
Protokół nr 32/2018

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 18 maja 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji -  Tomasza Sobieraja

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
i Komisji Rolnictwa i Budżetu, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu i Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wskazali, że wspólne posiedzenie Komisji będzie 
prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu -  Tomasz Sobieraj.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - o godz. 13.10 otworzył wspólne 
posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu. 
Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z listami obecności we 
wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczy spośród 8 - osobowego składu Komisji Rolnictwa 
i Budżetu 7 członków Komisji i spośród 7-osobowego składu Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego 4 członków K om isji, co stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji.
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Barbara Polańska - Wójt Gminy
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta
3. Ewelina Stawińska - Skarbnik Gminy
4. Ilona Madziar - Kierownik Ref. Inwest. Gosp. Nieruch, i Ochr. Środow.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2017:

a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
b) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2017 rok.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.
4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej

na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody 
głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

6. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie 
Przewodowo-Parcele.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. dla gminy Gzy.
8. Sprawy bieżące gminy.
Wójt Gminy Barbara Polańska -  zgłosiła do proponowanego porządku posiedzenia wprowadzenie 
dodatkowego punktu „Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy”.
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Wyjaśniła, że w związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi przed podjęciem uchwały odnośnie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych należy zasięgnąć opinii jednostek pomocniczych Gminy.
Ustalono, że punkt ten będzie rozpatrywany jako 7 proponowanego porządku posiedzenia. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie wprowadzenie 
do porządku posiedzenia w/w projektu uchwały jako pkt 7.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych „ oraz 0 głosów „wstrzymujących” zaakceptowała wprowadzenie do porządku 
obrad w/w projektu uchwały jako pkt 7.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena Kwiatkowska
-również poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia projektu uchwały jako pkt 
7.
Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  4głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych „ oraz 0 głosów „wstrzymujących” zaakceptowała wprowadzenie do porządku 
obrad w/w projektu uchwały jako pkt 7.
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraja i Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowskiej Komisje przyjęły jednomyślnie 
porządek wspólnego posiedzenia w brzmieniu jak niżej:
1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2017:

a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
b) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2017 rok.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.
4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej

na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody 
głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

6. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie 
Przewodowo-Parcele.

7. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. dla gminy Gzy.
9. Sprawy bieżące gminy.
Porządek wspólnego posiedzenia Komisji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 1.
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która postawiła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy. Na złożony 
wniosek RIO wydała pozytywną uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku.
Pytań nie było.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2017, sprawozdanie finansowe Gminy oraz 
sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2017 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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a)
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -
również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  4 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok proponowany na sesję Rady Gminy -  
który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
b)
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia 
Oleksa -  również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  4 głosami „za”, przy
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok 
proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 2 i 3.
Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska -  powiedziała, że dochody Gminy po zmianach kształtują się 
w wysokości 15.660.033,59 zł w tym dochody bieżące w kwocie 15.460.033,59 zł i dochody 
majątkowe w kwocie 200.000,00 zł.
Wydatki Gminy po zmianach wynoszą 18.307.227,55 zł w tym wydatki bieżące 15.031.058,18 zł
1 wydatki majątkowe w kwocie 3.276.169,37 zł.
Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.647.193,96 zł, który 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.061.000,00 zł, z pożyczki 
w kwocie -  400.000,00 zł i z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 447.905,00 zł oraz 
wolnych środków w kwocie 738.288,96 zł.
W przychodach mieści się obligacja w kwocie 439.000,00 zł , z której zostaną spłacone rozchody 
w tej samej kwocie. Wskaźniki wynikające z art. 43 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane. 
Zmiany w przedsięwzięciach to:
- zwiększenie o 135.000,00 zł wartość inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 34011 IW 
Porzowo-Sulnikowo- Skaszewo na odcinku Sulnikowo- Nowe Skaszewo”;
- zmniejszenie o 30.275,04 zł wartość inwestycji pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie”.
Kwoty są zgodne z umową zawartą z wykonawcą.
W projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018: 
w dochodach zmniejszenia -  14.500,00 zł i zwiększenia 110.300,00 zł:
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- w dziale 010 zwiększenie planu o kwotę 100.000,00 zł, które wynika z przyznanej dotacji z budżetu 
Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 34011 IW 
Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo gmina Gzy”;
- w dziale 801 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14.500,00 zł ponieważ było planowano 
zatrudnienie pracownika w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie przy współpracy 
Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. Zatrudniono natomiast pracownika w Publicznym Gimnazjum 
w Gzach, gdzie zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na 
zatrudnienie osób bezrobotnych. Zwiększono środki w PSP Przewodowo o kwotę 300,00 zł z tytułu 
różnych dochodów.
W wydatkach zmniejszenia o kwotę 47.234,39 zł i zwiększenia o kwotę 197.059,25 zł:
- w dziale 010 zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zakup energii;
- w dziale 600 zwiększenie planu wydatków w kwocie -  140.959,25 zł 

z tego:
- zwiększono o 135.000 zł wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo- 
Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo gmina Gzy”, całkowita wartość zadania 
967.000,00 zł;
-mieszkańcy sołectwa Przewodowo Poduchowne zrezygnowali z poprzedniego zadania w ramach 
funduszu sołeckiego na kwotę 5.959,25 zł i utworzyli nowe zadanie „ Wykonanie rowu wraz 
z przepustami przy drodze gminnej we wsi Przewodowo Poduchowne” o takiej samej wartości;
- w dziale 750 -  zwiększono plan wydatków o kwotę 17.200,00 z przeznaczeniem na zatrudnienie 
pracownika w ramach robót publicznych współfinansowanych przy udziale Powiatowego Urzędu 
Pracy.
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość członków tej Komisji biorących udział 
w posiedzeniu- 5.
Skarbnik E. Stawińska -  omawiając dalsze zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 poinformowała:
- dziale 757 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na obsługę planowanej pożyczki (1.000,00 
zł - odsetki, 500,00 zł -  prowizja);
- w dziale 801 zmiana planu wydatków w kwocie 11.000,00 zł - zmiany pomiędzy paragrafami 
związane z realizacją projektu „Nowoczesna Edukacja w Gminie Gzy” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej;
- w dziale 852 -  zwiększenie planu wydatków o kwotę 900,00 zł na sfinansowanie okresowych badań 
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- w dziale 900 -  zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł na sfinansowanie zadania „ Usuwanie 
i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Gzy w 2018 r.” ze względu na nie uzyskanie pełnej dotacji 
o jaką Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;
- w dziale 921 -  zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.275,04 zł i zwiększenie o kwotę 20.000,00 

zł:
- doprowadzenie wydatków do zgodności z umową podpisaną z wykonawcą po przeprowadzonym 

przetargu na zadanie pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Szyszki Włościańskie”;



kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na zadanie pn. „Remont miejsca pamięci narodowej 
upamiętniający ofiary II Wojny Światowej”.
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że w tej chwili trudno jej powiedzieć jaka to będzie kwota. Ma być 
oczyszczony kamień, odnowione napisy, odnowione ogrodzenie, położona płyta z kamienia i obłożenie 
kostką. W dniu 19.05.2018 r. (sobota) ma być położona kostka od asfaltu do ogrodzenia. Jednak nie 
wstawiając żadnej kwoty do budżetu Gminy, nie mogłaby wykonać zadania i podpisać umowy. 
Wyraziła nadzieję, że kwota będzie mniejsza od tej jaką zaproponowała w tutejszym projekcie uchwały. 
Poinformowała, że Gmina jest po przetargu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 34011 IW 
Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo gmina Gzy”. Przetarg wygrała 
firma, która realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo”. Umowa 
zostanie po odbyciu sesji. Jednocześnie nadmieniła, że w projekcie uchwały nie zostało ujęte wykonanie 
rowu i przepustu w drodze gminnej w miejscowości Skaszewo Włościańskie przy nieruchomości Pana 
Wróbla. Sprawa ta ciągnie się dosyć długo, jest zastoisko wody. W związku z tym konieczne jest 
założenie przepustu 9 mb i wykonanie ok. 200 mb rowu. Wartość zadania wyszacowano na kwotę 
3.800,00 zł brutto. Poza tym Sołectwo Żebry-Falbogi kwotę 7.000 zł przeznaczyło na wykonanie 
rowów i przepustów przy drodze gminnej w tej wsi ( droga od przystanku do Pana Miecznikowskiego). 
Aby można było osuszyć drogę tj. odprowadzić wodę z jednej i drugiej strony należy wykonać 6 
przepustów poprzecznych przez drogę o przekroju 40 cm. Szacunkowa kwota wartości zadania 11.700 
zł. Cena brutto wykonania jednego 6-cio metrowego przepustu o przekroju 40 cm z założeniem 
przyczółków i obsypaniem żwirem -  1. 950 zł
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - dopowiedział, na spotkaniu na miejscu z mieszkańcami, 
mieszkańcy byli za wykonaniem przepustów poprzecznych, ponieważ woda zbiera się z jednej strony 
i nie może przepłynąć przez drogę. Przepusty poprzeczne będą odprowadzać wodę z jednej strony na 
drugą stronę, iż jest spadek w kierunku drogi powiatowej.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  zapytał, że skoro nie ma rowów, to gdzie 
będzie miała ujście woda z przepustów?
Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że woda będzie płynąć od lasu po prawej stronie do drogi 
powiatowej. Będzie wykopany wlot z jednej strony, a z drugiej wylot.
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego Joanna Świderska. Aktualna ilość członków tej Komisji biorących udział w posiedzeniu- 
6.

Wójt B. Polańska -  odnośnie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie 
powiedziała, że w kuchni projektant nie zaprojektował płytek na ścianie (22m2). Zgodnie z kosztorysem 
tynki wewnętrzne, ogładziny ścian, malowanie wyniesie - 2.140 zł, lampy zewnętrzne -  900 zł, 
dostosowanie instalacji wodnej do spuszczenia wody na okres zimowy -  450 zł. Łączne koszty netto 
3.491 zł, brutto -  4.294 zł Są to zadania, które należy wykonać, a które nie były ujęte w projekcie. 
Poinformowała także, że na ogłoszone zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji na zadanie 
pn. „Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim” odpowiedziało 
7 wykonawców z kraju tj. z Gdańska , Wodzisława, Żor, z Białej Podlaskiej, Warszawy i Pułtuska. 
Ceny kształtują się od 123.000 zł do 36.000 zł.

-5  -
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Najniższa oferta to konsorcjum w składzie: Usługi Projektowe i Nadzory Budów Beata Czubkowska -  
Pułtusk, Sylwia Jaskulska-Paluszyńska -  Kargoszyn i Energetyka i Automatyka Jarosław Klejment -  
Płocochowo.
Druga oferta 36.836 zł - Biuro Projektowe Henryk Dołęgowski i Ryszard Suchora - Biała Podlaska. 
Pozostałe oferty to 68.621 zł -  Żory i oferty ponad 100.000 zł. W budżecie na ten cel jest zaplanowane 
22.894,14 zł.
Jej zdaniem, w ramach zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2018 r. , środki w kwocie 
2.105,86 zł mogłoby przeznaczyć na ten cel Sołectwo Nowe Skaszewo. A jeżeli kwota 2.000 zł 
dołożona będzie z budżetu Gminy to Sołectwo Nowe Skaszewo może ją  przeznaczyć na inny cel.
Poza tym w budżecie nie została ujęta naprawa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Kozłówka, co trochę potrwa. Po przejrzeniu dokumentacji jaka została wykonana i obejrzeniu wniosku 
do Urzędu Marszałkowskiego, okazuje się, że Gmina jest związana 7-letnim okresem gwarancji. Jednak 
po rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego i przedstawieniu sytuacji , 
jest możliwość wymiany dachu. Dodała, że dziś miał przyjechać Pan i zrobić przegląd obiektu. Jeżeli 
w przeglądzie będzie zapis -  wymiana dachu, wówczas Gmina wystosuje pismo do Urzędu 
Marszałkowskiego i Urząd odstąpi od 7-letniej gwarancji. Sprawę tę chce załatwić do końca czerwca 
2018 r., ponieważ pod koniec miesiąca musi się odbyć kolejna sesja Rady Gminy.
Skarbnik E. Stawińska -  powiedziała, że nadwyżka budżetowa wynosiła 837.000 zł. Kwota 738.000 
zł została już zaangażowana. W związku z tym do wykorzystania zostaje niecałe 100.000 zł nadwyżki 
z 2017 r.
Wójt B. Polańska -  dopowiedziała, że do rozstrzygnięcia w tym roku pozostają jeszcze dwa przetargi 
tj. przetarg na dostawę żwiru i tłucznia i przetarg na dostawę oleju opałowego.
Przetarg na dostawę żwiru i tłucznia był ogłaszany 3 razy. Ze względu na brak ofert nie ma 
rozstrzygnięcia.
Na wykonanie zadania pn. „Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową” została złożona 1 oferta. 
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego Artur Baleński. Aktualna ilość członków tej Komisji biorących udział w posiedzeniu - 7. 
Skarbnik E. Stawińska -  powiedziała, że środki zewnętrzne są pomniejszane i do każdego zadania 
Gmina musi dokładać własne środki. Nadmieniła, że kiedy pisała o zwrot poniesionych wydatków 
z tytułu funduszu sołeckiego za rok 2017, to jest niższy o 0,7% niż za rok 2016, a już w 2016 r. nie 
osiągnął podstawowego progu, iż był obniżony. W związku z tym Gmina w tym roku otrzyma zwrot 
w kwocie 86.000 zł.
Wójt B. Polańska -  odnośnie remontu świetlicy w miejscowości Szyszki Włościańskie, uznała, że 
żeby wykonać konieczne rzeczy, o których mówiła wcześniej, pieniędzy trzeba szukać w dziale 754. 
Skarbnik E. Stawińska - powiedziała, że żeby znalazły się pieniądze na wykonanie rowów i przepust 
przy drodze gminnej w miejscowości Skaszewo Włościańskie przy nieruchomości Pana Wróbla musi 
wiedzieć jaki będzie koszt równiarki oraz dodać rozrzucenie na drogach przywiezionego destruktu 
(5.000 z ł -6 .0 0 0  zł).
Zastępca Wójta W. Ochtabiński -  odpowiedział, że koszt równiarki to kwota 16.000 zł -  17.000 zł. 
Do równania pozostały jeszcze drogi w sołectwach Pękowo, Słończewo i Przewodowo-Majorat.
Wójt B. Polańska -  poinformowała, że sprawa drogi od miejscowości Przewodowo-Majorat przez las 
w stronę miejscowości Lipniki i drogi od miejscowości Gromin do miejscowości Stare Lipniki obecnie 
znajduje się u Pana Wojewody Mazowieckiego. Gmina Gzy chce przejąć drogi jako własność.
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Następnie powyższe drogi chce przejąć Starosta Pułtuski i porozumieć się z Nadleśnictwem Pułtusk
1 Gminą Pułtusk , co do realizacji.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- poddał pod głosowanie dodatkowe 
zmiany:
1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.292 zł na sfinansowanie położenia płytek w budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
0 głosów” przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w/w zmianę.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 14.605,86 zł na zadanie pn. „Adaptacja dokumentacji sali 

gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim”.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  5 głosami „za”, przy
2 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” także przyjęła w/w zmianę.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
-również poddała pod głosowanie dodatkowe zmiany:
1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.292 zł na sfinansowanie położenia płytek w budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 0 
głosów” przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w/w zmianę.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 14.606,86 zł na zadanie pn. „Adaptacja dokumentacji sali 

gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” także przyjęła w/w zmianę. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy z przyjętymi zmianami 
1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 14.605,86 zł na zadanie pn. „Adaptacja dokumentacji sali 

gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim”.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy z przyjętymi zmianami.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa
-  także poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały z przyjętymi zmianami:
1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 14.605,86 zł na zadanie pn. „Adaptacja dokumentacji sali 

gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim”.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy proponowany na sesję Rady Gminy 
z przyjętymi zmianami -  który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 z przyjętymi zmianami:
1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.292 zł na sfinansowanie położenia płytek w budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 14.605,86 zł na zadanie pn. „Adaptacja dokumentacji sali 

gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim”.
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Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy z przyjętymi zmianami.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa
-  także poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały z przyjętymi zmianami:
1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.292 zł na sfinansowanie położenia płytek w budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 14.605,86 zł na zadanie pn. „Adaptacja dokumentacji sali 

gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim”.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 proponowany na sesję Rady Gminy 
z przyjętymi zmianami -  który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4.
Skarbnik E. Stawińska - wyjaśniła, że pożyczka jest bardzo korzystna. Oprocentowanie wynosi 
0,42% w skali roku. Przy kwocie pożyczki 447.905,00 zł wychodzi ok. 1.000,00 zł na pół roku w tym 
roku i 1.000,00 zł w roku następnym, ponieważ nie wiadomo kiedy Gmina otrzyma dofinansowanie. 
Prowizja będzie wynosić 0,1% tj. ok. 500,00 zł. W Banku Gospodarstwa Krajowego zostaną założone 
dwa konta. Na konta wpłynie pożyczka i z tych kont będą płacone bezpośrednio faktury i będą 
przekazane środki własne na zapłatę naszej części. Pożyczka zostanie spłacona z chwilą otrzymania 
środków zewnętrznych.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie 
działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały na sesję Rady Gminy.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa
-  także poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie 
działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sesję Rady Gminy -  
który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 5.
Wójt B. Polańska - poinformowała, że w temacie tym się nic nie zmienia. Wkradł się błąd techniczny 
w trakcie przekazywania załącznika do uchwały do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.
Pytań nie było.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
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Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa
-  także poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych proponowany na sesję Rady Gminy -  
który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 6.
Wójt B. Polańska -  powiedziała, że do końca kadencji zostało już niewiele czasu, ale Pani Sołtys 
złożyła rezygnację z tej funkcji. Dodała, że być może jest to chwila emocji po sytuacji jaka wynikła 
w ostatnim czasie w tej wsi.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Leon Pytel -  uznał, że 
należy zapytać się konkretnie Pani Sołtys, czy faktycznie całkowicie podjęła taką decyzję. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Prze wodo wo-Parcele.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  0 głosów „za”, przy 
7 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa
-  również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  0 głosów „za”, przy 
7 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Przewodowo-Parcele 
proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
W tym momencie salę obrad opuścił członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkała pomniejszając 
ilość członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do 6 osób.
Ad. pkt 7.
Wójt B. Polańska -  przypomniała, że tak jak powiedziała wcześniej zmieniła się ustawa o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do tej pory Rada Gminy uchwałą ustalała liczbę 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
1 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży bez zasięgania opinii jednostek pomocniczych. 
Obecnie po zmianie ustawy, przed podjęciem uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy należy zasięgnąć opinii jednostek pomocniczych Gminy. 
Pytań nie było.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały.
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Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa
-  również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  5 głosami „za”, przy
0 głosów „przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy proponowany na sesję Rady Gminy -  
który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Hubert Szajczyk -  poinformował, że 
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej GOPS przekazuje coroczne informację dla Gminy Gzy.
Ocena obejmuje rodziny i osoby korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów, rozkład 
ilościowy, zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia kadry pomocy społecznej, wysokość środków 
finansowych przeznaczonych na poszczególne zadania, aktywność projektową GOPS , współpracę 
z organizacjami pozarządowymi. Podsumowaniem oceny są wskaźniki oraz wnioski końcowe. Ocena 
zasobów jest materiałem poglądowym mających ułatwić podejmowanie decyzji związanych 
z planowaniem na kolejny rok. Ocena jest źródłem informacji dla samorządów, organizacji 
pozarządowych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na temat skali występowania 
problemów społecznych na danym terenie , jak też planowania działań pomocowych. Ocena jest 
podstawowym dokumentem służącym do monitorowania gminnych i powiatowych strategii 
rozwiązywania problemów społecznych i planowania środków na ich realizację oraz planowania 
działań z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczonego na realizację projektów społecznych 
w środowiskach lokalnych. Z analizy oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r. wynika, że na 
terenie gminy zasoby pomocy społecznej zabezpieczyły istniejące potrzeby. Planując realizację zadań 
z zakresu pomocy społecznej w następnych latach, szczególną uwagę należy zwrócić na działania 
ukierunkowane na ochronę i polepszenie warunków życia najsłabszych grup społecznych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz na tworzenie warunków umożliwiających im aktywne uczestnictwo 
w życiu społecznym. Niezbędne działania w sferze zapobiegania problemom społecznym lub ich 
łagodzeniu to:
- w zakresie zapobieganiu ubóstwa konieczna jest aktywność przeciwdziałaniu przez aktywizację 
zawodową oraz zabezpieczenie środków dla rodzin o najniższych dochodach środków na pomoc 
społeczną w szczególności na dożywianie i pomoc finansową (zasiłki celowe);
- w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, tworzenie warunków minimalizujących 
zjawisko izolacji i osamotnienia głównie zabezpieczenie pomocy środowiskowej głownie w formie 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi;
- w zakresie wsparcia osób bezrobotnych aktywizacja społeczna i zawodowa, zachęcanie do zapoznania 
się z ofertami pracy, realizacja prac społecznie użytecznych;
- w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym kontynuowanie edukacji
1 organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, edukacja rodziców i osób uzależnionych 
w kierunku zasad i metod poprawnego wychowania;
- w zakresie wsparcia rodziny realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
w postaci przydzielania rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- 
wychowawczych asystenta rodziny;
Przy planowaniu budżetu na następny rok należy wziąć pod uwagę:
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- wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym tj. zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie 
osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej;
- problemy związane z bezrobociem, długotrwała chorobą, niepełnosprawnością, bezradnością 
w sprawach opiekuńczo- wychowawczych.
Komisje wysłuchały ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Gzy.
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Gzy -  stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9.
Wójt B. Polańska -  powiedziała, że z przetargiem na żwirowanie i dostawą tłucznia jest problem , 
ponieważ po raz trzeci nikt nie złożył oferty, pomimo, że były obniżone parametry mieszanki żwirowej. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska Ilona Madziar -  dodała, że jeśli chodzi 
o tłuczeń, to w pierwszym przetargu firma zrezygnowała, w drugim przetargu nikt się nie zgłosił.
Wójt B. Polańska -  poinformowała, że kwota przeznaczona na żwir wynosi 157.000 zł z tego 90.000 
zł stanowi fundusz sołecki, kwota na tłuczeń -  100.000 zł i w całości pochodzi z funduszu sołeckiego. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki - zapytał Panią Wójt, czy jest możliwość 
przeniesienia Referatu Planowania Budżetu i Finansów do budynku gdzie urzęduje Pani Wójt 
tj. wchodząc, po lewej stronie budynku?
Wójt B. Polańska -  odpowiedziała, że 2 pomieszczenia , w których pracują pracownicy urzędu są 
małe i nie nadają się, żeby tam funkcjonował Referat Finansowy.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Marianna Filipowicz -  zapytała o realizację przebudowy 
drogi powiatowej Słończewo- Żebry Falbogi.
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że jest już po trzecim przetargu. W budżecie Powiatu jest 
zarezerwowana kwota w wysokości 4.300.000 z ł . Droga ma być realizowana. W rozmowie z Panem 
Starostą, Pan Starosta powiedział, że droga jest jego priorytetem. Dodała, że oprócz dotacji celowej 
z budżetu Gminy Gzy, całość środków finansowych na inwestycję będą stanowiły środki własne 
Powiatu, przy założeniu, że nie będzie chodnika, a będzie krawężnik, żeby z czasem można było 
położyć chodnik. Natomiast w Szyszkach chodniki zostaną przełożone.
Jednocześnie poinformowała, że na dzień 11.09.2018 r. w miejscowości Szyszki planowane są Dożynki 
Gminne oraz poświęcenie nowo przebudowanej świetlicy wiejskiej.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji T. Sobieraj o godz. 
15.00 zamknął wspólne posiedzenie Komisji.

Protokołowała: Przewodniczył:


