
P R O T O K Ó L Nr VI/2015 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 08 maja 2015 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 

Ad. pkt l. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel o godz. 13.45 otworzył VI Sesję Rady Gminy -

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

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 

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

Radni nieobecni: 

1. Baleński Artur 

2. Biegała Krzysztof 

3. Świderska Joanna 

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? 

Radny Tomasz Sobieraj w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego -

zgłosił wniosek o zamianę punktów 9, 10,11 i 12 w miejsce pkt 5,6,7,8 porządku obrad. 

Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła zmiany w porządku obrad 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, a tym samym porządek obrad 

w brzmieniu jak niżej: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Informacja dotycząca stanu opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy na 2014 r. 

6. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gzy za 2014 r. 

7. Informacja dotycząca stanu opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2014 r. 

8. Informacja dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2014 r. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

terenie Gminy Gzy. 

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

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

12. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy Gzy w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy 

Gzy w LGD i wspólnego współdziałania na rzecz tworzenia i realizacji nowej Lokalnej 

Strategii i Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi na lata 2014 - 2020 w ramach działania 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER " objętego PROW na " 

lata 2014-2020. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

14. Sprawy bieżące gminy. 

15. Wolne wnioski i pytania. 

16. Zamknięcie Sesji. 

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

Ad. pkt 3. 

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

Nr V/2015 odbytej w dniu 30 marca 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 interpelacj i. 

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

Wójt Gminy Barbara Polańska wręczyła zaświadczenia o wyborze nowo wybranym-

sołtysom, którzy byli nieobecni na poprzedniej Sesji. 

Przewodniczący L. Pytel - o zabranie głosu poprosił Pana Włodzimierza Kaczmarczyka 

dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Włodzimierz Kaczmarczyk powiedział, że-

w Zarządzie Dróg Powiatowych pracuje od lutego bieżącego roku. Poznaje na terenie 

powiatu drogi, a na drogach powiatowych w gminie Gzy był już kilka razy. Uznał, że stan 

nawierzchni i stan dróg jest fatalny. Powiedział, że z inwestycji, które szykują się na 2015 r. 

najbliższa oferta to droga we wsi Zalesie, która została zaplanowana z dawnego Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych. 
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Chociaż odcinek drogi jest krótki ( 480 mb), będzie realizowany w najbliższej przyszłości. 

Myśli, że do końca maja br. zapadną decyzje co do kwoty, a dziś decyzje co do 

zakwalifikowania wniosku. Wobec powyższego na najbliższej Sesji Rady Powiatu powyższy 

odcinek drogi zostanie wprowadzony do realizacji na 2015 r. Przyznał, że wie, że są większe 

potrzeby. Po rozmowie z Panią Wójt, Panem Wójtem oraz niektórymi radnymi podjęli 

wspólną inicjatywę, żeby w obecnej kadencji wyjść z założeniem łączenia sieci Powiatu 

z poszczególnymi gminami. Uznał, że mieszkańców gminy Gzy najbardziej interesuje 

odcinek drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej nr 618 w stronę urzędu gminy. Jednak 

konieczne jest też poprowadzenie odcinka do szkoły w Gzach usytuowanej również przy 

drodze powiatowej. Jego zdaniem, jest to długi i kosztowny odcinek drogi. Aby długo nie 

czekać i wyjść z działaniami zaproponował uregulowanie stosunków wodnych na powyższej 

drodze, zaczynając wspólnie od poprawienia rowui zebrania poboczy. Zadeklarował, że po 

uzgodnieniu z Panią Wójt i Panem Wójtem nawet w następnym tygodniu ZDP podejmie 

działania, żeby na tym odcinku zacząć coś robić. Podkreślił, że sprawą najważniejszą jest też 

parking przed szkołą. A przy okazji powyższych prac można byłoby zrobić kryty rów 

w postaci ułożenia przepustów, czy rur, co pozwoliłoby na odprowadzenie wody z terenu 

szkoły i miejsc, które są wyżej niż jezdnia. Dodał, że jest to myśl, która została 

zaakceptowana przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu. 

W kwestii drogi powiatowej Kozłówka - Grochy Imbrzyki, na której jest nietypowa 

technologia budowy (droga z przerwami) jego zdaniem, Pani Wójt, radni i społeczność 

gminy muszą podjąć działania, aby w najbliższej przyszłości odcinki jakie pozostały, zostały 

uzupełnione. 

Jeśli chodzi o Regionalne Inwestycje Terytorialne, poinformował, że jest w projekcie 

odcinek drogi Żebry Falbogi - Słończewo o długości ok. 5 000 mb. Był to zarys tworzenia 

połączeń między siecią PKP i siecią lokalną. Jeżeli zapadną decyzje o przystąpieniu, czy 

realizacji projektu, projekt będzie realizowany. 

Poza tym obecnie na terenie gminy Gzy przy drogach powiatowych tam gdzie jest konieczne 

wycinane są krzaki. Natomiast gdzie zachodzi potrzeba zbierane jest pobocze i jeżeli ZDP 

się z tym nie upora będzie częstym gościem. Dodał, że nie uchyla się od żadnej 

odpowiedzialności i prosił aby dzwonić do niego, a jeżeli zajdzie potrzeba to przyjedzie na 

miejsce, żeby podejmować wspólne działania. 
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Radny Mariusz Mordwiński - zapytał, czy na drodze Kozłówka - Krzemień przez Grochy

Imbrzyki będą remonty w tym roku, iż grubszej inwestycji nie będzie, ponieważ nie ma 

dokumentacji oraz czy w obecnej kadencji można liczyć na dokumentację na remont 

powyższej drogi? 

Radny Piotr Kownacki - powiedział, że na drodze powiatowej od miejscowości Szyszki 

w kierunku Gołymina jest łata na łacie i dziura na dziurze. W związku z tym prosił 

Pana dyrektora ZDP o położenie na istniejący asfalt nowej nawierzchni. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski Mieczysław Skorupski - zapytał Pana dyrektora ZDP , kto 

będzie płacił? Uznał, że Powiat angażuje gminę "zrobimy odcinek jak dacie pieniądze ". 

Według niego gmina powinna realizować zadania własne za własne środki finansowe, 

a Powiat swoje zadania za swoje pieniądze. Jego zdaniem, Gmina nie może ukończyć 

swoich zadań, iż Powiat do każdej swoje inwestycji na terenie gminy występuje 

o pieniądze. 

Za przykład podał pobudowanie przez mieszkańców w jego wsi betonowej drogi, z której się 

teraz kurzy. Pani Wójt obiecała, że dołoży 10.000 zł na ulepszenie drogi biegnącej przez 

wieś poprzez polanie utwardzonej betonem znacznej części drogi tzw. bido-asfaltem. Teraz 

okazuje się, że w budżecie gminy me ma pieniędzy i nie będzie, ponieważ zostały 

przeznaczone na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Łady - Winnica 

w miejscowości Zalesie. 

Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że nie chce obstawać za Powiatem, że pracuje 

w Powiecie. Ale dobrym oddźwiękiem jest wykonanie inwestycji jaką jest melioracja , która 

została odebrana 25.04.2015 r. Dzięki dobremu współdziałaniu trzech organów 

samorządowych tj. gminnego, powiatowego i wojewódzkiego na czele z Wiceministrem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi inwestycja melioracyjna trwająca od rozpoczęcia nie 3 lata, 

a 1i1/2 roku. Dodał, że po drogach powiatowych na naszym terenie w większości jeżdżą 

mieszkańcy gminy Gzy . A to , że gmina dołoży do realizacji odcinka drogi powiatowej we 

wsi Zalesie 30.000 zł, to za tę sama takiej długości odcinka drogi nie zrobi. Natomiast na 

ulepszenie drogi biegnącej przez wieś Ostaszewo-Włuski poprzez polanie utwardzonej 

betonem znacznej części drogi tzw. bido-asfaltem kwotę 10.000 zł Rada Gminy z Panią Wójt 

i Panią Skarbnik postarają się zagwarantować w przyszłym budżecie. 
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Radny T, Sobieraj odnośnie wspomnianej drogi Żebry Falbogi - Szyszki - Słończewo,-

zapytał, czy na chwilę obecną Pan dyrektor ZDP jest w stanie perspektywicznie określić 

termin realizacji, czy będzie to w roku 2016, czy później? 

Radny Zdzisław Kaczorowski- zwracając sie do Pana dyrektora ZDP również nawiązał do 

powyższej drogi. Powiedział, że wynikł taki sam problem drogi powiatowej jak w Grochach

Imbrzykach (przekładańce), inwestycja nie została dokończona. Ponieważ gmina do tej 

inwestycji już dokładała kilkakrotnie, a nie jest gminą bogatą w interesie gminy jest 

przypomnieć Panu dyrektorowi, żeby do końcowego odcinka gmina nie musiała dokładać 

własne środki . Dodał, że wszyscy chcieliby, żeby stało się to jak najszybciej. Natomiast Pan 

dyrektor obietnic składać nie może póki nie będzie wiedział, ze ta inwestycja otrzyma środki. 

Następnie zapytał, kiedy radni i Pani Wójt będą wiedzieli, ze ta inwestycja będzie miała 

szanse, a jeżeli będzie pozytywnie zaopiniowany wniosek ,będzie realizowana w 2016 r., czy 

później, czy w ogóle w tej kadencji? Zwracając się do Pana Przewodniczącego L. Pytla 

zapytał, czy nie zapomina w czyim interesie występuje? 

Przewodniczący L. Pytel- odpowiedział, że występuje w interesie gminy. 

Dyrektor ZDP w Pułtusku W. Kaczmarczyk- poinformował, że z jego wiedzy gmina Gzy 

jest jedną z najmniejszych gmin powiatu pułtuskiego. W każdej gminie powiatu pułtuskiego 

są może trochę lepsze, a czasami gorsze drogi od tych, które są na terenie gminy Gzy. Cały 

powiat pułtuski liczy ok. 51.000 mieszkańców i każdym mówi o drodze. Sam osobiście 

zauważył, że bez względu na to, czy jest to droga wojewódzka, powiatowa, czy gminna 

mieszkańców najmniej to obchodzi, droga ma być przejezdna w każdą porę roku. 

Podkreślił, że wpisaną zasadą, za jego pracy w gminie zanarwiańskiej była współpraca 

Powiatu z gminami i współudział we współfinansowaniu, który różnie wyglądał i był 

uzależniony od zasobności finansowej gminy. Zaznaczył, że zawsze kiedy sytuacja dotyczyła 

gminy Gzy wszyscy się podpisywali i przytakiwali, nawet jeśli jest to bez 

współfinansowania. Poinformował, że środki na budowę dróg w całym kraju w tym 

w powiecie pułtuski są mizerne. W związku z tym każdy moment, każdą okazję wyciągnięcia 

jakichkolwiek środków z Powiatu gmina powinna wykorzystać. A jeżeli Powiat prosi 

o współudział i współfinansowanie to należy obiecać i dołożyć, ponieważ jeżeli nie zrobi tego 

gmina Gzy, to z chęcią wezmą inne gminy. Poinformował, że każda z gmin liczy na to, że 

Powiat musi zrobić i Powiat zrobi. 
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A Powiat, jeżeli będzie miał to na pewno dołoży, jeżeli nie to powie, że ktoś dokłada więcej 

i droga powiatowa na terenie gminy Gzy przesuwa się w kolejności. Poinformował, że stan 

dróg powiatowych o długości ok. 350 km na terenie powiatu pułtuskiego w każdej gminie 

jest podobny z tego 10%'do 15% są to drogi, które zostały wybudowane w ostatnich latach, 

zaś pozostałe wyglądają jak drogi na terenie gminy Gzy. Zakładając wspólną kadencję 

powiedział, że ZDP jest w stanie zrobić ileś kilometrów dróg na terenie gminy Gzy. Jeżeli 

decyzje RIT zostaną zakwalifikowane to jest prawdopodobieństwo, że w roku 2016 będą 

realizowane. Uznał, że gmina Gzy jest w dobrej sytuacji ponieważ odcinek drogi Żebry 

Falbogi - Słończewo ma opracowaną dokumentację. W związku z tym Powiat nie musi 

wydawać pieniędzy na mapy, tylko robi aktualizację i przedstawia projekty. Natomiast aby 

cokolwiek namacalnie zaczęło się dziać wyszedł z propozycją uruchomienia prac 

w najbliższym czasie na terenie gminy, aby robić to co jest możliwe. Podkreślił, że przy 

współpracy finansowej pochylają się i radni Powiatu i Pani Skarbnik Gminy. Przypomniał, że 

wcześniej dużo mówiło się o środkach na drogi z PROW, o środkach unijnych. Natomiast 

dzisiaj mówi się, że pieniędzy na drogi praktycznie nie ma. Dlatego należy liczyć tylko na 

siebie. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski - zaproponował ,żeby Rada Powiatu chociaż 

złożyła symboliczną złotówkę na dofinansowanie drogi gminnej. 

Dyrektor ZDP w Pułtusku W. Kaczmarczyk wracając do sprawy drogi powiatowej -

w miejscowości Grochy-Imbrzyki, uznał, że nie ma co już tam remontować, a tylko 

opracować nowy kosztorys na uzupełnienie istniejących ubytków tj. połączenie nowego 

z tym co jest stare i konieczne do zrealizowania. Dodał, że Pani Wójt, Pan Wójt i radni, 

muszą robić wszystko, żeby jak najszybciej uzupełnić ubytki. Ze swojej strony zadeklarował 

współpracę z samorządem gminy, ponieważ ZDP chce zacząć to co może zrobić, nawet 

w przyszłym tygodniu, po ustaleniu z Panem Wójtem od zaczynając od naj niższego punktu 

w kierunku szkoły w Gzach. 

W kwestii złego stanu odcinka drogi powiatowej Szyszki - Gołymin, powiedział, że 

skontaktuje się z radnym Panem Kownackim, aby tam dojechać, zobaczyć i ocenić czy będzie 

to 100 mb, czy 150 mb, a może 80 mb i jaki będzie koszt. 

Radny Jacek Grochowski w ramach bieżących remontów i skromnych środków prosił -

o ustawienie na odcinku drogi Słończewo - Gotardy znaku ograniczenie prędkości. 
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Dodał, że od miejscowości Gotardy we wsi Słończewo, niebezpieczny zakręt koło Pana 

Ostaszewskiego bardzo, skrzyżowanie bez ograniczenia i oznaczenia, w związku z tym często 

w płocie lądują samochody. 

Życzył Panu dyrektorowi ZDP, aby posiadanych środków nie wykorzystywał tak jak jego 

poprzednik, ponieważ zaczynał podobnie od wody, kopał rowy, a zapominał o przepustach. 

Życzył również pomysłowości, żeby skromne środki dawały jak największe efekty. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że gmina jest po zebraniach wiejskich, na których były 

poruszane tematy, o których mówiono dzisiaj, ale i o wielu drobnych rzeczach, które 

należy wykonać na drogach jak oznakowanie i przepusty. Dlatego wszystko zebrała 

w całość i przekazała na piśmie do Pana dyrektora ZDP i Pana Starosty. Myśli, że 

współpraca gminy z ZDP pod względem fachowości i jakości wykonanych prac będzie się 

układała dobrze. 

Jeśli chodzi o długość dróg powiatowych na terenie całego powiatu puhuskiego to wynosl 

ona 352 km w tym terenie gminy Gzy, która jest najmniejsza i najbiedniejsza 53 km. 

Na gminach dużo większych np. Gmina Świercze - 43 km, Gmina Zatory - 43, Gmina 

Obryte - 55 km. Wynika z tego, że dróg powiatowych na terenie gminy jest dużo, a w jakim 

są stanie wiedzą wszyscy. Dlatego w tej kadencji razem z Panem Starostą i Panem 

dyrektorem ZDP chcieliby przyspieszyć realizację dróg. 

Nawiązując do drogi powiatowej Żebry Falbogi - Słończewo poinformowała, że była na 

konferencji, która otwierała nowe rozdanie funduszy europejskich. W związku z tym w IV 

kwartale br. będzie wiadomo, czy powyższa droga się zakwalifikowała na dofinansowanie. 

Jeżeli droga się nie zakwalifikowała, należy robić starania, żeby sięgać pieniądze, żeby 

Powiat składał wnioski i realizował drogi w innych gminach powiatu. 

Myśli, że z Panem dyrektorem ZDP wspólnie będą przekładać prośby l zamiary Panu 

Staroście, bo wiadomo, że zaangażowanie mieszkańców gminy będzie bardzo duże, aby 

poprawić jakościowo stan dróg. 

Jednocześnie nadmieniła, że z uwagi na to, co zapowiedział Pan dyrektor ZDP w następnym 

tygodniu będą uzgodnione działania jakie zostaną podjęte w celu poprawy i obecnego stanu 

drogi powiatowej Kozłówka - Ostaszewo. 

Dyrektor ZDP w Pułtusku W. Kaczmarczyk - odnośnie zasobności finansowej gminy, 

powiedział, że gmina Gzy jest najmniej sza pod względem powierzchni i najmniej liczebna 
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pod względem liczby ludności. A o tym, że najbiedniejsza to by polemizował, bo to zależy 

od budżetu jakim dysponuje. 

Wójt B. Polańska dodała, że analizowała budżet i budżet gminy Gzy jest najmniejszy -

w powiecie puhuskim. 

Dyrektor ZDP w Pułtusku W. Kaczmarczyk wyjaśnił, że budżet buduje inwestycje. -

Czy gmina się rozwija, czy nie, można poznać po wielkości budżetu. Jeżeli budżet będzie się 

powiększał z roku na rok, to wiadomo jest , że dana gmina inwestuje bo się rozwija. Ale aby 

prowadzić inwestycje gmina musi mieć możliwość zaciągnięcia kredytu, a takiej możliwości 

gminy nie mają, a to spowalnia rozwój gmin. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że przez poprzednią kadencję gmina pracowała bez -

złotówki kredytu, ponieważ nie pozwalała na to Wieloletnia Prognoza Finansowa. W związku 

z tym to zostało zrobione zostało zrobione bez kredytu. 

Dyrektor ZDP w Pułtusku W. Kaczmarczyk - dodał, że obecnie jest nowa kadencja i nowe 


rozdanie funduszy. 


Ad. pkt 5. 


Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Dar -Med " Dariusz Mikuś -

powiedział, że na terenie gminy Gzy funkcjonują dwa Ośrodki Zdrowia tj. Ośrodek Zdrowia 

w Przewodowie i Ośrodek Zdrowia w Szyszkach. Personel obsługujący obydwie placówki to 

4 lekarzy (dr Wolicki- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny pracy, 

dr Laskowski - specjalista organiZaCji ochrony zdrowia, dr Czuper- Dul - specjalista 

pediatra, dr D. Mikuś. - specjalista lekarz rodzinny i chorób wewnętrznych) oraz 

4 pielęgniarki, 1 położna i 1 konserwator. W ramach swojej pracy przyjmują na bieżąco 

standardowo zgłaszających się pacjentów. W razie potrzeby pacjenci kierowani są na 

leczenia specjalistyczne bądź ambulatoryjne bądź szpitalne, pobierają krew i inne materiały 

biologiczne na badania laboratoryjne. NZOZ "Dar-Med" również sprawuje opiekę na 

mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach. W ramach opieki nad dziećmi 

wykonywane są bilanse zdrowia, szczepienia. Wykonywane są też wizyty domowe lekarzy 

jak również pielęgniarek i położnej. Czas przyjmowania pacjentów został rozszerzony od 

trzech lat. Pan dr Wolicki przyjmuje w poniedziałki do godz. 18.00. NZOZ "Dar-Med" 

wykonuje zabiegi związane z profilaktyką próchnicy u dzieci tzw. fluorkowanie. 

W samych Ośrodkach Zdrowia wykonywane są badania EKG, glukozy i ciśnienia krwi. 
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Radny T. Sobieraj - odnośnie Ośrodka Zdrowia w Szyszkach - zapytał jak wygląda czas 

pracy i czas przyjęć przez Pana doktora i Panią pielęgniarkę w tym Ośrodku? 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Dar -Med" D. Mikuś

odpowiedział, ze jeśli chodzi o Panią pielęgniarkę, to na stałe jest zatrudniona Pani Alina 

Bandurska, która pracuje w pełnym etacie godzinowym. Pacjentów przyjmuje dr Wolicki, 

dr Laskowski i on sam. Natomiast w przypadkach typu urlop, choroba, leczenie szpitalne 

organIzowane są zastępstwa i wtedy często przyjeżdża położna z Ośrodka Zdrowia 

w Przewodowie. 

Radny T. Sobieraj zapytał, w jakich godzinach w poszczególne dni tygodnia można-

zastać lekarza dyżurującego w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach, jak to wygląda formalnie? 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Dar -Med" D. Mikuś 

odpowiedział, że formalnie jest grafik. Natomiast życie ma swoje ograniczenia i jeżeli jakiś 

lekarz jest na urlopie, czy choruje, to nacisk jest kładziony, żeby pacjent był przyjęty, 

załatwiony i w miarę możliwości zadowolony. 

Radny T. Sobieraj - uznał, że na chwilę obecną me WIe, czy może zastać lekarza 

w godzinach od 8.00 do 18.00, czy od godz.8.00 do godz. 10.00, czy od godz. 12.00 do godz. 

14.00? 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Dar -Med" D. Mikuś 

odpowiedział, że jest przedstawiony grafik i zasadniczo w takich godzinach przyjmuje 

lekarz. 

Radna Jadwiga Koc - zwracając się do Pana dr Mikusia, stwierdziła, że żeby nie Pan 

dr Laskowski Ośrodek Zdrowia w Przewodowie byłby już dawno zamknięty, ponieważ nigdy 

nie ma innego lekarza. Jej zdaniem, jest to człowiek niezastąpiony i nie wyobraża sobie, że 

jeśli go kiedyś zabraknie jak będzie funkcjonował Ośrodek. Natomiast mieszkańcy rejonu 

Szyszk nie mają takiego doktora, wiec nie mają lekarza. Według niej jest to tragedia. 

Dodała, że o godz. 12.00 Pan dr Laskowski wyjeżdża na wizyty domowe i często jest tak, że 

pacjenci czekają na niego długo. Uznała, że w związku z taką sytuacją Pan dr Mikuś 

pOWImen podjąć skuteczne decyzje, ponieważ pacjenci nie mają prawidłowej obsługi 

lekarskiej, a wydaje się jej, że Panu doktorowi też zależy na pacjentach. 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Dar -Med" D. Mikuś 

powiedział, że na pacjentach mu bardzo zależy. 

http:godz.8.00
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Jednocześnie podkreślił, że na terenie gminy pracuje 4 lekarzy, co jest raczej rzadkością przy 

tak małej populacji w gminie. Podkreślił, że zazwyczaj na terenie jednej gminy funkcjonuje 

jeden Ośrodek Zdrowia. Natomiast funkcjonowanie dwóch Ośrodków Zdrowia w jednej 

gminie wiąże się z przerostem zatrudnienia i zwiększonymi kosztami utrzymania lokali. 

Jednak w miarę możliwości postara się opiekę zdrowotną sprawować tak, żeby było ogólne 

zadowolenie. 

Sołtys wsi Borza - Strumiany Ewa Kowalska powiedziała, że nic dziwnego, że opieka -

zdrowotna na terenie gminy jest taka jaka jest. Ale, jeżeli będzie tak dalej, ludzie coraz 

bardziej przepisują się do innych lekarzy, bo nie da się zaplanować choroby dziecka. Lekarz 

pediatra przyjmuje tylko we wtorki od godz. 8.00 do godz. 12.00. Następnie zapytała, czy Pan 

doktor da radę przewidzieć, że akurat dzisiaj dziecko zachoruje? Jednocześnie nadmieniła, że 

w inne dni nie ma możliwości przywiezienia dziecka do Ośrodka Zdrowia i żeby dziecko 

zostało przyjęte. W związku z tym trzeba jechać na Pogotowie Ratunkowe, gdzie dziecka 

przyjąć nie chcą, bo od tego jest Ośrodek Zdrowia. Dalej zapytała, co zrobić z dzieckiem, 

jeżeli ma 39° gorączki ? 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Dar -Med" D. Mikuś -

odpowiedział, że prawo leczenia dziecka ma nie tylko lekarz pediatra, ale każdy lekarz, który 

ma dyplom lekarza. Lekarze, którzy pracują są to lekarze z doświadczeniem, z wieloletnim 

stażem pracy. 

Sołtys wsi Borza - Strumiany E. Kowalska - jej zdaniem, jeżeli tak dalej będzie to Ośrodki 

Zdrowia w gminie padną, ponieważ ludzie będą się przepisywali do innych ośrodków 

zdrowia. Tak właśnie zrobiła sama, przepisując się z dzieckiem do Pułtuska, bo niemożliwe 

jest czekanie z dzieckiem np. od piątku do wtorku. 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Dar -Med" D. Mikuś -

przypomniał to, co powiedział wcześniej, że żeby dziecko było zbadane nie trzeba czekać do 

wtorku, ponieważ każdy lekarz ma prawo zbadać dziecko i zastosować odpowiednie leczenie. 

Natomiast, co do wyboru lekarza, to panuje dowolność i gdzie kto ma życzenie tam się 

oferuje. Dodał, że nie dziwi się, że Pani sołtys wybrała sobie lekarza w Pułtusku, ponieważ są 

też pacjenci którzy przyjeżdżają do NZOZ "Dar-Med". 

Sołtys wsi Borza - Strumiany E. Kowalska przedstawiła swoją sytuację. Z chorym -

dzieckiem o godz. 14.00 przyjechała do Ośrodka Zdrowia w Przewodowie, w którym 
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powinien jeszcze być lekarz, lekarza nie było, Ośrodek Zdrowia był zamknięty. Pojechała 

więc na Pogotowie Ratunkowe. Tam też nie została przyjęta, ponieważ Ośrodek Zdrowia 

w Przewodowie jest czynny do godz. 18.00. Następnie zapytała, czy kiedy dziecko wymiotuje 

i wręcz mdleje, ma z nim czekać do godz. 18.00 na przyjęcie na pogotowiu? 

-Sołtys wsi Sisice Janusz Bilik wyjaśnił, że w takim przypadku zamiast jechać na 

Pogotowie Ratunkowe trzeba jechać do Winnicy. Lekarze, którzy tam pracują przyjmą 

każdego pacjenta. 

Radny T. Sobieraj nawiązując do pracy Ośrodka Zdrowia w Szyszkach powiedział, że -

Panu doktorowi, czy lekarzom pracującym w firmie Pana doktora me zarzuca braku 

kompetencji w kwestii medycznej, iż sądzi, że opinie są dosyć przychylne. Ale w imieniu 

mieszkańców chciałby zasugerować, żeby reguły, czy godziny przyjmowania ustalić jasno. 

Dodał, że Pani A Bandurska, która pracuje w Ośrodku stara się wszystko harmonogramowo 

ustalić i w miarę możliwości to realizować i jest pomocna stosunkowo w tych kwestiach. 

Natomiast w takich sytuacjach, kiedy są ustalone godziny należałoby zawartych w umowie 

godzin dotrzymywać, gdyż mieszkańcy oczekują, żeby ktoś w Ośrodku Zdrowia był. A jeśli 

są sytuacje, że może na telefon, czy w inny sposób to należy ustalić konkretne reguły i tego 

się trzymać. 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Dar -Med" D. Mikuś -

wracając do wypowiedzi sołtys wsi Borza-Strumiany Pani E. Kowalskiej dopowiedział że 

w sytuacji gdy nawet zachoruje dziecko, a w danej chwili lekarz nie przyjmuje, nie oznacza 

to, że dziecko nie będzie przyjęte. Sytuacja została tak rozwiązana, że zakład stacjonarny 

zapewnia opiekę w godzinach domowych, a nie konkretne filie. W związku z tym, jeżeli Pani 

sohys ze swoim dzieckiem do Ośrodka Zdrowia w Przewodowie przyjeżdża do 14.00, to 

pielęgniarka w Przewodowie wskaże, gdzie otrzyma stosowną pomoc bez konieczności 

jechania na pogotowie. Zdarza się więc, że pacjenci z Ośrodka Zdrowia w Przewodowie lub 

Ośrodka Zdrowia w Szyszkach przyjeżdżają do Winnicy i otrzymują pomoc. 

Radny P. Kownacki powiedział, że lekarze przyjmują w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie -

i Ośrodku Zdrowia w Szyszkach. Następnie zapytał, czy nie mogłoby być podzielone tak, 

żeby obydwa Ośrodek Zdrowia były czynne cały czas od godz. 8.00 do godz. 18.00? 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Dar-Med" D. Mikuś -

odpowiedział, że chciałoby się jeszcze lepiej, ale rzeczywistość ma swoje ograniczenia. 
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Z tego, co słyszał, w tej chwili w przychodni w Pułtusku lekarze dostali wymówienia i będą 

pracować tylko na 'li etatu. Dlatego wydaje mu się, że na terenie gminy Gzy problemy są 

nieco mniejsze niż można zaobserwować gdzie indziej. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski - powiedział, że zdarzało się, że Ośrodek 

Zdrowia w Szyszkach był zamknięty. Ale wystarczyło tylko wykonać telefon do Pana doktora 

Mikusia i Pan dr Mikuś przyjechał po godzinach na wizytę do domu, bez żadnego problemu. 

Zdaniem jego jest to tylko kwestia zorientowania się jak to działa. Dodał, że jak ma lekarz 

siedzieć w Ośrodku Zdrowia i nie ma żadnego pacjenta, wystarczy zadzwonić i przyjedzie do 

domu. 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Dar-Med" D. Mikuś dodał,-

że ani w Polsce, ani gdzie indziej na świecie nie ma sytuacji, żeby lekarz siedział i patrzył się 

w sufit, że może ktoś przyjdzie, ponieważ jest za mało lekarzy. Uważał, że taka sytuacja 

jest raczej na całym świecie. 

Przewodniczący L. Pytel- powiedział, że osobiście ma prośbę, żeby w jeden dzień tygodnia 

(poniedziałek) Ośrodek Zdrowia w Przewodowie był otwarty do godz. 18.00. Dodał, że wie, 

że Pan dr Wolicki jest na urlopie, ale dyżurowanie do godz. 18.00 mógłby przejąć inny 

lekarz. Natomiast, co do świadczonych usług przez lekarzy nie spotkał się z żadną informacją 

negatywną. Uznał, że pracujący lekarze spełniają swoją rolę. Szczególne zaangażowanie jest 

lekarza Arkadiusza Laskowskiego , który pomimo swojego wieku swoją rolę pełni godnie 

z wielkim zaangażowaniem. 

Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Gzy w załączeniu. 

Ad. pkt 6. 

Przewodniczący L. Pytel- poinformował, że informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa 

publicznego na terenie gminy Gzy za 2014 r. została przedłożona przez Kierownika 

Posterunku Policji w Świerczach do zapoznania się na posiedzenia stałych komisji Rady 

Gminy. Uwag nie było. 

Kierownik Posterunku Policji w Świerczach Józef Grabowski powiedział, że ocenę -

stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Gzy w 2014 r. złożył na ręce Pana Przewodniczącego 

Rady w dniu 30.04.2014 r. 

Poinformował, że obsadę Posterunku Policji w Świerczach stanowi 5 policjantów. Do obsługi 

terenu gminy Gzy przydzielono 1 dzielnicowego i 1 policjanta ds. kryminalnych. Ponadto 

teren gminy jest patrolowany przez funkcjonariuszy innego typu 
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tj. patrolowo-interwencyjnego, Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 


w Pułtusku i doraźnie przez inne służby. Na ogół gmina Gzy jest gminą bezpieczną. 


Obserwując bezpieczeństwo gminy od 10 lat sytuacja z roku na rok jest podobna z wyjątkiem 


przemocy w rodzinie. W roku 20 14 na terenie gminy Gzy było 70 interwencji domowych. 


W chwili obecnej Posterunek Policji prowadzi ok. 20 teczek procedury Niebieskiej Karty. 


Posterunek Policji współpracuje także z Zespołem Interdyscyplinarnym w Gzach. 


Prowadzone są postępowania przygotowawcze do sądu za znęcanie się nad rodziną. W roku 


20 14 takich spraw było 9. Sprawcy zostali skazani przez sąd karą z zawieszeniem 


pozbawienia wolności. W 20 14 r. na terenie gminy Gzy przeprowadzono 60 postępowań 


przygotowawczych w tym: 


- kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 19,
-

- naruszenie zakazu sądu - 3, 

- kradzież cudzej rzeczy- 12, 

- kradzież z włamaniem - 3, 

- uszkodzenie mienia - 3, 

- znęcanie się nad rodziną - 9, 

- alimenty -2, 

- nękanie - 1, 

- groźby karalne - 1, 

- uszkodzenie ciała - 3, 

- pobicie - 1, 

- nagły zgon - 1, 

oraz oszustwa, których jest coraz więcej. W związku z tym,jeżeli ktoś zagubi dowód osobisty 

należy zgłosić się jak najszybciej do banku. 

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska zapytała o godziny funkcjonowania-

Posterunku Policji w Świerczach i nazwiska policjantów obsługujących gminę Gzy. 

Kierownik Posterunku Policji w Świerczach J. Grabowski - odpowiedział, że 

dzielnicowym jest od kilku lat na terenie gminy sto ansp. Grzegorz Witkowski i dwoje 

policjantów kryminalnych - sierż. Katarzyna Mieszkowska i podkom. Krzysztof 

Gożdziewski. Jeśli chodzi o godziny funkcjonowania Posterunku, to jako Kierownik nie może 

zapewnić służby całodobowej. W tygodniu Posterunek jest czynny w godzinach od 8.00 
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do godz. 16.00 a. w dni bardziej zagrożone tj. w piątek, sobotę i niedzielę po południu. Poza 

tym można dzwonić pod numer 112. 

Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński - zapytał o wykrywalność w kategoriach kradzież 

i podpalenia. 

Kierownik Posterunku Policji w Świerczach J. Grabowski - powiedział, że jeśli chodzi 

o podpalenia, których na terenie gminy była seria, nie może się pochwalić sukcesem. Sprawa 

nie została zakończona wykryciem sprawców. Były osoby podejrzewane i policjanci zajmują 

się do chwili obecnej. Jest kilka osób podejrzanych, które są sprawdzane, ale póki co nikt nie 

został skazany i nie został zatrzymany sprawca. 

Jeśli chodzi o kradzieże to za 2014 r. było 12, co jest mało. Tu był sukces wykrywalności 

oscyluje się w granicach 60%. Ogólna wykrywalność wszystkich przestępstw wynosi ok. 

85%. 

Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Gzy w 2014 r. - stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku Krzysztof Wisiecki przedstawił informację -

dotyczącą nadzoru weterynaryjnego na terenie gminy Gzy za 2014 r. 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku o stanie opieki weterynaryjnej na 

terenie gminy Gzy za 2014 r - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Prezes Zarządu Gminnego RPOSP w Gzach Andrzej Jusiński przedstawił informację -

dotyczącą stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Gzy za 2014 r. 

Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Gzy za 

2014 r.- stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że co roku w miesiącu maju analizowane jest zatwierdzenie 

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa 

w Mławie przesyła do Urzędu Gminy wniosek o zatwierdzenie taryf wraz z kalkulacją 

3kosztów. W poprzednim okresie cena brutto 1m wody wynosiła 2,38 zł Na okres od dnia 

317 czerwca 2015 r. do dnia 16 czerwca 2016 r. jest propozycja podwyższenia 1m wody 

o 0,02 zł. 
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Dyrektor ZUW poinformował, że w 2014 r. do Stacji Uzdatniania Wody w Gzach został 

zakupiony aparat prądotwórczy. Aparat prądotwórczy również zamierza zakupić do Stacji 

Uzdatniania Wody w Szyszkach. Poza tym w b.r. będzie malowanie Stacji Uzdatniania 

3Wody w Gzach. Porównując ceny brutto 1m wody w innych gminach należy stwierdzić, że 

cena wody w gminie Gzy jest umiarkowana. Jednocześnie nadmieniła, że rozmawiając 

z Panem dyrektorem ZUW w Mławie na podstawie rozmów telefonicznych z mieszkańcami 

gminy oddalonymi od SUW w Gzach np. Wójty-Trojany należałoby pobudować zbiorniki 

wyrównawcze, ponieważ w okresie letnim występuje brak wody. Koszt zbiorników to kwota 

ok. 300.000 zł, koszt projektu ok. 10.000 zł z tym, że jest możliwość ubiegania się o środki 

UlliJne. 

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

proponowanego projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - przedstawił pozytywną 

opinię do proponowanego projektu uchwały. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 30.04.2015 r. - stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

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

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 30.04.2015 r. -

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia wodę na terenie Gminy i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 10 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr VI/2512015 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego w wodę na terenie Gminy Gzy- która stanowi 

załącznik nr 8 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa 

jest jednocześnie zmieniana przy uchwale budżetowej, ponieważ uległy zmianie dochody 

i wydatki jak również wynik finansowy w okresie od ostatniej podjętej uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
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Po stronie dochodów wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/15 

Nr 9/15, Nr 11/15, Nr 15/15 i uchwały Nr V/20/2015 dotyczące zmian planu dotacji na 

zadania rządowe zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych, zmiana wysokości subwencji 

jaka miała miejsce w poprzedniej podjętej uchwale Rady Gminy oraz projektu uchwały, 

który został przedstawiony Radzie Gminy i wprowadził pewne zmiany. Ogółem od momentu 

zatwierdzenia WPF w roku 2014 na rok 2015 dochody uległy zmniejszeniu o kwotę - 237.746 

zł i zwiększeniu 539.623,05 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem jest zgodny -

z projektem uchwały budżetowej i wynosi 10.690.937,06 zł 

w tym dochody bieżące - 10.425.137,06 zł, 

dochody majątkowe 265.800 zł-

Jeśli chodzi o stronę wydatków również zaszły zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 4/15 

Wójta Gminy, Nr 9/15 , Nr 11/15, Nr 15/15, uchwały Nr V120/2015 Rady Gminy i projektu 

uchwały od momentu zatwierdzenia WPF. Od dnia zatwierdzenia pierwszej uchwały o WPF 

zmniejszenie wynosi 421.394,94 zł i zwiększenie 1.022.784,76 zł , które dotyczą zadań 

rządowych, zleconych, wydatków majątkowych. 

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 10.567.353,66 zł-

w tym wydatki bieżące - 9.841.254,68 zł, 

w tym wydatki majątkowe 726.098,98 zł.-

Po zmianach nadwyżka budżetu wynosi 123.583,40 zł, którą przeznacza S1ę na spłatę 


wcześniej zaciągniętych kredytów. 


Przychody w kwocie 276,416,60 zł ( wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na 


rachunku bieżącym gminy) przeznacza się na rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych 


kredytów. Zaplanowana splata kredytów na rok 2015 wynosi 400.000 zł. 


Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. wynosi 2.901.050 zł. 


Nie jest planowane zaciąganie kredytów z uwagi na spełnienie wymogów art. 243 ustawy o 


finansach publicznych. 


Wskaźniki spłat zobowiązań w okresie spłaty długu zostały zachowane. 


W projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015 co 


zostało również uwzględnione w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 


Prognozy Finansowej Gminy Gzy w dochodach zmniejszenie w kwocie 39.000 zł,
-

zwiększenia w kwocie 79.733 zł 
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Zmniejszenie w kwocie 39.000 zł wynika z dokonanego wymiaru podatku i opłat na rok 

2015 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i podatku rolnego od osób 

fizycznych. 

Zwiększenia 

- W dziale Rolnictwo - 37.500 zł wpłaty mieszkańców na dofinansowanie opracowania 

dokumentacj i proj ektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków 

realizowanych przy udziale środków unijnych przez gminę. 

Pan Wójt zbierał zapotrzebowanie osób chętnych do korzystania z przedsięwzięcia. Jest 

zapisanych 160 osób, a zaplanowanych 150 osób przydomowych oczyszczalni po 250 zł na 

opracowanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków. Przy udziale środków gminy 

i środków zapisanych osób, jeżeli będą opracowane dokumentację i będzie ogłoszony nabór 

wówczas zostanie opracowany przez gminę wniosek o środki unijne. 

- W dziale 750 - 500 zł dochody uzyskane z odszkodowania za zniszczone mienie gminne i 

różne dochody - głownie dochody uzyskane z PZU za przystanek zniszczony we wsi Sisice. 

- W dziale 751 6.600 zł zwiększenie dotacji na wybory Prezydenta RP na diety. 

- W dziale 756,801,852,921 - 30.633 zł. Jest to wprowadzenie planu dochodów wynikających 

z wykonania dochodów ponadplanowych z tytułu opłat i podatku od czynności 

cywilnoprawnych, rozliczenie dotacji biblioteki za rok 2014 i wpłat z Powiatowego Urzędu 

Pracy, zwrot pogrzebu podopiecznych z ZUS z roku 2014. 

Po stronie wydatków zmniejszenia - 2.500 zł i zwiększenia 179.649 zł.-

Zmniejszenia dotyczą tylko zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniach funduszu 

sołeckiego wsi Sulnikowo i nie mają wpływu na zadania przewidziane i wynik finansowy 

gmmy. 

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.921,58 zł: 

- W dziale 750 o kwotę 10.465,02 zł to zwiększenie planu na realizowany już projekty 

partnerskie z Samorządem Wojewódzkim realizowane od 2011 f.. Zakończenie projektu 2015 

r. Gmina pozyskuje dużą wartość sprzętu komputerowego, zgodnie z podpisanymi umowami 

gmina musi dofinansować częś środków własnych W dziale 751 kwotę 6.600 zł przeznacza 

się z dotacji na diety dla członków, przewodniczących, zastępców przewodniczących 

obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP. 
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- W dziale 754 Ochotnicze straże pożarne, kwota 82.500 zł i kwotę 51.500 zł przeznacza się 

na zakupy inwestycyjne: zakup drabiny pożarniczej MACROS dla OSP Przewodowo 6.500-

zł, zakup i montaż bram garażowych segmentowych dla OSP Przewodowo - 20.000 zł, zakup 

i montaż bram garażowych segmentowych dla OSP Szyszki 21.000 zł, zakup pompy-

pływającej JAGARA dla OSP Przewodowo 4.000 zł, 26.000 zł przeznacza się na zakup-

pozostałego wyposażenia dla straży w gminie , wymiana okien garażu w OSP Gzy - 5.000 zł 

Kwota 82.500 zł pochodzi ze środków uzyskanych w grudniu 2014 r. z odszkodowania za 

spalony samochód pożarowy OSP w Przewodowie, które weszły w wolne środki. 

- W dziale 801 Oświata i wychowanie- 28.183 zł, kwotę 20.000 zł przeznacza SIę na 

zwiększenie planu wydatków na wpłaty na rzecz innych gmin za dzieci z gminy Gzy, które 

przebywają w przedszkolach innych gmin, kwotę 5.683 zł przeznacza się na wynagrodzenie 

osobowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie ,wynikające z rozliczenia 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku Kwota 2.500 zł wynika ze zmiany klasyfikacji 

budżetowej. 

- W dziale 900 kwotę 5.500 zł przeznacza się na zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi 

Sisice. Gmina otrzymała odszkodowanie i dołoży część środków, aby kupić i zamontować 

nowy przystanek. 

- W dziale 900 Gospodarka komunalna zwiększenie planu wydatków o 5.000 zł na bieżące 

remonty budynków zasobu gminnego i założenie ksiąg wieczystych dla mienia komunalnego. 

Zmiany spowodowały zmianę dochodów i wydatków jak również wyniku budżetu na rok 

2015. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że na posiedzenia Komisji został złożony wniosek-

dotyczący zakupu Lekkiego Samochodu Ratownictwa Technicznego dla OSP Przewodowo. 

Jednak po zapoznaniu się z sytuacją finansową gminy, OSP w Przewodowie wycofuje 

złożony wniosek. 

Przewodniczący L. Pytel- poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

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

do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 
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Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w spraWIe zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej i poddał pod głosowanie. 

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

O głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr VI/26/2015 

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

9- do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na 2015 r. był również omawiany na posiedzeniach stałych Komisji 

Rady Gminy i jednocześnie Pani Skarbnik przed chwilą omówiła w/w zmiany. Pani Wójt 

również wyjaśniła, że wniosek OSP, który został złożony w dniu posiedzeń Komisji został 

przez OSP Przewodowo wycofany. Następnie porosił Przewodniczących Komisji 

o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwai Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła 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 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za"., przy 

O głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr VI/27/2015 

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

nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie 

dalszego udziału Gminy Gzy w Stowarzyszeniu. Nadmieniła, że do tej pory do 

Stowarzyszenia należało 9 gmin: Gmina Gzy, Gmina Nasielsk, Gmina Obryte, Gmina 

Winnica, Gmina Pokrzywnica, Gmina Pułtusk. Gmina Świercze i Gmina Zatory i gminy te i 

taki akces współdziałania podjęły. Wnioski o dofinansowanie można składać do siedziby 

Stowarzyszenia w Pokrzywnicy na różne przedsięwzięcia. 
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Środki można pozyskać między innymi na odnowę wsi tak jak Gmina składając wnioski na 

remont i wyposażenie świetlicy wiej skiej we wsi Kozłówka. Środki mogą również 

wykorzystać indywidualni mieszkańcy na kolektory słoneczne i wiele innych zadań. 

Spotkania na ten temat odbywały się w świetlicy Wiejskiej w Gzach i brali w nich udział nasi 

mieszkańcy gminy. Myśli , ze jest to z korzyścią. W związku z tym, że okres programowy 

skończył się w 2014 r. należy podjąć stanowisko, co robić dalej. Następnie zapoznała 

zebranych z treścią przysłanego pisma przez Stowarzyszenie LGD Zielone Mosty Narwi .. 

W tym momencie salę obrad opuścił radny Piotr Kownacki. Aktualna ilość radnych biorących 

udział w posiedzeniu -11. 

Przewodniczący L. Pytel dopowiedział, że stanowisko Rady jest niezbędne, iż zmieniają -

się warunki działań z jakich będzie można korzystać. Dlatego niezbędnie jest opracowanie 

nowelizacji Strategii, która obowiązywała w latach 2007 - 2014. Uważał, że gmina powinna 

pozostać w Stowarzyszeniu jak dotychczas i więcej zainteresować się wykorzystaniem 

środków. Dodał, że jeden z mieszkańców naszej\ gminy miał w pierwszym okresie sporo 

kłopotów zanim pozyskał środki, które zostały przyznane, ale to nie zniechęciło mieszkańców 

do skorzystania że środków z innych źródeł. Jego zdaniem, warto pozostać 

w Stowarzyszeniu i bacznie śledzić, kiedy rozpoczynają sie nowe nabory, żeby z nich 

skorzystać. Zadeklarował, że będzie na bieżąco informował, kiedy zostaną uruchomiane 

środki i z jakich środków będzie można skorzystać. 

Jednocześnie nadmienił, że powyższa sprawa została przedstawiona na posiedzeniach 

Komisji, które wyraziły pozytywną opinię o kontynuacji członkowstwa Gminy Gzy w LGD i 

wspólne działanie na rzecz tworzenia i realizacji nowej Lokalnej Strategii i Rozwoju LGD 

Zielone Mosty Narwi na lata 2014-2020 w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020. 

W dalszej kolejności poddał pod glosowanie kontynuację członkowstwa Gminy Gzy w LGD 

i wspólne działanie na rzecz tworzenia i realizacji nowej Lokalnej Strategii i Rozwoju LGD 

Zielone Mosty Narwi na lata 2014-2020 w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020. 
" 

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

O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących jednogłośnie zajęła stanowisko 

o kontynuacji członkowstwa Gminy Gzy w LGD i wspólnego działania na rzecz tworzenia 
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i realizacji nowej Lokalnej Strategii i Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi na lata 2014-2020 

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" 

objętego PROW na lata 2014-2020. 

Pismo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi - stanowi załącznik nr 

11 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 w sprawach bieżących gminy poinformowała, że po drogach gminnych -

jeździła równiarka. Wszyscy są zadowoleni z jej pracy. Nie było telefonów negatywnych, 


dopisała pogoda i stan dróg się poprawił. 


- Przetarg na żwirowanie dróg z równaniem zostanie ogłoszony w miesiącu czerwcu. br. 


- Obecnie gmina jest po przetargu na budynek gospodarczy i w miesiącu czerwcu br po 


podpisaniu umowy będzie realizowane zadanie. 


- W dniu 25.04.2015 r. odbył się odbiór gruntów zmeliorowanych. Była to jedyna melioracja 


wykonana na terenie gminy na powierzchni 620 ha. W związku z tym mieszkańcy cieszą się 


z odwodnienia gruntów. Należy również pamiętać, że meliorację należy prowadzić dalej 


o pozostałe grunty, iż z 6 zadań zostało wykonane 2 tj. Skaszewo I i Skaszewo II, a 

rozpoznaniem zostało objętych 1.320 ha. 

- Gminę czeka przejęcie zadania, jako zadanie własne - melioracje szczegółowe. Jest projekt, 

że Gminna Spółka Wodna przejdzie pod zadanie własne gminy. 

- W miesiącu styczniu br. została złożona do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

w Warszawie dokumentacja o dofinansowanie na realizację odcinka drogi. Obecnie ukazała 

się lista zakwalifikowanych do dofinansowania, wniosek został wykonany bezbłędnie i gmina 

czeka na rozstrzygnięcie finansowe. 

- W poniedziałek 27.04.2015 r. w Gołyminie odbyło SIę spotkanie z Marszałkiem 

Województwa Mazowieckiego Panem Adamem Struzikiem w sprawie realizacji drogi 

wojewódzkiej 618.. W spotkaniu w uczestniczyli przedstawiciele Gminy Gzy, Gminy 

Gołymin, Miasta i Gminy Pułtusk., Pan dyrektor Ostrowski, który odpowiada za drogi 

wojewódzkie i radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Witold Chrzanowski. 

Zebrani dokonali oględzin w/w drogi. 
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Po oględzinach Marszałek Województwa stwierdził, że droga jest w złym stani i w miesiącu 

maju tego roku ma się znaleźć w Programie Wieloletnim Województwa. Natomiast w tym 

roku ma być zrobione i ok. 3 000 mb tj. od ronda w Przewodowie w stronę Puhuska i kawałek 

w stronę wsi Kozłówka na kwotę 5.000.000 zł. Realizacja dalszego odcinka drogi nastąpiłaby 

przez okres trzech lat. 

- Z uwagi zbliżających S1ę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 

10.05.2015 r. zaprosiła wszystkich do wzięcia w nich udziału Przypomniała, że na terenie 

gminy są 4 stałe obwody głosowania i 2 obwody głosowania odrębne. 

- Pani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie na prośbę rodziców, którzy 

pracują chce stworzyć oddział przedszkolny dla maluchów od 3 do 4 lat wydłużając czas 

opieki od godz. 7.30 do godz. 17.00. O przekazanie informacji mieszkańcom wsi poprosiła 

sohysów. 

- Z względów zdrowotnych od 12.05.2015 r. przez 3 tygodnie wszystkie sprawy należy 

kierować do jej Zastępcy. 

- Od dnia 14.05.2015 r. rozpoczyna S1ę kontrola Urzędu Gminy prowadzona przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. 

Ad. pkt 15. 

Sołtys wsi Mierzeniec W. Czapliński zwrócił się z prośbą do Pani Wójt o zakupienie-

gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa ponieważ nie ma gdzie umieszczać ogłoszeń. 

Przewodniczący L. Pytel -wyjaśnił, że istnieje możliwość zakupu gabloty ogłoszeniowej 

z Funduszu Sołeckiego przydzielonego dla sołectwa. 

Ad. pkt 16. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 16.15 

zamknął VI Sesję Rady Gminy. 

Protokołowała: Przewodniczył: 
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