, ale 

było wiele zrozumienia. Choć czasami puszczały nerwy, ale dochodziło do porozumienia, 

czego efektem jest wspólna obecność na sali obrad. Uznała, że to, że pewne rzeczy zostały 

zrobione nie tylko na drogach gminnych, ale i na drogach powiatowych to zasługa wielu 

osób w tym Państwa sołtysów, którzy współpracują z gminą. Efekty tej współpracy są na 

miarę środków finansowych gminy. Przypomniała, że w poprzednim roku Starostwo 

Powiatowe w Pułtusku złożyło jeden wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

i dotyczył drogi położonej na terenie naszej gminy na odcinku Gotardy - Szyszki. Poza tym 

był złożony wniosek na "schetynówkę" i dotyczył również drogi powiatowej przez Gzy. 

Podkreśliła, że jest to zasługa wielu osób w tym Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana 

Zbigniewa Kołodziejskiego, iż jest radnym powiatowym z naszej gminy, w której pracował 

i razem starają się o poprawę warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 

Odnośnie pozyskiwania środków finansowych z zewnętrz, poinformowała, że gmina zabiega 

o środki zewnętrzne, które wpływają do budżetu gminy. Efektem tego jest realizacja 

wniosków. Na koniec jeszcze raz podziękowała wszystkim mimo skromnego budżetu za 

współpracę w miarę konstruktywną i ze zrozumieniem. 

Radny powiatu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew 

Kołodziejski - zwracając się do Wysokiej Rady, Pana Przewodniczącego L. Pytla i Pani 

Wójt B. Polańskiej podziękował za jednomyślność absolutorium. 
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Podkreślił, że świadczy to o bardzo dobrej współpracy na linii Wójt - Rada - Sohysi. 

W imieniu własnym i Pana Starosty podziękował Pani Wójt za współpracę w zadaniach, które 

należą do Powiatu, a są na terenie gminy. Zapewnił, że będzie zabiegał, żeby jeszcze w tej 

kadencji, dla gminy której jest radnym, można było zrobić jak najwięcej. 

Ad. pkt 8. 

Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest drugim 

dokumentem planistycznym obok uchwały budżetowej. W związku ze zmianą wyniku 

finansowego gminy zachodzi konieczność zmiany WPF. Ostatnia zmiana WPF była 

w mIeSIącu marcu, kiedy WPF dostosowana została do wymogów ustawy o finansach 

publicznych. Po stronie dochodów w WPF wprowadzono następujące zmiany: 

Dochody ogółem budżetu gminy od miesiąca marca do chwili obecnej łącznie z projektem 

uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013 zwiększyły się 

o kwotę 412.031,28 zł i dotyczą dochodów bieżących: 

- otrzymane dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 

391.663,28 i zmniejszenie dotacji w kwocie 600 zł. 

Powyższe zmiany wprowadzono Zarządzeniem Nr 8/13 Wójta Gminy Gzy z dnia 

29.04.2013 r. i Zarządzeniem Nr 10/13 Wójta Gminy Gzy z dnia 21.05.2013 r. w spraWIe 

zmian uchwały budżetowej. 

- zwiększono dochody o środki planowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

zgodnie z złożonym i akceptowanym wnioskiem na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 

19.468 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 

1.500 zł. 


Powyższe zmiany w dochodach są ujęte w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały 


budżetowej Gminy Gzy na rok 2013. 


W WPF po stronie wydatków wprowadzono następujące zmiany: 


- wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 634.932,25 zł z tego wydatki bieżące 

443.232,25 zł i wydatki majątkowe o kwotę 191.700 zł Zarządzeniem Nr 8/13 Wójta Gminy 


Gzy z dnia 29.04.2013 r. i Zarządzeniem Nr 10/13 Wójta Gminy Gzy z dnia 21.05.2013 r. 


sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013 w związku z otrzymanymi 


dotacjami na realizację zadań bieżących i zmian w planie wydatków, które nie miały wpływu 


na wynik budżetu. 
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- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 52.168,97 zł, zmniejszenie wydatków 

majątkowych o kwotę 5.000 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 196.700 

zgodnie z projektem uchwały. 

Zmianie uległ wynik budżetu. Różnica między dochodami gmmy, a wydatkami stanowi 

nadwyżka budżetu w kwocie 42.905,87 zł. Wynik uległ zmniejszeniu o kwotę 222.900,97 zł 

w związku z zwiększeniem planu wydatków na rok 2013. 

Plan przychodów budżetu w kwocie 222.900,97 zł (wolne środki) przeznacza się na spłatę 

kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. 

W rozchodach budżetu spłata długu wynosi 265.806,84 zł z tego zaplanowano z nadwyżki 

budżetowej w kwocie 42.905,77 zł i wolnych środków w kwocie 222.900,97 zł. 

Wskaźnik gminy przy obowiązujących wskaźnikach wynikających z art. 169 i 170 ustawy 

o finansach publicznych z 2005 r. wynosI: 

art. 169 art.l70 

(wskaźnik planowanej kwoty (wskaźnik zadłużenia max 60%) 

spłaty odsetek max 15%) 

2013 - 4,22% koniec roku 2013 - 31,97% 

W roku 2013 r. nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń pracowników. 

Prognoza na wynagrodzenia w 2013 jest niższa z uwagi na likwidację Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Gzach w 2012 r. 

Projekt uchwały WPF został dostosowany do potrzeb wynikających z bieżącej działalności 

poprzez zmiany w budżecie wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy jak również 

projektem uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej , w której głównie zostały 

zwiększone wydatki majątkowe i częściowo zwiększono wydatki bieżące z dochodów 

budżetowych gminy. 


Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 


projektu uchwały. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 


Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również przedstawił 


pozytywną ocenę do w/w projektu uchwały. 
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Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 

Ogłosów "wstrzymujących" oraz Ogłosów "przeciwnych" podjęła Uchwałę Nr XXVIII 18113 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Skarbnik E. Głowacka - przedstawiła zaproponowane zmiany uchwały budżetowej. 

W dochodach zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu - 19.468 zł oraz zwiększenie 

dochodów z tytułu odszkodowania z finny ubezpieczeniowej - 1.500 zł, które dotyczy 

uszkodzenia przystanku we wsi Szyszki. 

Po stronie wydatków: 

W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 78.000 zł na 

- wydatki majątkowe "Remont przepustu i drogi gminnej Słończewo - Dziarno oraz remont 

przepustów we wsiach :Pękowo, Mierzeniec, Przewodowo Poduchowne" -78.000 zł. 

W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na: 

- zakup materiałów i usług związanych z działalnością urzędu - 15.000 zł, 

- wydatki majątkowe tj. wykonanie centralnego ogrzewania w budynku urzędu - 40.000 zł 

oraz budowę budynku gospodarczego przy urzędzie gminy 45.000 zł. 

W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000 zł na: 

- wydatki majątkowe tj. remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie 

- 20.000 zł, 


Kwota 60.000 zł zaplanowana w pierwotnym budżecie okazała się za niska w stosunku 


do wyszacowania i potrzeb. 


- zakup materiałów na bieżący remont pokoju nauczycielskiego w Publicznym 

Gimnazjum w Gzach - 2.000 zł i cyklinowanie podłóg sala nr 7 - 4.000 zł. 

W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.700 zł z przeznaczeniem dla dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej z terenu gminy. Zgodnie z porozumieniem gmina ma 

obowiązek ustawowy dopłacać część środków do pieczy zastępczej, dla dzieci z jednej 

rodziny biologicznej. 



- 11 

W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł na dofinansowanie świadczeń 


pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie 


oświaty. 


Na zadanie gminy dotyczące udzielania stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów 


z terenu gminy, budżet państwa daje dotację w wysokości 80% środków. Pozostałe 20 % 


środków zapewnia gmina. W innym przypadku dotacja nie może być rozdysponowana. 


W dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.168,97 zł na: 


- zakup usług związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu ze środków WFOŚ 

19.468,97 zł. 

- wydatki majątkowe tj. budowa przystanku autobusowego we wsi Szyszki -7.000 zł 

i wykonanie rowu odwadniającego w celu obniżenia lustra wody w stawie w tejże wsi 

6.700 zł. 

W dziale 921 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł tj. skreśla się zadanie pn. : 

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku świetlicy 

wiejskiej w Szyszkach". 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2013. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również przedstawił 

pozytywną ocenę do w/w projektu uchwały. 

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

Gminy Gzy na rok 2013 i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 

Ogłosów "wstrzymujących" oraz Ogłosów "przeciwnych" podjęła Uchwałę Nr XXVI1119/13 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013 - która stanowi załącznik nr 

11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpretacji, nie było i odpowiedzi. 
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Ad. pkt 11. 

Wójt B. Polańska poinfonnowała, że w dniu 12.07.2013 r. przy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Gzach będzie ustawiony mamobus. 


Na badania mogą się zgłaszać panie od 50 do 69 roku życia. Rejestracja telefoniczna. 


Infonnację o badaniu otrzymają wszyscy sołtysi z prośbą o powiadomienie swoich 


mieszkańców. 

O przedstawienie sytuacji na drogach poprosiła SWOjego zastępcę Pana Wiesława 

Ochtabińskiego. 

Zastępca Wójta Wiesław Ocbtabiński - powiedział, że po ostatnich opadach deszczu na 

terenie gminy nastąpiło uszkodzenie wielu mostków, przepustów i dróg żwirowych. 

Wcześniej w wyniku roztopów w dniu 12.04.2013 r. uszkodzeniu uległy mostki 

w następujących wsiach: Mierzeniec, Pękowo, Przewodowo Poduchowne i Słończewo. 

W związku z tym zostały opracowane kosztorysy i przedmiary robót i zostanie ogłoszony 

przetarg. Szacunkowe koszty napraw to kwota 78.000 zł. Myśli, że po przetargu kwota ta 

ulegnie obniżeniu. Jednak obecnie gwałtowne burze powodują kolejne bardzo duże straty. 

W związku z tym do naprawy jest kolejny mostek we wsi Mierzeniec, mostek w Nowym 

Przewodowie i 2 mostki we wsi Żebry-Wiatraki, gdzie jest szczególnie duże zagrożenie, iż 

z gminy Świercze rowami oczyszczonymi bardzo gwałtownie płynie woda, której po burzy 

jest do kolan, że nie można przejechać. Dzieje się to tym bardziej, że przepusty, które tam są 

mają ok. 20- 30 lat i są za małe średnice. Dla przykładu podał, że przy zabudowaniach Pana 

Chodkowskiego są obok siebie 2 rury o średnicy 80 cm. Sprawę tę ciągle monitoruje Pani 

sołtys wsi Żebry Wiatraki i jeździ tam też sam. W związku z tym został zaproszony Pan, 

specjalizujący się w zakładaniu mostków, który stwierdził, że trzeba założyć tam przepusty 

co najmniej o średnicy 250cm. Podobna sytuacja jest za zabudowaniami Pani sołtys, na 

gminie Świercze, gdzie woda poprzesuwała przepusty również o średnicy 80 cm. Dlatego 

zostało zakupionych 12 laęgów o przelaoju 120 cm, które według uzgodnień Wójtów mają 

być zamontowane przez gminę Świercze. Podobna sytuacja, że są za małe przepusty jest we 

wsi Mierzeniec, gdzie na drodze asfaltowej uszkodzony jest przepust. Przepust ten naprawił 

Pan sołtys i za mu serdecznie dziękował. Kolejnym mostkiem o średnicy 80 cm w tej wsi jest 

mostek na drodze gruntowej, która między innymi biegnie do Pana Pomaskiego. 
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Naprawę tego mostka planuje się wykonać systemem gospodarczym tj. poprzez 

przeniesienie i zamontowanie odzyskanych kręgów z naprawy mostka na drodze asfaltowej. 

Na wykonanie napraw zostanie ogłoszony przetarg i myśli, że w ciągu trzech tygodni ruszy s 

naprawa. Dodał, że w niektórych miejscach należałoby pobudować mosty, a nie zakładać 

przepusty, ponieważ te się nie sprawdzają. Jednak wymaga to opracowania dokumentacji, co 

wiąże się z kosztami. Dlatego został wybrany wariant, żeby zakładać przepusty o większej 

średnicy. Poinformował, że w ramach funduszu sołeckiego będą okopywane rowami drogi 

we wsi Przewodowo Majorat, Przewodowo Poduchowne i Porzowo. W tym celu zostało 

ogłoszone zapytanie ofertowe o koszt wykonania 1mb rowu i koszt zamontowania 

przepustu. 

Radny Mieczysław Sadowski - nawiązując do wypowiedzi Pana Wójta zwrócił uwagę, że 

mieszkańcy wsi Stare Grochy są za przebudową mostków na drodze wsi Mierzeniec, ale o tej 

samej średnicy. Wyjaśnił, że w miejscu tym do rzeki Przewodówki wpadają obok siebie 

4 rowy. W związku z tym gdy się da pierwszeństwo (zwiększenie przepustowości) dla rowu, 

który biegnie od strony gminy Gołymin, wówczas zablokuje się odejście wody pozostałym 

3-m rowom. Wtedy woda cofnie się tam gdzie zgłaszała Pani Pszczółkowska i nie będzie 

odpowiednio odchodzić z terenu wsi Wójty-Trojany. Jego zdaniem, albo średnicę przepustów 

zwiększa się wszędzie, albo w jednym miejscu. 

Zastępca Wójta W. Ocbtabiński - wyjaśnił, że średnica przepustów będzie zwiększona 

w dwóch miejscach. 

Radny M. Sadowski - powiedział, że to koliduje z rowami, które wpadają obok. 

Poinformował, że na przestrzeni 12 m wpada 4 rowy do rzeki. W związku z tym, gdy 

zwiększy się przepustowość rowu od strony gminy Gołymin, to podniesie się poziom wody 

w pozostałych 3-ch rowach. Obecnie rowy wpadają o tym samym natężeniu wody i jest 

wszystko dobrze. Uznał, że jeżeli zwiększy się przepustowość na rowie biegnącym od strony 

gminy Gołymin, woda rozbije skarpę rzeki Przewodówki w obrębie jego gospodarstwa, co 

jest do sprawdzenia. Dodał, że wówczas pojawi się problem z Panem Grzybowskim itd. 

Zaproponował, żeby mostki były przebudowane według zasad melioracyjnych, a nie zasad 

"widzi mi się". Podkreślił, że jest to woda z melioracji, która spływa spokojnie i nie jest 

wlewana do rzeki, która ma ją odprowadzić. Dalej wyraził opinię większości mieszkańców 

wsi Stare Grochy, że są za przebudową mostka o odpowiednim projekcie, ale bez 

zwiększania przepustowości. 
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Zaznaczył, że jeśli chodzi o szczegóły, to może służyć pomocą, a opinię mieszkańców wsi 

Stare Grochy będzie cały czas monitorował, ponieważ wywoła to duży problem. 

Zastępca Wójta W. Ocbtabiński - jako inżynier melioracji uważał, że bez zwiększenia 

przepustowości przebudowa nie ma sensu, bo droga asfaltowa zostanie zmyta. Zgodził się 

z wypowiedzią Pana radnego Sadowskiego, że trzeba zwiększyć przepustowość wszystkich 

kręgów. 

Radny M. Sadowski - uznał, że nie jest złośliwy i nie chce podważać autorytetu dyplomu 

Pana Wójta. Ale jeśli Pan Wójt jest inżynierem melioracji to powinien zacząć od ujścia rowu, 

a nie od góry, ponieważ jest to rzeczka zaprojektowana na odbiór wody przepustami, które są 

obecnie. Jego zdaniem, nie jest to rzeka, która ma odebrać niewiadomo jaką ilość wody 

z nadmiernych opadów, lecz rzeka średnia, mazowiecka. Natomiast jeśli nada się jej bieg 

przez zwiększenie przepustowości, to wtedy będzie blokowała wpad wody z 3-ch następnych 

rowów i płytką rzekę Przewodówkę podniesie tak wysoko, że będzie zalewała całą wieś 

Stare Grochy. Następnie poprosił, aby Pan Wójt udał się na miejsce gdzie wpadają rowy, a 

zaopiniuje to co mówi on. Jest tego pewny. 

Radny Zdzisław Sierzan - zwracając się do Pani Wójt i Pana Wójta w kwestii rowów 

powiedział, że nie chce być złośliwy, ale w Pękowie obydwa mostki należą do Gminnej 

Spółki Wodnej w Gzach. Uznał, żeby nie wychodzić przed szereg. Oznajmił, że nie wie jakie 

są procedury, ale jest to odbiór wody z melioracji. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że na drogach gminnych przepusty należą do gminy. 

Sołtys wsi Szyszki Waldemar Pawlak - powiedział, że jest tylko rolnikiem, ale jego 

zdaniem urządzenia, które są obliczone są tak jak powiedział Pan radny Sadowski na średni 

odbiór wody. A duże nawały wody zdarzają się może dwa razy w roku, może raz, może raz 

na kilka lat. Następnie polecił, żeby każdy rolnik zaczął sam od siebie, ponieważ każdy 

wtyka jakąś wierzbę lub patyczek koło rowu, bo jest mu potrzeba, bo ma gałęzie. A jeśli za 

rok, czy 5 lat woda zalewa, idzie się do Wójta, żeby założył mostek. Podkreślił, że przepusty 

przepuszczą, tylko woda nie ma gdzie odejść, ponieważ nie ma rowu, bo rosną krzaki. Jego 

zdaniem, można dołożyć jeszcze 100.000 zł na mostki, a woda nie popłynie. 

Wójt B. Polańska - stwierdziła, że do tej pory gdy lata były suche, były żwirowane drogi. 

Nikomu, a w tym i rolnikom nie były potrzebne mostki i rowy przydrożne. Poprosiła, aby 

zwrócić uwagę na to, co dzieje się z rowami, które były wykonane przy budowie dróg. 
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Uznała, że obecnie rowów przydrożnych praktycznie nie ma i przy nadmiernych opadach 

woda nie ma gdzie się podziać. Takie rzeczy dzieją się we wsi Pękowo i w innych wsiach, na 

drogach gminnych i powiatowych. Za przykład podała wieś Żebry - Wiatraki, gdzie jest 

nowy asfalt, a pole uprawne jest prawie do samego asfaltu. Jej zdaniem, dopóki nie zmieni 

się mentalności mieszkańców gminy to będzie problem z odprowadzeniem wody z gruntów. 

Dodała, że we wsi Żebry - Wiatraki, gdzie były 2 poważne mostki, obydwa są uszkodzone, 

ponieważ na terenie gminy Świercze zostały wykopane rowy, z których woda ma spływ 

naturalny w kierunku gminy Gzy. W związku z tym, jeżeli na terenie naszej gminy nie 

zostanie oczyszczony główny rów, który jest zarośnięty drzewami, problem ten będzie się 

powtarzał, co roku. 

Na temat mostka we wsi Mierzeniec powiedziała, że jeżeli mostek nie wymaga generalnego 

remontu, należy odtworzyć asfalt, uszczelnić i zrobić przyczółki tzn. poprawić tak, żeby 

spełniał swoje zadanie. 

Sołtys wsi Szyszki W. Pawlak - powiedział, że we wsi Żebry - Wiatraki na tym samym 

cieku, na nowo pobudowanej drodze powiatowej dołożony jest jeszcze jeden okular. W tej 

chwili przyczółek jest wymyty i ogrodzony. Przepustowość jest zmieniona, ponieważ jest 

tam podwójny okular, przez co pod drogą woda poszła dwa razy szybciej. Ale przyczółek 

jest wymyty, bo nie ma dalej rowu. 

Radny M. Sadowski - uznał, że chyba został źle zrozumiany, bo jest za przebudowąmostka, 

tylko o tej samej średnicy. Jego zdaniem, problem z mostkiem nie tkwi w tym, że puściła 

droga, ale w tym, że kręgi weszły do połowy w ziemię i przepustowość ich wynosi 1/3. Aby 

to naprawić należy wyjąć kręgi, zabetonować dno rowu (rok temu rów był czyszczony 

i jego dno zostało obniżone od 30cm do 40 cm, obecnie woda podpływa pod betony) 

ponieważ nie ma tam stabilności gruntu, na którym leżą betony. Prosił, żeby go źle nie 

zrozumieć, że jeśli Pan Wójt się chwalił wyższym wykształceniem, to on w tym samym 

kierunku ma wykształcenie techniczne. Prosił także o zrozumienie mieszkańców, do których 

będzie przypływała woda. 

Przewodniczący L. Pytel - zwrócił uwagę, aby nie licytować się swoją fachowością. Był 

zdania, że aby usunąć usterkę należy podjechać na miejsce zdarzenia i rozważyć problem na 

miejscu. Zaznaczył, że z punktu widzenia melioracyjnego należy regulację przepływu wody 

należy robić od ujścia, a nie od góry. Jednak nie zawsze idzie to w parze z tym, co pOWInno 

się robić. 
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Dodał, że jeśli chodzi o stare rowy melioracyjne, które są me ujęte w ewidencji utrzymania, 

to wszyscy mają z tym problem. 

Radny Witold Czapliński - odnośnie 2 przepustów we wsi Mierzeniec powiedział, że w tej 

chwili są one o jednakowej średnicy. Przepust koło Pana Bralskiego jest o średnicy 100 cm 

i na asfalcie również o średnicy 100cm z tym, że przepust na asfalcie przepuszcza wodę 

z jednego rowu blokując mostek na asfalcie. Natomiast koło Pana Bralskiego zbiegają się 

3 rowy tj. od wsi Grochy - Imbrzyki, od wsi Nowy Gołymin plus Osiek i od wsi Zawady. 

Uznał, że przy dużych opadach most nie pomieści wody. Dodał, że Pan Wójt był świadkiem, 

jak woda potrafiła na długości ok. Sam poodrywać asfalt pod spodem, gdyż nie zmieściła się 

w przepust. Nadmienił, że w tym roku już czwarty raz było tam rozlewisko, w wyniku 

czego pod wodą znalazły się pola Pana Kraszewskiego, Pana Kwiatkowskiego i Rolniczej 

Spółdzielni Produkcyjnej. 

Ad. pkt 12 

Radny Zdzisław Kaczorowski - powiedział, że na terenie naszej gminy w Przewodowie na 

skrzyżowaniu budowane jest rondo. W związku z tym zapytał, czy gmina monitoruje tę 

budowę i czy jest wiadomo jak będzie oświetlone, ponieważ z różnych źródeł słyszy różne 

informacje. Uznał, że jeśli powstaną tam latarnie, a będzie ich odpowiednio dużo, to gmina 

będzie za to płacić. Następnie zapytał, czy gmina ma wpływ na budowę ronda, czy miała na 

etapie projektowania i jak to ma wyglądać? 

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska - zgłosiła problem na drodze powiatowej we 

wsi Sulnikowo. Poinformowała, że 2 lata temu w zimie, w czasie kiedy była odśnieżana 

droga, w jednym miejscu został zgarnięty śnieg z ziemią i jest zamknięty rów. W miejscu 

tym cały czas zbiera się woda. W czasie roztopów i przymrozków zamarzają olbrzymie 

kałuże. W związku z tym boi się, że jezdnia tego nie wytrzyma. Nadmieniła, że w obecnej 

chwili woda też nie odpływa, jest jej pełna jezdnia i wypadałoby udrożnić rowy, ponieważ 

szkoda asfaltu. 

Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki - poruszył sprawę tamowania wody przez bobry w rzece 

Przewodówce. Poinformował, że w wyniku tej sytuacji zostało zalanych wodą 

u rolników kilkadziesiąt hektarów zbóż i łąk. 

Przewodniczący L. Pytel - wyj aśnił, że za szkody wyrządzone przez boby można uzyskać 

odszkodowanie. 
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Jeżeli sprawa dotyczy kilku rolników, można złożyć jeden wniosek załączając do niego 

mapki i zdjęcia. Wniosek o odszkodowanie składa się do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska. Najbliższy wydział znajduje się w Ciechanowie. 

Wójt B. Polańska - odpowiadając na pytanie Pana radnego Kaczorowskiego odnośnie 

oświetlenia na rondzie w Przewodowi e powiedziała, że zgodnie z projektem przewidzianych 

jest 13 lamp. Wyjaśniła, że na zmianę liczby lamp jest już za późno i nic już zrobić nie 

można. Poinformowała, że było okazanie projektu, jest po przetargu i wykonawcy robią 

zgodnie z dokumentacją. W rozmowie z Panem dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich dowiedziała się tylko, że gmina występuje do Zakładu Energetycznego 

o przydział mocy. Uznała, że jeżeli lamp będzie za dużo, to zostaną wyłączone, a zostanie 

włączona tylko stosowna ilość lamp W kwestii rozwiązania przy Ośrodku Zdrowia 

poinformowała, że roboty przebiegają zgodnie z dokumentacją i również nic w tej chwili 

zmienić nie można. 

Radny J. Grochowski - powiedział, że nie wie, czy w projekcie jest podjazd do Ośrodka 

Zdrowia, czy parking, czy coś innego, bo krawężniki są dosyć wysokie. 

Nawiązując do obecnej sytuacji pogodowej uznał, że rolnicy ponoszą bardzo duże straty, 

szczególnie na terenach niedrenowanych i niemeliorowanych. Dlatego zastanawia się, czy 

nie byłoby słuszne i stosowne, żeby gmina tak jak w innych klęskach żywiołowych powołała 

komisję do szacowania strat. Jego zdaniem, później jak kiedyś może ktoś się obudzić na 

wyższym szczeblu i powiedzieć, że można się o coś ubiegać, ale pod warunkiem, że komisja 

powołana do szacowania strat była na miejscu i szacowała straty. Uznał, że jest to wniosek do 

przemyślenia i zastanowienia się. 

Odnosząc się do dyskusji o mostkach, w sprawie mostka na drodze we wsi Mierzeniec był 

zdania, że jeśli nie będzie tam założonego mostka z prawdziwego zdarzenia, który powinien 

być założony podczas budowy drogi, to temat ten będzie omawiany co roku, albo w latach, w 

których będzie większy opad wody. Uznał, że jeżeli przekrój mostu będzie założony większy, 

to przy normalnych opadach nie będzie miał większego znaczenia. Natomiast w latach takich 

jak są teraz, będzie ratował drogę. A jeżeli teraz jest założony mostek, który jest wyżej jak 

poziom rowu, to jest założony niezgodnie z projektem, czy niwelacją. Wykonując odmulenie, 

zrobiono to za głęboko i dno mostu trzyma wodę. Uważał, że mostek powinien być niżej niż 

dno rowu i do niego dostosowana średnica przepustów. 
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Nawiązując do wypowiedzi Pana radnego Z. Sierzana powiedział, że do GSW nie należą ani 

rowy, ani mostki, ani urządzenia melioracyjne, są własnością rolników. Natomiast GSW 

zajmuje się tylko konserwacją. 

Zastępca Wójta W. Ocbtabiński - odnośnie wjazdu do Ośrodka Zdrowia w Przewodowi e, 

powiedział, że jest wjazd na teren Ośrodka. Jest tam obniżenie krawężnika. Poza tym jest 

możliwość zaparkowania samochodu na trawniczku, który będzie. Można też 

zagospodarować teren przy Ośrodku i po lewej stronie, czy prawej wyciąć drzewa i zrobić 

parking. 

W kwestii powołania komisji do szacowania strat, przypomniał, że w 2012 r. w gminie Gzy 

była jedyna komisja w powiecie puhuskim, która szacowała straty związane z wiosennymi 

przymrozkami. Odszkodowanie uzyskało ok. 16 rolników. W tym roku nie ma jeszcze 

sygnału od Pana Wojewody i z innych gmin. 


Radny Z. Kaczorowski - zapytał, jak wyglądają procedury ustalania szczegółów 


z poszczególnymi powiatami, czy gminami, jeśli na terenie gminy jest prowadzona 

inwestycja, ale nie prowadzi jej gmina? Dodał, że tak jak przed chwilą był spór o średnicę 

przepustów. Jego zdaniem, nie o to chodzi, ale chodzi o to, że w wielu miejscach, ci którzy są 

gospodarzami danego terenu, mogą nawet nie mieć odpowiedniego wykształcenia, ale oni tu 

są i wiedzą co można, a co nie. Później okazuje się, że instytucje nadrzędne realizują głupie, 

beznadziejne projekty. Za przykład podał miejscowość Gąsocin w gminie Sońsk, który stał 

się miejscowością słynną tylko dlatego, że pobudowano tam podwodny tunel. Oznacza to, że 

jakiś debil to zaprojektował, a jakiś idiota to wykonał, a przecież było wiadomo że tam musi 

być woda. 

Uznał, że jeżeli nawet Pan radny Sadowski się w czymś myli, to warto z nim porozmawiać, 

ponieważ tam mieszka i coś wie na ten temat. Dalej zapytał, czy instytucje nadrzędne muszą 

szczegóły konsultować z gminami, czy robią to zupełnie w oderwaniu od gminy? 

Wójt B. Polańska - wytłumaczyła, że jeśli na terenie gminy prowadzona jest inwestycja, 

którą nie prowadzi gmina, to jest okazanie projektu i można zgłaszać swoje propozycje 

i uwagi. Za przykład podała prowadzenie melioracji na gruntach rolników . Podczas 

okazania projektu, przychodzili rolnicy, sprawdzali i sugerowali swoje wnioski do zmian 

z tym, że zainteresowanych rolników powinno być więcej niż było. Na takiej samej zasadzie 

są realizowane wszystkie projekty inwestycyjne. 
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Odnośnie budowania ronda w Przewodowie, powiedziała, że z wczorajszej rozmowy 

z kierownikiem budowy dowiedziała się, że żeby zrobić inne rozwiązanie trzeba byłoby 

wykupić bardzo dużo ziemi, nawet rozwiązanie z przystankami autobusowymi i z zatoczkami. 

Poinformowała, że do Ośrodka Zdrowia można będzie wjechać z tym ,że jeżeli będzie 

problem , trzeba będzie zrobić parking za siatką, ponieważ wjazd będzie, ale po lewej stronie 

trzeba byłoby wyciąć drzewa i zrobić parking zamiast trawnika. Myśli, że w miejscu gdzie 

jest wjazd do Pana Wielgolewskiego droga jest dosyć szeroka, bo część stanowi droga 

wydzielona z gruntów Pana Wielgolewskiego, Natomiast część gruntów przy siatce, można 

będzie utwardzić i zrobić parking. Dodała, że rozwiązanie przy PSP w Przewodowi e też nie 

zdaje egzaminu. Ale są normy, z którymi mierzą się projektanci, a później wychodzi jak 

wychodzi. Natomiast w fazie wykonania tj . po okazaniu projektu i po przeprowadzeniu 

przetargu, wykonawca musi robić zgodnie z dokumentacją. 

Ad. pkt 13. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.40 

zamknął XXVI Sesję Rady Gminy Gzy. 
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