
P R o T O K Ó L Nr XXXII/14 


z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 7 lutego 2014 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 13.10 otworzył XXXII Sesję Rady 

Gminy Gzy. Wyjaśnił, że Sesja była zaplanowana na dzień 31 stycznia 2014 r. ale z uwagi na 

ekstremalne warunki pogodowe na drogach zostala odwołana i przełożona na dzisiejszy 

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

stanowiącą załącznik nr l do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 

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

Radni nieobecni: 

l. Biegała Krzysztof 

2. Świderska Joanna 


Ad. pkt 2. 


Przewodniczący L. Pytel - przypomnial, że porządek obrad Sesji otrzymali wszyscy 


Państwo radni. 


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


wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 


Nie widząc żadnych propozycji zmian, zaproponował przyjęcie porządku obrad w brzmieniu 


jak niżej: 


l. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. 	Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 


przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 


pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 


wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 


dożywiania" na lata 2014 - 2020. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 


w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020. 


7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 


w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 


świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 


wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc 


państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. 


8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 


właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 


9. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

11. Sprawy bieżące gminy. 

12. Wolne wnioski i pytania. 

13. Zamknięcie Sesji. 


Rada jednogłośnie przyjęła w/w porządek obrad. 


Ad. pkt 3. 


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


Nr XXXVI 3 odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się 


z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie. 


Ad. pkt 4. 


Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 


Ad. pkt 5. 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka 

poinformowała, że GOPS realizuje zadania z zakresu zadań rządowych i z zakresu zadań 


własnych. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi 


dożywianie dzieci. Wyjaśniła, że do końca roku 2013 tą forma pomocy były obejmowane 


dzieci na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały " Pomoc państwa w zakresie 


dożywiania, w latach 2006-2013. 
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Obecnie obowiązuje uchwała Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. Art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej mówi jakie osoby i jakie kryteria umożliwiają skorzystanie z pomocy społecznej. 

Uchwała Rady Ministrów przyzwala na podwyższenie kryterium dochodowego do 150%. Dla 

osoby samotnej kryterium dochodowe wynosi 542 zł , kryterium dochodowe na osobę 

w rodzinie wynosi 456 zł. Dotychczas kryteria również były podwyższone i 60% dzieci, które 

korzysta z dożywiania mają podwyższone kryterium dochodowe. Przy 150% dochód na 

osobę w rodzinie wynosi 684 zł , dla osoby samotnej 813 zł . W związku z tym, że uchwała 

Rady Ministrów przyzwala na podwyższenie kryterium dochodowego i dzieci z terenu gminy 

korzystają z dożywiania, poprosiła o podjęcie uchwały o podwyższeniu kryterium. Realizacja 

zadania obejmuje dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych. 

Z tej formy pomocy korzystają również osoby samotne będące w trudnej sytuacji materialnej, 

czasami rodziny wielodzietne z sytuacją kryzysową, w wyjątkowych sytuacjach. Realizacja 

programu odbywa się ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w wysokości 

60% i 40% środków finansowych jako udział własny gminy. Jednocześnie nadmieniła, że 

gmina może wystąpić o zmniejszenie udziału środków własnych w związku z trudną 

sytuacją finansową gminy. W ubiegłym roku gmina nasza występowała do Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie i mieliśmy tylko 20% udział środków własnych. Za rok 2013 

dotacja wynosiła 67.000 zł, a środki własne gminy na zadania stanowiły kwotę 16.900 zł 

(20%). Całkowity koszt dożywiania w 2013 r. wynosił 83.900 zł. 

Pytań nie było . 

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

proj ektu uchwały 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 

- przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniaj ącego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. 

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

21.01.2014 r. - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski - również 

przedstawił pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 21.01.2014 r. - stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania 

w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 

Nr XXX1JJI44/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 

2014 - 2020 - która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Gzach T. Linka - powiedziała, że 

program w zakresie pomoc państwa na lata 2014 - 2020 ma na celu ograniczenie zjawiska 

niedożywienia dzieci i młodzieży. Program przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć 

zjedzenia posiłku, a dyrektor przedszkola lub szkoły informuje GOPS o potrzebie udzielenia 

tej formy pomocy. Liczba dzieci nie może być większa niż 20% uczniów, którzy korzystają 

z dożywiania. Forma osłonowa na dzień dzisiejszy dożywiania jest reałizowana w szkołach 

podstawowych i gimnazjum. Wyjaśniła, że warunkiem przyznania pomocy bez wydania 

decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania wywiadu 

środowiskowego jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym 

mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązanie na terenie gminy będzie 

przewidywał. W związku z uchwałą Rady Ministrów nr 221 z 2013 r. podjęcie uchwały jest 

koniecznością. 

Pytań nie było. 



- 5 

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

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawiła pozytywną opinię Komisj i do projektu uchwały w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania" na lata 2014-2020. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również przedstawi! 

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 

2014-2020 i poddał pod głosowanie . 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 

Nr XXX1I/145/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - która stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka - wyjaśniła, że 

w związku z tym, że jest nowa uchwała Rady Ministrów o nowym programie "Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020, warunkiem otrzymania przez gminę 

dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób nie przekraczających kryterium 

dochodowe tj . do 150% kryterium dochodowe. Podjęcie uchwały jest niezbędne na 

podstawie art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej podwyższającej kwotę kryterium 

dochodowego do 150% tj. do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony 

posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

Pytań nie było. 

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

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia zasad 

zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na 
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zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również przedstawił 

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 

Nr XXXW146/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania" na lata 2014 - 2020 - która stanowi załącznik nr 6 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - wyjaśniła, że w uchwale określającej wzór deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2012 r. w objaśnieniach 


powołaliśmy się na Kodeks karny, co jest niezgodne z prawem. Dlatego skreśla się pkt 3 


"Deklaracji". 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 


określenia wzoru deklaracj i o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 


składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - także przedstawił 


pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 


Przewodniczący L. Pytel - odczyta! projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 


określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 


skladanej przez właścicieli nieruchomości zamieszka/ej i podda! pod glosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 

Nr XXXIU147/14 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałej - która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że dotychczas deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi można było składać tylko systemem papierowym. 

Po podjęciu uchwały deklarację taką można będzie przekazać za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej . 

Pytań nie było. 

Pnewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie warunków i trybu 

składania przez właścicieli nieruchomości deklaracj i o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacj i elektronicznej . 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - także przedstawił 

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały . 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie warunków i trybu składania 

przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 

Nr XXXIIll48114 w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej - która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

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

Ad. pkt 11. 

Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących gminy powiedziała, że przez ostatnie dwa 

tygodnie stycznia bieżącego roku praktycznie zajmowała się tylko odśnieżaniem. 

W pierwszym tygodniu padało i wiało , później było trochę przerwy ałe było ślisko. 

A w ostatnim tygodniu pogoda dokuczyła bardzo wszystkim. 
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w tym czasie gmma starała się mieć pod kontrolą wszystkie drogi gminne łącznie 

z drogami powiatowymi. Dużo wyrozwruałości i pomocy doznała ze strony sołtysów 

i radnych, za co im serdecznie podziękowała. Podkreśliła, że niektórzy z nich sami odśnieżali 

drogi, żeby można było odebrać mleko. Jednak było też kilka telefonów bardzo 

nieprzyjemnych, chociaż nieuzasadnionych np. zrobienie zakupów, odebranie listu. Bo jeśli 

ktoś jest chory i musi dojechać karetka pogotowia to rozumie. 

Odśnieżanie dróg gminnych kosztowało gminę sporo pieniędzy. Obecnie udzielana jest 

pomoc mieszkańcom gminy tam gdzie zachodzi taka potrzeba i żeby można było ze wsi 

odebrać mleko. Jednocześnie przeprosiła za odśnieżanie dróg, jeśli było opóźnione, ale starała 

się żeby jak najlepiej ijak najszybciej udrożnić zarówno drogi gminne i drogi powiatowe. 

Poinformowała, że do pewnego czasu gmina radziła sobie z operatorami, którzy wygrali 

przetarg na odśnieżanie. Jednak w drugim tygodniu trzeba było skorzystać z usług z zewnątrz. 

Na terenie gminy chodziły 4 fadromy, ponieważ wszystkie drogi nie gminne trzeba było 

odśnieżać w inny sposób. Dużo śniegu jest również na drogach powiatowych gdzie również 

nie było łatwo. W tym czasie wynikła również sytuacja, że mieszkańcy z rejonu Szyszk nie 

mieli prądu, a tym samym i wody. W związku z tym trzeba było odśnieżyć dojazd do 

transformatora, żeby mógł dojechać Zakład Energetyczny i wykonać naprawę. 

Następna sprawa pilna, to dojazd karetki pogotowia drogą powiatową po chorego, co 

wymagało trochę czasu. Uznała, że było to bardzo stresujące, ponieważ ważyło się ludzkie 

życie. To samo było z dializami chorych. 

Z powodu nieprzejezdnych praktycznie wszystkich dróg w dniach 30 31 .01.2014 r. 

w szkołach na terenie gminy zostały odwołane zajęcia lekcyjne. 

Dalej poinformowała, ze do dnia 15.03.2014 r. gmina będzie przyjmowała wnioski na 

wymianę eternitu. Na ten cel gmina otrzymuje dotację w wysokości 85%, pozostałe 15% to 

środki własne gminy. 

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego został złożony wniosek na 

dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójt y Trojany. W jakiej 

wysokości będzie przyznana dotacja trudno jest jej powiedzieć. 

Przewodniczący L. Pytel - w imieniu władz samorządu gminnego i Pana dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Pułtusku podziękował wszystkim mieszkańcom gminy w tym radnym 

i sołtysom, którzy zaangażowali się w odśnieżanie dróg w tak ekstremalnych warunkach. 
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Nie patrząc na usługi ze strony władz gminy i Powiatu przystąpili do odśnieżania dróg 

gminnych i powiatowych. 

Sołtys wsi Sisice Janusz Bilik - stwierdził, że duże podziękowania i nagrody najbardziej 

należą się nie Panu dyrektorowi ZDP, ale dwóm pracownikom - Panu Zarębie i drugiemu 

Panu nieznanemu z nazwiska, którzy zmieniali się na koparce i przez tydzień dzień i noc 

walczyli z odśnieżaniem drogi powiatowej pod Bulkowem. Dodał, że gdy sam dzwonił do 

Pana dyrektora ZDP, to ten przestał odbierać telefony .. Tak samo było z Panem Starostą. 

Powiedział, że nie wie, kto wygrał przetarg na odśnieżanie dróg powiatowych, ale na drogę 

przyjechali tacy ludzie, którzy nie mieli pojęcia o posypaniu drogi piachem ani 

o odśnieżaniu. Uważał, że to ci ludzie doprowadzili do tego, że droga została zasypana tak, że 

później nic nie było można zrobić koparkami. 

Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że przekaże Panu Staroście, że owoc dobrej pracy 

zawdzięcza dwóm pracownikom, których wymienił Pan J. Bilik. 

Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki - podziękował Pani Wójt, za zdecydowane działanie 

w kwestii odśnieżania. 

Radny Zdzislaw Sierzan - zapytał Panią Wójt, dlaczego wyproszono z autobusu dzieci, 

które odbierane były ze wsi Pękowo w szczerym polu około 3 km od domu? Dodał, że 

najpierw dzieciom kazano iść na okazję do szosy ciechanowskiej. Później dzieci 

prawdopodobnie zawrócono, żeby wracały do domu. Dalej zapytał , co robił i od czego jest 

opiekun w autobusie ? Powiedział, że opiekun puścił dzieci, a sam został w autobusie. 

Następnie zapytał, czy w autobusie było zagrożenie, że miał się zapalić, że wyproszono dzieci 

na 15° mróz , na wiatr i zawieję i kazano im iść do domu? 

Radny Mieczysław Sadowski - zaproponował, że jeśli jakaś firma składa ofertę na 

odśnieżanie to należałoby ją sprawdzić od strony technicznej. Jego zdaniem, wykonawca 

odśnieżania słabszym sprzętem może odśnieżać przez dwa dni. Ale na następne dni powinien 

mieć mocniejszy sprzęt. A jeśli nie ma mocnego sprzętu, to należy go zobowiązać, aby miał 

już osobę, która natychmiast przyjedzie fadromą. 

Sołtys wsi Nowa Borza Ełak Henryk - podziękował za odśnieżanie Pani Wójt i dodał, że w 

czasie kiedy Pan Łysik odśnieżał drogę, należało się przyj echać Pani Wójt albo Panu Wójtowi 

i sprawdzić jak to robi. Poinformował, że Pan Piotr Rybarczyk, który ma mniejszy ciągnik, 

tak potrafił odśnieżyć wieś Nowe Borza, że tylko podziwiać . 
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Natomiast Pan Łysik tak odśnieżył drogę jakby "przeleciał ptaszek". Następnie zapytał, za co 

Pan Łysik bierze pieniądze? 

Sołtys wsi Ostaszewo - Włuski Mieczysław Skorupski - powiedział, że ma małe 

zastrzeżenie do umowy o odśnieżanie . Jego zdaniem w umowie takiej powinien być zapis, że 

po ustaniu trudnych warunków w ciągu 3-ch lub 4-ch godzin drogi mają być odśnieżone, nie 

interesuje go jakim sprzętem .. Uznał, że jeśli ktoś odśnieża i podejmie się dużo odśnieżać, to 

odśnieżanie robi pomału, na innych gminach, a nie na terenie naszej gminy. Dlatego, jeśli 

ktoś podpisuje umowę na odśnieżanie, to musi odpowiadać finansowo. Uznał, że jeśli będzie 

kara umowna, to taki operator będzie się starał i będzie wiedział ile może odśnieżyć, a ile 

nie. 

Radny i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Jacek Grochowski - poinformował, 

że w połowie miesiąca stycznia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej 

Spółki Wodnej w Gzach. Ze stanowiska księgowego - odeszła Pani Irena Gerek, a na 

stanowisku tym będzie pracował Pan Waldemar Sobczyński . Szczegółowych informacji, co 

zrobiono na danej wsi i za ile udziela Pan kierownik GSW. Jednocześnie nadmienił, że na 

Walnym Zgromadzeniu Delegatów GSW byl i również przedstawiciele Starostwa 

Powiatowego w Puhusku , którzy przekazali informację, że prawdopodobnie grunty 

zdrenowane, zmeliorowane przejdą pod Zarząd Gminy. Kto będzie ustalał składki i na jakiej 

zasadzie nie wiadomo. Zmiany te będą następowały prawdopodobnie z początkiem roku 

2015, nie jest to informacja 100%. Wsie nie zrzeszone w żadnej spółce, z zapisem, że nie 

prowadziły żadnej konserwacji urządzeń melioracyjnych, podczas przejęcia będą obciążone 

większymi składkami w celu przywrócenia stanu rządzeń. 

Dalej powiedział, że w związku z dużą ilością głosów na temat szkód łowieckich 

wyrządzonych przez dziki, bobry itd. na wczorajszym (6.02.2014 r.) posiedzeniu Rady 

Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Pułtusku, Pan Starosta z Panem Nadleśniczym 

złożyli meldunek, że populacja tych zwierząt w stosunku do normalnego stanu jest 3-krotnie 

większa. Oznacza to, że jest zagrożenie, tylko nie ma odpowiednich działań. 

Poinformował także, że Biuro Terenowe Mazowieckiej Izby Rolniczej w Ciechanowie 

prosi, aby rolnicy którzy składaj ą wnioski o odszkodowania do kół łowieckich, czy 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, taką informację przekazywali do MIR, aby ta 

mogła podejmować jakiekolwiek działania . 
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Następnie Panu radnemu Z. Sierzan zadała pytanie, czy np. z jedno dziecko szło z tego 

autobusu powyżej 300 m do domu, bo wcześniej powiedział, że dzieci z autobusu miały 3 km 

Radny Z. Sierzan - odpowiedział, że np. od jego domu jest ok. 3 km, bo było to koło 

Państwa Zawadów we wsi Gromin i zapytał, czy tak? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że trudno jest jej odpowiedzieć. 

Radny Z. Sierzan - powiedział, że dobrze, że z dziećmi wysiadła Pani Polańska. Dzwonił 

w tej sprawie do 3-ch rodziców i powiedziano mu, że w pierwszej kolejności kazano dzieciom 

iść na okazję do ciechanowskiej szosy, że może pojadą okazją. Później powiedziano im, żeby 

nie szli, a wracał i do domu. Wysiadła i szła z nimi Pani Polańska. Doszli prawdopodobnie 

do Państwa Zadrożnych, czy do kogoś innego. Po czym przedzwonili i sąsiad pojechał po 

dzieci. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła relację, o której wie ona sama. Kiedy się zakopał autobus była 

propozycja, ale była to propozycja od dzieci, że zadzwonią do domów po rodziców. Z relacji 

Pani Polańskiej dzieci odeszły od autobusu 100 m lub 200 m. Wszystkie dzieci zadzwoniły do 

domu po rodziców i uważa, że nie było żadnego problemu. Następnie zapytała, co miał zrobić 

kierowca, kiedy autobus stał 3 godziny w zaspie, a dzieci miały siedzieć w autobusie i czekać, 

aż się go wyciągnie? 

Radny Z. Sierzan - powiedział , że wypędzono dzieci z autobusu i kazano im iść . Po czym 

zapytał, gdzie w tym czasie był opiekun i odkąd dokąd zaczynają się jego obowiązki? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że dzieci miały opiekuna w formie nauczyciela. 

Radny Z. Sierzan - zapytał, czy Pani Polańska jest opiekunem? 

Wójt Polańska - odpowiedziała, że Pani Polańska jest nauczycielem. A nauczyciel jest nie 

tylko nauczycielem, ale i opiekunem. Wyjaśniła, że dzwonił do niej opiekun dzieci, że 

autobus stoi w zaspie i żeby mu pomóc wydobyć z zaspy autobus. Doda/a, że w autobusie jest 

kierowca i opiekun dzieci. Był też nauczyciel, który tak samo odpowiada za dzieci bez 

względu na to gdzie z nimi jest. Poinformowała, że żadne dziecko nie szło. Dzieci zadzwoniły 

do rodziców i rodzice po nie przyjechali. 

Sołtys wsi Stare Grochy Tomasz Długołęcki - stwierdził, że najlepszym opiekunem jest 

rodzic. 

Radny Z. Sierzan - zapytał, skąd dzieci miały kontakt z rodzicami, jeśli rodzice byli 

w pracy, a dzieci nie mogą nosić do szkoły telefonów? 
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Dodał także, że MIR zwraca się z prośbą do gmin, że jeżeli gmina będzie opiniowała kołom 

łowieckim wnioski dotyczące polowań rocznych zwierzyny łownej , żeby przekazała ksero 

swojej opinii, w której powinna się znaleźć informacja dotycząca ilości wyrządzonych szkód, 

przez jakie zwierzęta zostały one wyrządzone, ile wypłacono odszkodowań oraz jakie będą 

prowadzone działania, żeby w tej kwestii pomagać. 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki - powiedział , że kiedy składał wniosek o odszkodowanie za 

szkody wyrządzone przez bobry do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Ciechanowie zapytano go, co dzieje się w gminie Gzy, skoro nie ma żadnych zgłoszeń 

o szkodę, ani żadnych działań, informacji, że są bobry i robią szkody. Jego zdaniem, jest to 

słuszna uwaga. 

Przewodniczący L Pytel - wyjaśnił sprawę szacowania szkód wyrządzonych przez bobry 

i zwierzęta łowne. Powiedział, że bobrów jest dużo. W związku z tym, każdy poszkodowany 

rolnik, u którego wystąpiła szkoda powyżej 100 zł , czy w drzewostanie, czy w uprawach 

może złożyć wniosek o odszkodowanie na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Warszawie Wydział Spraw Terenowych Nr l w Ciechanowie. 

Odnośnie szkód wyrządzanych przez dziki, jelenie, samy, daniele powiedział, że za szkody 

wyrządzone przez wymienione zwierzęta odpowiadają zarządy kół łowieckich, które 

dzierżawią swoje obwody łowieckie. Podkreślił, że jeżeli właściciel, u którego oszacowano 

szkodę nie zgadza się z wyceną szkody wówczas mediatorem jest wójt, przy udziale 

przedstawicieli MIR. 

Za szkody wyrządzone przez łosie odpowiada wypłaca odszkodowania Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

Wójt B. Polańska - ustosunkowując się do wypowiedzi dotyczących odśnieżania dróg 

wyjaśniła, że zarówno gmina jak i Powiat ogłasza przetarg, w którym przedstawia zasady. 

W przetargu w grę wchodzi cena. Wybierając wykonawcę gmina praktycznie nie ma wyboru. 

W obecnych publikacjach mówi się, że w grę nie będzie wchodziła cena lecz inne sprawy. Jej 

zdaniem, byłoby to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ po akcji odśnieżania w tym roku 

można wyciągnąć wnioski. Tak samo było w ZDP Pułtusku. Wykonawca spełniał warunki. 

Natomiast przy odśnieżaniu okazało się, że zatrudnił podwykonawców, którzy nie za bardzo 

wywiązywali się z powierzonych im zadań . 

W sprawie wyjaśnienia sytuacji we wsi Pękowo, powiedziała, że rzeczywiście autobus nie 

mógł przejechać, utknął w zaspie. 
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Wójt B. Polańska - zapytała radnego Pana Z. Sierzana, jaka byłaby propozycja z Jego 

strony, co powinien zrobić nauczyciel i opiekun? 

Radny Z. Sierzan - odpowiedział, że opiekun powinien przedzwonić do szkoły, a szkoła 

powinna powiadomić rodziców. Dodał, że niektórzy rodzice byli po dzieci, a niektórzy 

rodzice nie byli, bo byli w pracy. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że żadne dziecko nie zostało na miejscu przy autobusie. 

Inne dzieci zostały zabrane przez innych rodziców, tak było uzgodnione. 

Radny Z. Sierzan - uznał, że niech będzie wersja Pani Wójt, ale on wie swoje, ponieważ 

rozmawiał z rodzicami i powiedzieli mu. Dzwonił przed dzisiejszą Sesją. 

Sołtys wsi Grochy - Imbrzyki Roman Niesluchowski - powiedział, że w jego wsi zaistniala 

taka sama sytuacja. Pan kierowca przedzwonił do niego i innych rodziców dzieci i 4-ro czy 

5-cioro dzieci przyszło I km, czy 1,5 km piesw do domu i nikt z tego afery nie robi. 

Radny Z. Sierzan - stwierdził, że dobrze, że nic się nie stało, a mówi o tym na zaś. 

Ad. pkt 12. 

Radna Jadwiga Koc zwracaj ąc SIę radnego powiatu jednocześnie 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Puhuskiego Pana Zbigniewa Kołodziejskiego 

powiedziała, że chodzi jej o warunki szpitała puhuskiego .. Podkreśliła, że ludzie nie wiedzą 

co się z nim dzieje i jakie są jego perspektywy. Nadmieniła, że chodzą różne wersje, że 

szpital puhuski połączył się ze szpitalem bródnowskim w Warszawie, a nic konkretnego nie 

wiadomo. 

Radny Powiatu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew 

Kołodziejski - powiedział, że do tej pory Zarząd Powiatu i Pan Starosta negocjuje połączenie 

się. ze szpitalem bródnowskim. Na ostatniej Sesji Rady Powiatu Pan Starosta powiedział, że 

rozmowy sąna ukończeniu i "dopinane" są z jednej i drugiej strony odpowiednie dokumenty. 

Jest nadzieja na 90%, że szpital puhuski połączy się ze szpitalem br6dnowskim. 

Ad. pkt 13. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 14.25 

zamknął XXXII Sesję Rady Gminy Gzy. 
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