
PROTOK Ó Ł NrXXXV/14 


z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu II czerwca 2014 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Jacka Wiktora Grochowskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Wiktor Grochowski o godz. 13.15 otworzył -

XXXV Sesję Rady Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż 

zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr I do niniejszego protokołu aktualnie w 

posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni: 

I. Biegała Krzysztof 

2. Pytel Leon 

Ad .. pkt 2 

Wiceprzewodniczący J. Grochowski - przypomniał, 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 Sesji 


w brzmieniu jak niżej: 


l .  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2013: 

a) wystąpienie Wójta, 

b) zapoznanie z Uchwałą Nr Ci.I13.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok, 

c) zapoznanie z Uchwałą Nr 4/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 20 maja 

2014 r. o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2013 rok i wniosku w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Gzy, 
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d) zapoznanie z Uchwałą Nr Ci.203.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Gzy, 

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


budżetu Gminy Gzy za 2013 rok, 


f) opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 2013 


rok, 


g) dyskusja. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. 

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

budżetu na 2013 rok. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy na lata 2014 -2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

II. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 37 Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu 

puhuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 152, poz.5335) dotyczącej konieczności 

zmiany parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych 

drzewami w tym samym gatunku w miejscu usuwanych drzew oraz zmiany numeru 

ewidencyjnego działki, na której znajduje się pomnik przyrody. 

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

13. Sprawy bieżące gminy. 

14. Wolne wnioski i pytania. 

15. Zamknięcie Sesji. 

Rada jednogłośnie przyjęła w/w porządek obrad. 

Ad. pkt 3. 

Wiceprzewodniczący J. Grochowski przypomniał, że protokół z poprzedniej Sesji Rady -

Gminy Nr XXXIV/I4 odbytej w dniu 16 kwietnia 2014 r. był wyłożony do wglądu 
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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 S. 

-Wiceprzewodniczący J. Grochowski udzielił głosu Wójtowi Gminy Pani Barbarze 

Polańskiej. 

aj 

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

rok 2013. 

Wystąpienie Wójta - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

bl 

Zastępca Wójta Gminy Wiesław Ochtabiński - zapoznał z Uchwałą Nr Ci.I13.2014 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 kwietnia 

2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu 

z wykonania budżetu za 2013 rok. 

Uchwała - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

ci 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Sierzan zapoznał z Uchwałą Nr 4/2014 -

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 20 maja 2014 r. o opinii wykonania budżetu 

Gminy Gzy za 2013 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy. 

Uchwała - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

dl 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński zapoznał z Uchwałą Nr Ci.203.2014 Składu-

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 maja 2014 r. 

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 

20 maja 2014 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 

- poinformowała, że Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Gzy 
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za rok 2013. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 03.06.2014 r. -

stanowi załącznik nr 6 do niniej szego protokołu. 

fi 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski równiez 

przedstawił pozytywną ocenę wykonania budzetu Gminy Gzy za rok 2013. 

Opinia Komisji Rolnictwa Budzetu z dnia 03.06.2014 r. - stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu. 

g/ 

Soltys wsi Begno Piotr Kownacki - powiedział, ze do punktu w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy absolutorium z tytułu wykonania budzetu na 2013 r. chciałby dodać - za piękno 

w budynku urzędu gminy w związku z przeprowadzonym remontem, co jest duZą zasługą 

Pani Wójt. 

Wiceprzewodniczący J. Grochowski - poinformował, ze rok 2013 dla gminy, dla Pani Wójt 

dla wszystkich nie był pasmem samych sukcesów, gdyz na pewno były sprawy, które nie 

udało się do końca załatwić, ale zgodnie z przysłowiem "tak krawiec kraje jak mu materii 

staje". Jednak z powierzonego materiału mozna zrobić coś konkretnego i pozytecznego. Lecz 

mowa ten materiał równiez i zmarnować. Stwierdził, ze na mozliwości jakie były, do 

sukcesów nalezy zaliczyć spadek zadłuzenia gminy w kadencji o 1.000.000 zł tj. o 15%. 

Uznał, ze pomimo mniejszych środków finansowych w 2013 r. jakie gmina miała 

w poprzednich latach do dyspozycji, w inwestycjach drogowych zrobiono sporo. Do 

sukcesów nalezy zaliczyć takze pozytywną współpracę z Powiatem. Chodzi tu chocia:l:by 

o podjęcie wspólnej decyzji (Wójta i Rady) o przekazaniu środków finansowych, czego 

owocem było poprawienie na sporym odcinku drogi powiatowej. 

Prezes Gminnego Związku Polskiego Stronnictwa Ludowego Wojciech Żukowski 

zapytał jakie jest zadłuzenie gminy? 

Wójt B. Połańska - odpowiedziała, ze zadłuzenie gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 

3.586.855,23 zł . 

Wiceprzewodniczący J. Grochowski dodał, ze zadłuzenie gminy jest jeszcze duze, ale -

w czasie kadencji spadło z 47% na 32%. 

Radny Powiatu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew 

Kołodziejski - podziękował Pani Wójt za wspólną współpracę, za współpracę z Radą 
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Powiatu i Panem StarostąPułtuskim. Nadmienił że Pani Wójt uczestniczy w sesjach Rady 

Powiatu i ma częste kontakty z Panem Starostą. W związku z tym konsultują wspólne 

sprawy gminy i Powiatu. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Anna Zalewska w imieniu -

swoim, pozostałych Pań dyrektorek i całej społeczności szkół, podziękowała Pani Wójt za 

współpracę, która układa się świetnie. Dodała, że Pani Wójt zawsze wspiera w działaniach 

i pomaga jak może, za co są bardzo wdzięczni. 

Radna Jadwiga Koc powiedziała, że świetnie, że są dobre wyniki, cieszy się z tego.-

Przypomniała, że między społeczeństwem Gzów były różne niestnastki. Ale dobrze jest, że 

wszyscy doszli do porozumienia, że funkcjonuje Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach, że 

zmniejszyło się zadłużenie gminy, że coraz więcej widać , że coś się robi na terenie gminy, 

poprawione są drogi. Cieszy się że w budynku urzędu gminy funkcjonuje centralne 

ogrzewanie, że przyjemnie jest wejść i popatrzeć. Myśli, że idzie to w dobrym kierunku i oby 

tak było dalej. Uznała, ze zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Na koniec swojego wystąpienia, 

życzyła dalszych sukcesów Pani Wójt, Radzie i sohysom, którym również należy się 

pochwała, że chcą współpracować. 

Ad. pkt 6. 

Wiceprzewodniczący J. Grochowski odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia -

sprawozdania finansowego za 20 I 3 rok 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 XXXV/161/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fmansowego za 2013 rok - która 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Wiceprzewodniczący J. Grochowski odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia-

Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok i poddał pod 

głosowanie. 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu brało udział 13 radnych. 

Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy głosowało 13 radnych, głosów "przeciwnych" 

i głosów "wstrzymujących" nie było. 
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Uchwała Nr XXXV/162/14 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu na 2013 rok została podjęta bezwzględną większością głosów 

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

Wójt B. Polańska podziękowała Radzie za udzielenie absolutorium. Zwracając się do -

wszystkich obecnych na sali obrad stwierdziła, że miło było usłyszeć o dobrej współpracy. 

Ale nie byłoby dobrej współpracy gdyby nie zasługa wszystkich. Jej zdaniem, problemy 

rozwiązywane są wspólnie, a tych w 2013 r. nie było mało. Przykładem tego jest ustawa 

śmieciowa, gdzie wszyscy zastanawiali się jak do tego podejść, jaką ustalić stawkę, jak 

ogłosić przetarg. Nadmieniła, że na dzień dzisiejszy w temacie śmieci jest mało skarg 

mieszkańców, chociaż wiele jest spraw do załatwienia w tej kwestii np. remonty dróg, żeby 

mogły dojechać samochody. Jednak te należy zaliczyć do spraw bieżących. Uznała, że 

poprzez wyrozumiałość, zrozumienie, wzajemną współpracę z kierownikami jednostek 

organizacyjnych, kierownikami referatów urzędu gmmy, Panią Prezes Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Gzy, Ochotniczą Strażą Pożarną i pracownikami urzędu gminy na sukces 

zasłużyli wszyscy. Myśli, że wspólna praca zmierza do dobrego, do poprawy estetyki i 

wartości gminy. 

Ad. pkt 8 i 9. 

Wiceprzewodniczący J. Grochowski powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmiany -

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy wiąże się z projektem uchwały w sprawie 

zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014 i o zabranie głosu poprosił Panią 

Skarbnik Gminy Elżbietę Głowacką. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa 

na 2014 r. została uchwalona łącznie z budżetem gminy w miesiącu grudniu 2013 r. WPF 

określa plan dochodów i wydatków i przedstawia wynik finansowy. 

Wydatki podzielone są na wydatki bieżące, majątkowe i inne źródła finansowania. Do dnia 

11.06.2014 r. była tylko jedna zmiana WPF. W dniu 14.03.2014 r. Rada Gminy podjęła 

uchwałę o zmianie WPF. Zmiana ta dotyczyła zmiany w wykazie przedsięwzięć jak również 

zmiany planu dochodów i wydatków. 

Zmiana w obecnym projekcie uchwały wiąże się przede wszystkim ze zmianą wysokości 

planu dochodów gminy na rok 2014 i zmianą planu wydatków na 2014 r. 
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Po stronie dochodów do WPF wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 2/14 i 9/14 

Wójta Gminy - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 91.057 zł z tytułu dotacji na 

wydatki bieżące i Zarządzenia Nr 5/14- zmiany planu dotacji na zadania zlecone i własne -

zmniejszenie o kwotę 59.300 zł , zwiększenie 19.000 zł. 

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 427.797,20 zł wynika z Zarządzenia Nr 13/14 

i Nr 21/14 Wójta Gminy na dofinansowanie zadań własnych i zadań zleconych. 

Pozostałe zmiany dotyczą uchwały Nr XXXIII/I 50/14 tj. zmniejszenia subwencji oświatowej 

o kwotę 63.487 zł oraz zmian w dotacji na projekt przy udziale środków unijnych pn. Dziś
"

myślę o jutrze". 

Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących o kwotę 13.500 zł 

i wydatków majątkowych o kwotę 18.800 zł wynika z projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2014 r. 

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 10.808.742,63 zł-

w tym: dochody bieżące 10.463.830,80 zł-

dochody majątkowe 344.911,83 zł 

W projekcie uchwały budżetowej dochody zwiększyły się o kwotę 32.300 zł w dziale 801 

Oświata i wychowanie- 18.800 zł - zwiększenie dotacji na realizację projektu pn. Radosne
"

oddziały przedszkolne"" wspófinansowanego ze środków funduszu społecznego wg umowy 

z dnia 17.01.2014 r. 

W dziale 900 - dotacja zwiększająca plan w kwocie 13.500 zł - dotacja na dofinansowanie 

zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu" realizowanego w ramach programu 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Jeśli chodzi o wydatki w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej, plan wydatków uległ 

zwiększeniu o kwotę 858.456,78 zł. 

Wydatki dotyczą zmian wynikających z planu dotacji głownie na zadania zlecone, własne 

dofinansowanie jak również zmian uchwały Nr XXXIII/150/14 i uchwały Nr XXXIV 

158/14 oraz obecnego projektu uchwały. 

Po zmianach ogółem plan wydatków budżetu na 2014 r. wynosi -10.924.859 zł 

w tym : wydatki bieżące 10.175.841,77 zł 

wydatki majątkowe - 749.017,23 zł 
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W projekcie uchwały budżetowej zmiany po stronie wydatków to zmniejszenie o kwotę 

14.380 zł. 

Zmniej szenia dotyczą: 

- działu 600 Transport i łączność - zmniejszenie planu na zadanie pn. "Modernizacja dróg 
" 

gminnych w związku z niższą wartością zadania po przeprowadzonym przetargu, 

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w funduszu sołeckim wsi Porzowo, 

a zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.253 zł na zadanie pn. 

" 


"Wykonanie drenów osuszających drogę we wsi Porzowo zgodnie ze złożonym 

wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach fundusz 

sołeckiego. Zadanie z wydatków bieżących przeniesiono na wydatki majątkowe. 

- w dziale 801 zmniejszenie wydatków o kwotę 7.380 zł i jednocześnie zwiększenie - zmiana 
" 

planu wydatków na realizację zadań wynikających z projektu "Dziś myślę o jutrze
Y

współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w szkołach na terenie gminy. 


Zwiększenia - plan 46.680 zł 

- w dziale 700 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa - zwiększenie planu wydatków 

o kwotę 7.000 zł na zakup materiałów w celu naprawy dachu budynku gminnego Ośrodek 

Zdrowia w Szyszkach. 

- w dziale 801 Oświata i wychowanie - 28.180 zł 

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań wynikających z projektu "Radosne 
" 

oddziały przedszkolne wynika z otrzymanej wyższej dotacji o kwotę 18.800 zł i zmiana 
" 

klasyfikacji budżetowej. o kwotę 7.380 zł wynikająca z projekt "Dziś myślę o jutrze . 

Projekt pn."Radosne oddziały przedszkolne będzie realizowany do końca sierpnia 2014 r. 

Projekt uległ zwiększeniu o kwotę - 18.800 zł. 

Wartość projektu po zmianach wynosi -214.722 zł w tym: środki unijne - 182.513,70 zł 

i środki z budżetu krajowego - 32.208,30 zł. 

Jest to projekt bez udziału środków gminy. Gmina ma za zadanie poprowadzić i zrealizować 

projekt poprzez urządzenie oddziałów przedszkolnych w szkole Przewodowie iSkaszewie. 

- w dziale 900 zwiększenie kwoty 13.500 zł - realizacja zadania pn. "Usuwanie 
" 

i unieszkodliwianie azbestu . Program jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska. Wymagany wkład własny gminy 20%,80% - WFOŚ. -
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Koszt zadania został oszacowany na kwotę 15.910,50 z tego dotacja planowana 13.500 zł-

i środki gminy 2.410,50 zł, które zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej gminy. 

O powyższe kwoty uległa zmianie również WPF. Wynik budżetu pozostał ten sam tj. stanowi 


deficyt budżetu w kwocie 116.116,37 zł Przychody i rozchody budżetu pozostały bez zmian. 


O taką samą kwotę tylko uległy zmianie wydatki i dochody. 


Pytań nie było. 


Wiceprzewodniczący J. Grochowski 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 zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski również przedstawił-

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący J. Grochowski - odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

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

O głosów "wstrzymujących" oraz O głosów "przeciwnych" podjęła uchwałę 

Nr XXXVII 63114 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która 

stanowi załącznik nr l O do niniejszego protokołu. 

Następnie Wiceprzewodniczący J. Grochowski powiedział, że Pani Skarbnik-

wyczerpująco przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 

Gzy na rok 2014 i zapytał, czy ktoś ma pytania. 

Pytań nie było. 

poprosił Przewodniczących KomisjiWiceprzewodniczący J. Grochowski 

o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski również przedstawił-

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 
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Wiceprzewodniczący J. Grochowski - odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2014 i poddał pod głosowanie. 
" 

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

o głosów "wstrzymujących oraz O głosów "przeciwnych" podjęła uchwałę 

Nr XXXV1164/14 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014 - która 

stanowi załącznik nr II do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że wcześniejsza uchwała była podjęta na lata 2009· -

2013. Obecnie należy podjąć nową uchwałę na lata 2014 - 2018. 

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gzy wchodzi 15 lokali o łącznej powierzchni 

2668,87 m w tym: 

2Przewodowo Poduchowne (Publiczna Szkoła Podstawowa) - 2 lokale o pow. po 48 m ,· 

2 
· Gzy (Publiczne Gimnazjum) I lokal o pow. 49 m ,-

2 · Stare Grochy (budynek po Szkole Podstawowej) I lokal o pow. 73,70 m ,. 

2 
• Szyszki Włościańskie (Ośrodek Zdrowia) - I lokal o pow. 55,97 m , 

2 · Skaszewo Włościańskie ( budynek po Szkole Podstawowej) - 5 lokali o pow. od 25,80 m

2do 62,50 m , 

2 2
· Gzy ( drewniany budynek) . 5 lokali o pow. od 33,76 m do 39,52 m • do sprzedaży 

w 2014 r. 

Przewiduje się zwiększenie mieszkaniowego zasobu gmmy o I lokal w miejscowości 

Skaszewo Włościańskie. Lokal wymaga remontu w związku z . zachodzącą potrzebą 

przeniesienia na zimę jednego mieszkańca gminy ze wsi Kęsy. 

2Stawkę bazową czynszu za 1m ustala zarządzeniem Wójt Gminy. 

2Miesięczna stawka czynszu za 1m powierzchni użytkowej lokalu socjalnego jest ustalana 

w wysokości 50% stawki bazowej czynszu. 

W programie zostały zabezpieczone środki tylko na bieżące remonty koszty bieżącej 

eksploatacji. 

Pytań nie było. 

poprosił Przewodniczących KomisjiWiceprzewodniczący J. Grochowski 

o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018 oraz zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również przedstawił 

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący J. Grochowski - odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018 oraz zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i poddał pod 

głosowanie. 

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

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

Nr XXXV/165/14 w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy na lata 2014 - 2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy - która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt H. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że dotychczas pomniki przyrody znajdujące się na 

terenie gminy znalazły się w rozporządzeniu Nr 37 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 

sierpnia 2008 r. Po zmianie przepisów prawnych, aby usunąć drzewo będące pomnikiem 

przyrody, należy podjąć stosowną uchwałę po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Warszawie.. W związku z tym proponuje się wycięcie 5 drzew -

pomników przyrody, które znajdują się w alei do budynku po starej szkole w Skaszewie. 

Są to następujące drzewa: 

- Kasztanowiec biały - o obwodzie pnia 194 cm; 

- Robinia akacjowa - o obwodzie pnia 173 cm; 

- Robinia akacjowa - o obwodzie pnia 150 cm; 

- Robinia akacjowa - o obwodzie pnia 163 cm; 

- Robinia akacjowa o obwodzie pnia 190 cm. 

Wymienione drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi i ich mieniu, są znacznie pochylone 

w kierunku wschodnim, mają pęknięcia w obrębie pni z objawami rozkładu. 

Przedmiotowe drzewa zastępuje się drzewami w wieku ok. 5 lat w takim gatunku. 
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Pytań nie było. 

Wiceprzewodniczący J. Grochowski poprosił Przewodniczących Komisj i 

o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany 

rozporządzenia Nr 37 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie 

pomników przyrody położonych na terenie powiatu pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 

r. Nr 152, poz.5335) dotyczącej konieczności zmiany parametrów drzew przy jednoczesnym 

wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami w tym samym gatunku w miejscu usuwanych 

drzew oraz zmiany numeru ewidencyjnego działki, na której znajduje się pomnik przyrody. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski również przedstawił 

pozytywną opinię do wlw projektu uchwały. 

-

Wiceprzewodniczący J. Grochowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany-

rozporządzenia Nr 37 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie 

pomników przyrody położonych na terenie powiatu pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 2008 r. Nr 152, poz.5335) dotyczącej konieczności zmiany parametrów drzew przy 

jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami w tym samym gatunku w 

miejscu usuwanych drzew oraz zmiany numeru ewidencyjnego działki, na której znajduje się 

pomnik przyrody i poddał pod głosowanie. 

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

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

Nr XXXV/166/14 w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 37 Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu 

puhuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 152, poz.5335) dotyczącej konieczności zmiany 

parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami w tym 

samym gatunku w miejscu usuwanych drzew oraz zmiany numeru ewidencyjnego działki, na 

której znajduje się pomnik przyrody - która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 12. 

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji, nie było i odpowiedzi. 
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Ad. pkt 13. 

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

- Ostatnio zostały podjęte działania odnośnie przygotowania terenu wokół budynku urzędu 

gminy do mających się odbyć w dniu 07.09.2014 r. dożynek powiatowo-gminnych. 

Podkreśliła, że miejsca nie jest dużo. Ale jutro na spotkaniu będzie rozmowa w jaki sposób 

umiejscowić przedstawicieli różnych instytucji chcących zorganizować swoje punkty. 

- Poprzez rekultywację został przygotowany teren za budynkiem urzędu, przejęty 

w ubiegłym roku na własność od Skarbu Państwa. 

Za pomoc w wykonaniu tego zadania podziękowała mieszkańcom wsi Gzy. 

- W dalszym ciągu trwają remonty wewnątrz budynku urzędu gminy. Obecnie trwa remont jej 

pokoju i pokoju USC. Planowana jest też wymiana zewnętrznych drzwi i następnych drzwi 

z dużego korytarza, po prawej stronie. W związku z tym przeprosiła za utrudnienia. 

Jej planem jest stworzenie sekretariatu przy wejściu do gabinetu Wójta. Uznała, że 

bezpośrednie wejście do gabinetu Wójta jest bardzo niewygodne, ponieważ czasem są 

różnego rodzaju spotkania, o których interesanci nie wiedząc przeszkadzają. Jej zdaniem, 

utworzenie sekretariatu byłoby z korzyścią dla wszystkich. 

- Chce też poprawić wizerunek na zewnątrz budynku urzędu gminy. Podkreśliła, że tylko 

mała część gruntu należy do gminy. Pozostała część gruntu leży w pasie drogowym drogi 

powiatowej. W związku z tym Panu Staroście i Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych 

przedstawiła jak widzi zagospodarowanie terenu przed budynkiem urzędu. Uzgodniono, 

przedłużenie części chodnika, zlikwidowanie wstępnego pasa zieleni, a wykonanie 


parkingu dla samochodów tj. powiększenie parkingu o miejsca przy asfalcie. 


Dalej przed budynkiem urzędu gminy będzie chodnik. Zaznaczyła, że ma wstępną obietnicę, 


i myśli, że w 100% będzie dotrzymana, że za prace wykonane w pasie drogowym, zapłaci 


Powiat. 


- W związku z tym, ze wewnątrz budynku urzędu gminy jest wilgoć, a prowadzone są 

remonty, chce wykonać odwodnienie budynku tzn. położenie małego chodnika na 

obwodzie budynku. Całość chce zamknąć położeniem kostki betonowej z elementami małej 

architektury tj. ustawienie ławek, stojaka na rowery, koszy na śmieci i donice na kwiaty. 

Według wstępnego kosztorysu planuje się ułożenie kostki betonowej na powierzchni 

2
435 m . 
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Oprócz ułożenia kostki betonowej zostanie wykonane ustawienie krawężnika drogowego, 

obrzeża trawnikowego, wykonanie odwodnienia budynku i prace rozbiórkowe. 

Ze strony gminy koszt wyniósłby ok. 20.000 zł., pozostała część robót byłaby 

dofinansowana z Powiatu Pułtuskiego. W związku z tym ogródki, które są przed urzędem 

należy rozebrać, a świerki, które znajdują się pod linią energetyczną i są corocznie 

podcinane przez pracowników Zakładu Energetycznego wyciąć, z uwagi na nie najlepszy 

wygląd. 

- Gmina jest po przetargu na żwirowanie dróg tj. nawiezienie z rozplantowaniem, a z 

wykonawcą zadania zostanie podpisana umowa. 

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego polegających na remoncie dróg 

w poszczególnych wsiach żwir jest już rozdzielony. 

- W ramach funduszu soteckiego trwa kopanie rowów przydrożnych. 

- Prowadzane jest wykaszanie poboczy dróg. 

Zastępca Wójta Wiesław Ocbtabiński - odnośnie prac wykonywanych w ramach funduszu 

sołeckiego dopowiedział, że w tej chwili wykonane zostały rowy i przepusty we WSI 

Przewodowo - Majorat i Słończewo. Po żniwach kopane będą rowy przydrożne we wsi 

Grochy-Imbrzyki i Pękowo. Natomiast mieszkańcy wsi Przewodowo-Parcele w ramach 

funduszu sołeckiego na drogę chcą nawiezienia tłucznia. 

Radna Zofia Frąckiewicz - w kwestii realizacji funduszu sołeckiego, zapytała co ze stawem 

we wsi Szyszki, ponieważ wygląda okropnie, jak po wybuchu bomby. 

Następnie zwróciła uwagę, że była mowa o wykaszaniu. W związku z tym powiedziała, że 

przydałoby się wykosić działkę gminną za Ośrodkiem Zdrowia, gdyż wyjeżdżając z drogi 

żwirowej od remizy OSP w ogóle nie widać szosy asfaltowej. 

Wójt B. Polańska - odnosząc się pytania w kwestii stawu we wsi Szyszki odpowiedziała, 

że jest umówiona z wykonawcą i po niedzieli (15.06.2014 r.) ma ruszać z robotą. Odnośnie 

wykoszenia traw, powiedziała, że wykoszenia wymaga teren przy Ośrodku Zdrowia i przed 

budynkiem gminy, który znajduje się po przeciwnej stronie drogi. W związku z tym myśli, że 

pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, którzy przez ostatnie tygodnie intensywnie 

pracująca terenie gminy, przed niedzielą (15.06.2014 r.) uporządkują teren. 

Dalej poinformowała że : 
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- W dniu 13.06.2014 r. Pan Stanisław Guzel Kierownik Biura Powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pułtusku lis w Golądkowie zaprasza 

mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne z zakresu "Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 - 2020". Szkolenie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Gzach. 

- Ponadto urząd gminy przypomina mieszkańcom gminy o obowiązkowym wyposażeniu 

posesji w tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, w związku ze skargami 

wykonawcy odbierającego śmieci. Oznakowanie numerem porządkowym nieruchomości 

pozwala na odnalezienie poszukiwanego adresu nie tylko zainteresowanym osobom 

i organom administracji , ale i służbom ratunkowym i firmie odbierającej odpady 


komunalne. 


W/w informacje zostały przekazane obecnym na sesji sołtysom. 

Radny Zdzislaw Kaczorowski zapytał w jaki sposób firma informuje, kiedy odbiera -

odpady wielkogabarytowe? Nadmienił, że w jego wsi już przez dwa razy mieszkańcy nie 

mieli takiej informacji tzn. pojawiła się informacja, tylko niektórzy ja zdobyli, ale ta 

informacja nie obejmuje jego wsi . Mówił tu o 12.06.2014 r., gdzie są wymienione różne 

miejscowości, a miejscowość Żebry - Falbogi nie. Dodał, że ktoś mu powiedział, że 

informacja była przekazywana razem przy koszach po odpadach mokrych, ale nie wszyscy 

odpady mokre oddają. W związku z tym wyszło tak, że mieszkańcy znów nie zdążyli oddać 

odpadów wielkogabarytowych. Nadmienił, że taka sytuacja była poprzednio i teraz jest to 

samo. Uznał, z może coś trzeba zmienić. 

-Wójt B. Polańska odpowiedziała, że pracownicy firmy "Błysk " informacje o odbiorze 

odpadów wielkogabarytowych mieli zostawiać przy odbiorze odpadów komunalnych 

mokrych i suchych. Sprawę tę postara się wyjaśnić. 

- Następnie poinformowała, że przez trzy dni przy urzędzie gminy będą ustawione pojemniki 

na drobne odpady budowlane. Jednak na terenie gminy powinien być ogrodzony plac 

i ustalone godziny przyjęć drobnych elementów budowlanych, które później odebrałby 

wykonawca, który wygra przetarg na zagospodarowanie odpadów. W związku z tym należy 

to przemyśleć, jak to zrobić przy ogłoszeniu następnego przetargu. 

Radny Z. Kaczorowski - powiedział, że nie bardzo rozumie podział bo np. do odpadów 

wielkogabarytowych nie należą części budowlane, sanitarne, deski drewniane. 
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Ale np. należą krzesła. Następnie zapytał, czy nie lepiej byłoby zrobić inny podział, bo czym 

się różni krzesło od kilku drewnianych desek? Dodał, że odpady budowlane trzeba dostarczyć 

do gminy i jest określona waga. Jego zdaniem, podział jest niejasny. 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że myśli, że deski, to niewielkie odpady budowlane. 

Radny Z. Kaczorowski - wymienił, że do odpadów wielkogabarytowych nie należą belki, 

panele, ramy okienne, drzwi, opony. 

Ad. pkt 14. 

Radny Witold Czapliński - poinformował, że od trzech mieszkańców wsi Kozłowo tj. Pana 

Stefana Książaka , Pana Kaszuby i Pana Piątkowskiego w ogóle nieodbierane są śmieci. 

Prosił o poprawienie drogi, żeby do posesji ich dojechał samochód, ponieważ ktoś 

podwyższył działkę nad rzeką Przewodówką i między płotem Pana Owsiewskiego, a rzeką 

jest depresja drogi. W wyniku tego droga jest cały czas zalewana przez wodę. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że do tej pory w sprawie nieodebranych śmieci nikt nie 

interweniował. Jej, zdaniem odbiór śmieci powyższą drogą mógłby się odbyć, bo pojazd 

mógłby przejechać. Ale faktycznie, droga nie jest w nie najlepszym stanie. Z uwagi na to , że 

wieś Kozłowo środki funduszu sołeckiego przeznaczyła na żwirowanie , powyższą drogę 

będzie chciała poprawić. 

Ad. pkt 15. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Wiceprzewodniczący 1. W. Grochowski 

o godz. 15.20 zamknął XXXV Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: 

-

Przewodniczył: 

WICEPRZEWODNICZ 
RADY 

Jacek Wikl 


