
P R o T O KÓŁ NrIX/2015 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 10 września 2015 roku 


w Świetlicy Wiej skiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt l. 

Przewodniczący Rady Gminy L. Pytel zaproponował uczczenie minutą ciszy zmarłego -

śp. Mieczysława Waldemara Skorupskiego sohysa wsi Ostaszewo-Włuski. 

O godz.l3.40 otworzył IX Sesję Rady Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i gości 

zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniej szego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Barkała Jacek 

2. Biegała Krzysztof 

3. Kaczorowski Zdzisław 

4.Mordwiński Mariusz 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący L. Pytel- powiedział, 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: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyj ęcie protokołu z poprzedniej Sesj i. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2015 

roku. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sohysa w sołectwie 

Borza - Strumiany. 

http:godz.l3.40
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sohysa w sołectwie 


Ostaszewo-Włuski. 


10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydata na ławnika. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 

dzień 25 października 2015 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 

dzień 25 października 2015 r. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

14. Sprawy bieżące gminy. 

15. Wolne wnioski i pytania. 

16. Zamknięcie Sesji. 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Jacek Barkała. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu- 12. 

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła w/w porządek obrad. 

Porządek obrad Sesji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że protokół z poprzedniej Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Gminy Nr VIII/20 15 odbytej w dniu 15 lipca 2015 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. 

Wójt Gminy Barbara Polańska wyjaśniła, że jest to mIeSIąc, w którym należy-

podsumować realizację wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2015 r .. 

Poinformowała, że informacja z wykonania budżetu została przekazana do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie, która wydała stosowną opinię w tej sprawie. Na temat 

wykonania budżetu za I półrocze odbyła też posiedzenie Komisja Rewizyjna Rady Gminy 

Gzy. 



- 3 -

Realizacja wykonania budżetu za I półrocze skupiła się głownie na wykonywaniu zadań 


bieżących. 


Przypomniała, że uchwała budżetowa została zatwierdzona na sesji w dniu 21 stycznia 2015 r. 


i w ciągu I półrocza ulegała zmianom. 


Na dzień 30.06.2015 r. dochody wynoszą w łącznej kwocie - 10.750.292,06 zł,; wykonanie 


5.819.241,85 zł - 54,13%. 


Wydatki w łącznej kwocie - 10.626.708,66 zł; wykonanie 5.395.923,22 zł - 50,78 zł 


Z uwagi na to, że w I półroczu 2015 r. z przyczyn osobistych przez większość czasu była 


nieobecna w pracy, budżet realizował głównie jej Zastępca i Pani Skarbnik, za co serdecznie 


im podziękowała. W I półroczu była głownie realizacja zadań bieżących i przygotowanie 


dokumentów, przetargów do realizacji zadań zatwierdzonych w budżecie gminy 


w II półroczu 2015 r. 


Przewodniczący L. Pytel - odczytał Uchwałę nr Ci.229.2015 Składu Orzekającego 


Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 03 września 2015 r. wyrażającą opinię 


o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za 


pierwsze półrocze 2015 roku. 


Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stanowi 


załącznik nr 3 do niniej szego protokołu. 


Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, że tak jak już wcześniej mówiła Pani Wójt dochody 


za I półrocze 2015 r. łącznie zostały wykonane w 54,13%. 


RIO zwróciło uwagę na niższe wykonanie dochodów majątkowych - 8,18% i wydatków 


majątkowych wykonanych w 10,85%. 


Ogólne dochody w działach przedstawiaj ą się nie źle. 


Wyjaśniła, że gmina nie otrzymała jeszcze dofinansowania na zadanie "Przebudowa drogi 


gminnej we wsi Żebry Wiatraki". Planowana kwota 60.000 zł zostanie przekazana 


w II półroczu 2015 r. po rozliczeniu inwestycji. Termin realizacji zadania - 30.09.2015 r. 


W dziale Oświata i wychowanie dochody wykonano poniżej 50%. -

Wiąże się z otrzymaniem dotacji w miesiącu sierpniu 2015 r. na projekt zrealizowany 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie "Bajkowy oddział przedszkolny ". 

Gro środków stanowią dochody od osób fizycznych i prawnych z podatków i opłat gdzie 

wykonanie wynosi 48,84%. 
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Na niższy wskaźnik zdecydował udział w podatku dochodowym od osób fizycznych gdzie w 

stosunku do planu wykonano 44,86%. Są to dochody przekazywane z budżetu państwa. Ma 

nadzieję, że do końca roku dochody te wpłyną i będą wykonane w pełnej wysokości. 

Dotacje celowe i subwencje wpływają w pełnej wysokości zgodnie z planem. 

Wydatki bieżące zostały wykonane w 54,50% , wydatki majątkowe -10,85%. 

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe to przygotowywane były głównie prace takie jak 

przeprowadzenie przetargów, ogłoszenia, opracowywanIe dokumentacj i obecnie 

są realizowane, a niektóre nawet już zostały wykonane. 

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonanie - 83,05 %. 

Jest to wypłata 452 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na kwotę 357.647,11 zł. Pozostałe wydatki 

związane są z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku - 2.442,67 zł. 

W wydatkach majątkowych planowana kwota 67.500 zł jest w trakcie realizacji -

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Rozpoczęły się prace, podpisane są umowy z mieszkańcami, proj ektant będzie opracowywał 

dokumentacje. Termin wykonania do 30.10.2015 r. 

W dziale Przetwórstwo przemysłowe -wykonanie 100%. 

Kwota przekazana na wydatki majątkowe -9.668,96 zł. Jest to realizacja umowy partnerskiej 

z Marszalkiem Województwa Mazowieckiego przy udziale środków unijnych na realizację 

projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, 

poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, przez 

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ". 

W dziale Transport i łączność wykonanie niskie - 9,54 % 

Wydatki bieżące wykonano w wysokości -15,29 % . 

Wykonano: 

- zakup pospółki drogowej, paliwa do kosiarki, znaków drogowych; 

- profilowanie dróg i wykonanie poboczy, usuwanie krzewów i drzew przy drogach 

gminnych; 

- remont drogi gminnej -14.937,12 zł; 

z tego: z funduszu sołeckiego Begno -7.824,00 zł; 

Wydatki majątkowe wykonano w 3,83 %. 
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Dokonano: 

- aktualizacji przedmiaru robót i opracowany został kosztorys inwestorski na "Przebudowę 

drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki. 

W wyniku przetargu nie ograniczonego podpisano umowę w dniu 


10.08.2015r. z wykonawcą. Realizacja zadania do 30.09.2015r. 


- pomoc finansowa z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej w kwocie 30.000,00 zł 

została przekazana na konto Starostwa Powiatowego w Puhusku zgodnie z umową i podjętą 

uchwałą. 

Dnia 05.08.2015r. przekazano środki na zadanie inwestycyjne pn " Przebudowa 


drogi powiatowej Łady - Winnica na odcinku Zalesie. 


- wykonano dreny osuszające drogę we wsi Porzowo - 8.110,00 zł, 

z tego: z funduszu sołeckiego - 8.110,00 zł. 

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wykonanie - 49,47 %. 

Wykonano: 

- okresową kontrolę przewodów kominowych oraz bieżące naprawy kanalizacji, instalacji 

elektrycznej i kominów w lokalach socjalnych; 

- uregulowano stan prawny granic działek przyległych do stawu w Szyszkach; 

- dokonano opłat za wpisy do księgi wieczystej gruntów i ich zmiany głownie chodzi tu 

o drogę gminną Skaszewo-Sulnikowo. 

W dziale działalność usługowa plan - 5.000 zł 

Wykonanie - 0.00 zł - 0,00% . 

W I półroczu nie wpłynęła faktura za usługi z tytułu wykonania projektów decyzji 

o warunkach zabudowy. 

W dziale Administracja publiczna wykonanie - 47,30 % stanowią głównie wydatki 

bieżące. 

W wydatkach majątkowych wykonano - 19.025,02 zł na plan 168.725,02 zł 

Jest to realizacja umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w spraWIe 

partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji 

w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 
" 

potencjału województwa Przekazana kwota wynosi - 18.725,02 zł; Realizowane jest 
" 

zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć pn. "Budowa budynku gospodarczego . 
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W I półroczu wydatkowano kwotę 300 zł na aktualizację kosztorysu, budynek jest w 


trakcie wykończenia. Termin wykonania zadania do 30.09.2015r., 


W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 


sądownictwa wykonanie - 90,62%. 


Jest to aktualizacja spisu wyborców i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. 


Na ten cel gmina otrzymała dotację. 


W dziale Obrona narodowa wykonanie - 0% 

Gmina otrzymała kwotę 500 zł, realizacja zadania w II półroczu. 

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. wykonanie - 35,69 % 

Wykonanie wydatków bieżących - 57.428,11 zł 

W wydatkach majątkowych na plan 51.500 zł. wykonanie - O zł. 

W miesiącu sierpniu została zakupiona część sprzętu współfinansowana z budżetu państwa. 

W dziale Obsługa długu publicznego wykonanie - 67,15 % 

W dziale różne rozliczenia 

Plan 43.500 zł - rezerwa ogólna i celowa. 

W dziale Oświata i wychowanie wykonanie - 51,16 % 

Wydatki bieżące - 52,54 % 

Wydatki majątkowe - 8,19 % 

W Publicznej Szkole Podstawowej Przewodowie z oddziałem przedszkolnym: 

wydatki bieżące wykonano - 51,20% tj. 679.723,39 zł. 

Planowany remont łazienek - 50.000 zł został wykonany do końca sierpnia 2015 r. 


W Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie z oddziałem przedszkolnym wykonanie 


wydatków bieżących wynosi 51,22%. 


W Publicznym Gimnazjum wydatki bieżące wykonano w 54,20% tj. 843.502,09 zł 


W wydatkach majątkowych wykonanie - 100% . 


Jest to zakup ksera za 7.000 zł. 


Realizacja pozostałych zadań w oświacie przez urząd wynosi - 47,12% na kwotę 337.974,85 


zł i są to wydatki bieżące. 


Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.999,98 zł tj. 4,33%. 


W dziale Ochrona zdrowia - wykonanie - 59,70% na kwotę 27.581,65 zł 

Jest to realizacja zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy za I półrocze 
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2015 r. 

W dziale Pomoc społeczna wykonanie - 57,50 %. 

W I półroczu 2015 r. wydatkowano - 1.053.423,92 zł. 

W dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza wykonanie - 93,83%. 

Wypłacono dla 61 uczniów z 30 rodzin stypendium socjalnego za okres I - VI 2015r. 


Zadanie było realizowane z dotacji budżetu państwa - 26.531,00 zł i środków gminy 


w kwocie 5.869,00 zł. 


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

biorących udział w posiedzeniu - 13. 

Skarbnik E. Głowacka - omawiając dalej wykonanie budżetu Gminy Gzy za pierwsze 

półrocze 2015 r. poinformowała, że : 

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie wynosi 46,74 %. 

Są to wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacją urządzeń, wydatki związane 

z ochroną środowiska, odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

z nieruchomości położonych na terenie gminy - za I półrocze wydano 152.220 zł. 

W wydatkach majątkowych wykonanie wynosi - 73,78 %. 

Wykonano utwardzenie placu w Kozłówce przy świetlicy z funduszu sołeckiego - 8.000,00 

zł; zakupiono sprzęt na plac zabaw Żebry- Falbogi z funduszu sołeckiego - 8.976,00 zł; 

ogrodzenie działki przy świetlicy w Gzach z funduszu sołeckiego - 2.055,51 zł; zakup 

i montaż wiat przystankowych we wsiach Sisice i Grochy Imbrzyki - 9.620,98 zł, w tym 

z funduszu sołeckiego Grochy - Imbrzyki - 4.532,00 zł. 

Pozostałe zadania są realizowane w II półroczu. 

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie - 51,53 %. 

Są to dotacje dla biblioteki i wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Gzach i ochroną 

zabytków. 

W dziale Kultura fIZYczna i sport wykonanie - 26,34 % 

Na dzień 30.06.2015r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne gminy ogółem 140.299,64 zł 

i dotyczą potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, składek ZUS, 

faktury bieżące za materiały i usługi o terminach płatności w m-cu lipcu. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie przyjęcie informacji z wykonania 

budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2015 roku. 
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" Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za przy 

o głosów "przeciwnych" oraz ° głosów "wstrzymujących" przyjęła w/w informację - która 

stanowi załącznik nr 4 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy i projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2015 ściśle wiążą się ze sobą i dane w WPF muszą być zgodne z danymi 

z uchwały budżetowej. 

Propozycja zmiany uchwały jest ZWIązana z tym, że od ostatniej seSJI były zmiany 

wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy i projektu uchwały. W związku z tym zachodzi 

konieczność uzupełnienia planu dochodów i wydatków w WPF. Wynik finansowy pozostaje 

ten sam. 

Na rok 2015 uchwałą Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 10.365.963,01 zł. 

Po zmianach WPF i budżet zmniejszy się o kwotę 283.506 zł i zwiększy o kwotę 884.972,55 

zł. 

Po zmianach plan dochodów wynosi 10.967.429,56 zł 

Wydatki bieżące uległy zmianie w stosunku do wprowadzonych zmian zarządzeniami 

i uchwałą. 

Po zmianach plan wydatków wynosi - 10.843.846,16 zł 

w tym wydatki bieżące - 10.088.371,68 zł 

wydatki majątkowe 755.474,48 zł-

N a koniec przypomniała, że WPF jest dokumentem, który bada wskaźnik zadłużenia Gminy. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących komisji stałych o przedstawienie 

opinii do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy .. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 02.09.2015 r. -

stanowi załącznik nr 5 do niniej szego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - również przedstawił 

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 
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Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 03.09.2015 r. - stanowi załącznik nr 6 do 

niniej szego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel 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 "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr IX/37/2015 

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

nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że dochody od ostatniej zmIany uległy 

zwiększeniu o kwotę 93.155,50 zł - Gmina otrzymała dotację wynikającą z rozliczenia 

poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2014. 

Po stronie wydatków jest propozycja zmniejszenia planu o kwotę 46.500 zł i zwiększenia 

o kwotę 139.655,50 zł . 


Zmniejszenia dotyczą planu wydatków majątkowych: 


- działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 26.500 zł. 


Jest to rezygnacja z zakupu drabiny pożarniczej MASKROS dla OSP Przewodowo za kwotę 

6.500 zł z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania na złożony wniosek oraz rezygnacja 

z zakupu i montażu bram garażowych również przez OSP Przewodowo 20.000 zł.-

Przypomniała, że w roku 2014 spalił się samochód pożarniczy OSP Przewodowo. Gmina 

otrzymała z tego tytułu odszkodowanie, które weszło w wolne środki i zostało rozdzielone 

na OSP Przewodowo i OSP Szyszki oraz na inne zadania Gminy. 

- w dziale 757 jest propozycja zmniejszenie wydatków - 20.000 zł na spłatę odsetek od 

kredytów z uwagi na wyższy plan niż planowane spłaty. 

Zwiększenia wydatków dotyczą: 

- W dziale Rolnictwo i łowiectwo kwotę 500 zł przeznacza się na zakup energii studni 

głębinowej we wsi Pękowo. 

- W dziale Administracja publiczna zwiększenie wydatków majątkowych na realizację 

projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 

mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ". 

Niewykorzystane po przetargach częściowo środki Marszałek uzyskując zezwolenie podjął 

dalsze zakupy sprzętu elektronicznego z tym, że gminy, które przystąpiły do projektu musiały 
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dofinansować część środków. Na Gminę Gzy przypadła kwota 1.839,50 zł, a Gmina 


otrzymała 9 nowych zestawów komputerowych. 


- W dziale 754 , ponieważ OSP Przewodowo złożyło wniosek do Pani Wójt o zmianę zadań, 


kwotę 23.000 zł przeznacza się na zadanie "Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t do 


karosacji z przeznaczeniem na lekki samochód ratownictwa technicznego dla OSP 


Przewodowo" . 


Kwotę 3.500 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w strażach. 


- W dziale 801 zwiększenie wydatków o kwotę 98.316 zł. 

W wyniku analizy wykonania wydatków w szkołach konieczne jest zwiększenie środków 

finansowych na wynagrodzenie i pochodne PSP Przewodowo - 25.000 zł, PSP Skaszewo

39.450 zł, PG w Gzach - 23.866 zł. 


Kwotę 10.000 zł przeznacza się na wpłaty gminom za dzieci z terenu gminy Gzy 


uczęszczające do przedszkoli. 

Obecnie do Puhuska uczęszcza 10 dzieci z gminy Gzy, a Gmina zgodnie z ustawą o systemie 

oświaty musi płacić za dziecko przebywające w przedszkolu w innej gminie. 

- W dziale 854 kwotę w wysokości 2.500 zł przeznacza się na dofinansowanie świadczeń 

socjalnych pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień

grudzień 2015 r. jako wkład własny Gminy. 

- W dziale 900 kwotę 10.000 zł przeznacza się na konserwacje oświetlenia ulicznego. 

Pytań nie było 

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

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- przedstawił pozytywną opinię 

do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska- przedstawiła także pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

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

Gminy Gzy na rok 2015 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 IX/38/2015 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015 - która stanowi załącznik nr 8 

do niniej szego protokołu. 



- 11 -

Ad. pkt 8. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że Pani sołtys wsi Borza-Strumiany złożyła rezygnację -

z pełnienia funkcji sohysa. W związku z tym należy podjąć uchwałę o ponownym wyborze 

sohysa. Zaznaczyła, że w projekcie uchwały jest podjęta decyzja, że wybory sohysa odbędą 

się do 30.09.2015 r., ale wybory sohysa będą wcześniej z uwagi na to, że 15.09.2015 r. jest 

rata podatku gruntowego. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 

uzupełniających sohysa w sołectwie Borza-Strumiany 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 IX/39/2015 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sohysa w sołectwie Borza-Strumiany -

która stanowi załącznik nr 9 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że w związku ze śmiercią sohysa Pana Mieczysława 

Waldemara Skorup ski ego należy zarządzić wybory sohysa uzupełniające w sołectwie 

Ostaszewo-Włuski. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 

uzupełniających sohysa w sołectwie Ostaszewo-Włuski 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 IX/40/2015 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Ostaszewo-Włuski -

która stanowi załącznik nr 10 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że w związku z kończącym się okresem kadencji 

ławnika, należy powołać zespół opiniujący kandydata na ławnika na nową kadencję 2016-

2019 dla potrzeb Sądu Rejonowego w Puhusku do orzekania w sprawach rodzinnych 

i nieletnich. Ze strony Sądu Rejonowego w Puhusku do pracy w zespole został 

oddelegowany sędzia Pan Dariusz Tekliński. W związku z tym, że projekt uchwały był 

omawiany na posiedzeniach Komisji stałych Komisja Rolnictwa i Budżetu do pracy 

w zespole wytypowała radnego Pana Tomasza Sobieraja zaś Komisja Oświaty, Zdrowia 
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i Bezpieczeństwa Publicznego radną Panią Bożenę Kwiatkowską. 

Przypomniała, że dotychczas ławnikiem z terenu gminy Gzy była Pani Helena Grzelakowska, 

która jest kandydatem na ławnika na nową kadencję. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w spraWIe powołania zespołu 

opiniującego kandydata na ławnika 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 IX/41/2015 

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydata na ławnika - która stanowi załącznik 

nr 11 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że na terenie gminy Gzy są 4 stałe obwody głosowania. 

Zgodnie z ustawą - Kodeks wyborczy odrębne obwody głosowania tworzy się w zakładach 

opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich 

przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie 

w uzasadnionych przypadkach. Projekt uchwały dotyczy utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach - Stefanowie. 

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

projektu uchwały. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj przedstawił pozytywną opinię 
-

do projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 

dzień 25 października 2015 r,. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - przedstawiła również pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego 

obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r,. i poddał pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 9 głosami "za" przy 1 

głosie "przeciwnym" oraz 3 głosach "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr IX/42/2015 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu 
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Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 


października 2015 r,. - która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 12. 


Przewodniczący L. Pytel powiedział, że projekt uchwały jest podobny. Dotyczy
-

utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zespole Zakładów Opieki 

Zdrowotnej "PALIUM" Spółka z.o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tąsewach. 

Następnie poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

do projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 

dzień 25 października 2015 r,. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - przedstawiła także pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego 

obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r,. i poddał pod 

głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za przy l 

głosie "przeciwnym" oraz 4 głosach "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr IX/43/2015 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 

października 2015 r,. - która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 13. 

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

Ad. pkt 14. 

Wójt B. Polańska - poinformowała: 

- Wpłynęło do niej pismo od Dyrektora Generalnego i Prokurenta Roberta Gajdy, w którym 

w imieniu Szpitala Powiatowego w Pułtusku Sp. z 0.0. oraz Szpitala Powiatowego "GAJDA

MED" informuje, że w dniu 24.04.2015 r. została zawiązana Sp. z 0.0 pomiędzy Szpitalem 

Powiatowym w Pułtusku Sp. z 0.0. z/s w Pułtusku, a Robertem Gajdą zam. Pułtusk 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Medyczne "GAJDA-MED" która 

pod firmą Szpital Powiatowy "GAJDA MED " Sp. z 0.0 z/s w Pułtusku .. rozpoczęła od 
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1.08.2015 r. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Warunki realizacji umów pozostały bez 


zmian. W poczet przyjęcia odpowiedzialności zarządzania przedsiębiorstwami spółki 


Szpitalem w Pułtusku i Przychodnią Rejonową w Pułtusku zabezpieczona została ciągłość 


udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu pułtuskiego, a także 


zapewnione wykonywanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Na koniec zaprosił 


Panią Wójt do współpracy w zakresie szpitalnictwa, podstawowej opieki zdrowotnej, 


medycyny szkolnej, medycyny pracy i innych. Zapewnił, że spółka dołoży wszelkich starań 


aby spełniać jak najlepiej oczekiwania pacjentów co do jakości świadczonych usług 


medycznych. 


- W dniu 13 września w Pokrzywnicy odbędą się dożynki powiatowo-gminne. W związku 


z tym jest zaproszenie dla mieszkańców gminy Gzy. Myśli, że z każdej gminy będzie na 


pewno jeden wieniec. 


- W dniu 21.09.2015 r. będą prowadzone badania USG jamy brzusznej i tarczycy. Badania są 


zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego 


Ubezpieczenia Społecznego jak również osób pobierających emeryturę z KRUS. 


W celu rejestracji i uzyskania informacji jak przygotować się do badań należy dzwonić na 


bezpłatny numer infolinii 800 177 333. Ponadto należy ze sobą mieć aktualne zaświadczenie 


z KRUS o ubezpieczeniu. Mobilny Gabinet będzie zlokalizowany przy OSP Gzy. 


W rozmowie z kierownikiem PT KRUS w Pułtusku dowiedziała się, że w każdym badaniu 


może uczestniczyć po 38 osób. 


- Na terenie gminy trwa żwirowanie dróg, które wczoraj (9.09.2015 r.) zostało zakończone we 


wsi Gotardy. Dzisiaj (10.09.2015 r.) jest żwirowanie dróg we wsi Skaszewo Włościańskie. 


Wykonawca ma wykaz wsi z podaną ilością żwiru jaką ma dostarczyć na daną wieś 


i telefony sołtysów, aby mógł się skontaktować i uzgodnić termin dostawy. 


W razie wątpliwości należy dzwonić do niej lub jej Zastępcy. 


- W sprawie suszy o zabranie głosu poprosiła Pana Jacka Grochowskiego - przedstawiciela 


Izby Rolniczej, członka komisji w gminie Gzy szacującej straty w rolnictwie. 


Członek komisji szacującej straty w rolnictwie z ramienia Izby Rolniczej Jacek 

Grochowski - wyjaśnił, że w pierwszym naborze o oszacowanie strat w rolnictwie do 

urzędu gminy wpłynęło osiemdzisiątkilka wniosków z czego 28 uzyskało ponad 30% strat. 

Wnioski te zostały zawiezione do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego gdzie zostaną 

sprawdzone. 
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Następnie nadejdzie protokół i rolnicy ci będą mogli się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa o środki finansowe. 

Do dnia 8.09.2015 r. trwał drugi nabór wniosków, w którym wpłynęło 106 wniosków. 

W związku z tym prawdopodobnie od jutra (11.09.2015 r. komisja w terenie zacznie 

szacować straty w roślinach, które są na polu tj. w kukurydzy. ziemniakach i użytkach 

zielonych. Co z tego wyniknie komisja tego nie wie. 

Wójt B. Polańska poinformowała ponadto że: -

- Do wykonania pozostała "Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki " , 


- Na ukończeniu jest budynek gospodarczy urzędu gminy. 


Radna Jadwiga Koc - powiedziała, że wczoraj (9.09.2015 r.) w rozmowie z kierownikiem 


Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który nadzoruje przebudowę drogi 


wojewódzkiej nr 618 dowiedziała się, że zjazdy z drogi będą o szerokości 3 mb. Kierownik 


powiedział, że będzie je wykonywał zgodnie z projektem. Według niej jest to niemożliwe. 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że sprawdzi to. 


Sołtys wsi Szyszki Waldemar Pawlak stwierdził, że jest gotów uwierzyć radnej Pani -

J. Koc, iż projektanci robią projekty zza biurka i nie widzą realiów na wsi. Dodał, że 

w bramach miejskich wjazdy nie są szersze jak 3 mb. Następnie przestrzegł przed 

punktowaniem dróg. Nawiązując do wysepek na drodze drogi powiatowej przez wieś 

Słończewo powiedział, że to co miało pomagać przeszkadza, iż ludzie rozrywają opony. 

W jego ocenie winny jest tu Urząd Gminy, ponieważ nie zareagował oglądając projekt. 

Natomiast rolnicy widzą projekt dopiero wtedy jak wykonuje go wykonawca. W związku 

z tym uznał, że na etapie projektowania trzeba powiedzieć nie. Dodał, że rozumie wysepkę 

i przejście dla pieszych przy PSP w Skaszewie, a nie w polach i bezsensownego wydawania 

pieniędzy mimo tego , że za to są punkty. Dlatego prosił, żeby przy dalszej przebudowie tej 

drogi konsultować się z sołtysami i radnymi ze względu na to, że pomimo, że jest to droga 

powiatowa to przede wszystkim służy mieszkańcom gminy, a nie projektantowi. 

Skrytykował również stawianie znaków drogowych w środku chodników. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że dokumenty na drogę powiatową były przygotowywane 

dużo wcześniej przy dofinansowaniu pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. Gdyby projektant nie 

umieścił dodatkowych rzeczy, za które można było otrzymać dodatkowe punkty być może 

Powiat nie otrzymałby dofinansowania, bo zostałby odrzucony wniosek. 
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Dlatego : ze względu na uzyskane dofinansowanie, przez okres 5 lat musi być tak jak jest. 

Po tym okresie będzie można pomyśleć, żeby coś z tym zrobić. 

Jeśli chodzi o przebudowę dalszego odcinka tej drogi to dofinansowanie w ramach 

Regionalnych Instrumentów Terytorialnych będzie w miesiącu grudniu 2015 r. 

i najprawdopodobniej w tym miesiącu będzie wiadomo, czy dalej będzie realizowana droga. 

Ad. pkt 15. 


Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska zgłosiła małą usterkę w przystanku
-

autobusowym we wsi Sulnikowo - przy słupku podpierającym środek przystanku jest 

częściowo wyrzucony pustak. W związku z tym nie chce żeby doszło do nieszczęścia. 

Według niej w tej chwili jest to niewielka naprawa i nie chce, żeby nie było gorzej. 

Wójt B. Polańska przypomniała sohysom o zorganizowaniu zebrań wiejskich w celu-

uchwalenia przedsięwzięć do realizacji w 2016 r. w ramach przydzielonego funduszu 

sołeckiego. Termin składania wniosków o uwzględnienie w projekcie budżetu realizacji 

przedsięwzięć upływa 30.09.2015 r. 

Ad. pkt 16. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.25 

zamknął IX Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: Przewodniczył: 

RADY 
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