
Protokół nr 33/2018

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 22 czerwca 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji -  Bożeny Kwiatkowskiej

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 
prowadziła Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego -  Bożena 
Kwiatkowska.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena Kwiatkowska
- o godz. 13.05 otworzyła wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu. Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości 
oświadczyła, że zgodnie z listami obecności we wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczy spośród 
8 - osobowego składu Komisji Rolnictwa i Budżetu 6 członków Komisji i spośród 7-osobowego 
składu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 7 członków Komisji tj. 100% , 
co stanowi quorum 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
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji.
2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy.
6. Analiza projektu regulaminu dostarczania wody.
7. Sprawy bieżące gminy.
Wójt B. Polańska -  zaproponowała zamianę punktów porządku posiedzenia tj. omawianie punktu 2 
„2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej” po punkcie 4. „4. Projekt uchwały 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018”.
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowskiej i Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraja Komisje 
jednomyślnie przyjęły następujący porządek obrad:
1. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji.
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 udzielenia pomocy finansowej.
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5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy.
6. Analiza projektu regulaminu dostarczania wody.
7. Sprawy bieżące gminy.
Porządek wspólnego posiedzenia Komisji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 1.
Wójt B. Polańska- przypomniała, że dotychczas Rada Gminy podjęła uchwałę o obligacjach 
w wysokości 1.500.000 zł. Wstępem do podjęcia kolejnej uchwały w sprawie emisji obligacji w kwocie 
300.000 zł była negocjacja prowadzona odnośnie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej na odcinku Szyszki -  Żebry Falbogi”. Nadmieniła, że w budżecie Gminy na powyższą 
drogę zaplanowano 400.000 zł. Ażeby Pan Starosta mógł przekonać radnych powiatowych, wspólnie 
wynegocjowana została dodatkowo kwota 150.000 zł. W związku z tym Gmina Gzy do przebudowy 
drogi powiatowej dołoży 550.000 zł. Poinformowała, że dodatkowo w budżecie mieliśmy 400.000 zł 
na zbiorniki wyrównawcze (kredyt z WFOŚ). Z tego, co wie, najprawdopodobniej nie będzie 
możliwości zaciągnięcia kredytu, ponieważ takiego zadania w ogóle nie ma. Większe środki mają być 
w budżecie następnego roku na wodociągi i zbiorniki wyrównawcze. Dlatego po analizie budżetu 
z Panią Skarbnik, zrezygnowano z zadania i zaproponowano wzięcie obligacji w wysokości 300.000 
zł. Obligacje zostaną przekazane na zadania inwestycyjne. Nie ukrywa, że jej propozycja to również 
przeznaczenie pewnej kwoty pieniędzy na remont drogi we wsi Pękowo, ponieważ w tej wsi nic nie 
było robione. Według niej na około 1 km drogi wypadałoby zrobić nakładkę tj. od zakrętu przez wieś. 
Aby połatać najgorsze dziury w asfalcie potrzeba byłoby 200.000 zł. Myśli, że za kwotę jaką proponuje 
- 100.000 zł udałoby się zrobić część nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo mieszkańcy wsi Pękowo 
fundusz sołecki w kwocie 15.000 zł przeznaczyli na remont powyższego odcinka drogi. Poza tym 
kawałki asfaltu (nakładki) powinno się położyć na drogach asfaltowych we wsi Mierzeniec na 
niewielkim odcinku i na drodze asfaltowej we wsi Słończewo. Dlatego wspólnie z Panią Skarbnik 
proponują zdjęcie z zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 34011 IW  Porzowo-Sulnikowo- 
Skaszewo na odcinku Sulnikowo -  Nowe Skaszewo gmina Gzy” środki własne (z nadwyżki), 
a przekazać na tę drogę 200.000 zł z obligacji, a 100.000 zł przeznaczyć na połatanie dziur w drodze 
we wsi Pękowo. Jednocześnie poinformowała o decyzji podjętej przez mieszkańców wsi Pękowo, 
tj. sprzedaży działki po sklepie, żeby był jakiś wpływ do budżetu Gminy.
Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska -  powiedziała, że spłata raty emisji obligacji będzie w 2027 r. 
Prowizja od obligacji -  5.000 zł.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  zapytał, jaka kwota obligacji będzie po 
dodaniu 300.000 zł obligacji?
Skarbnik E. Stawińska -  odpowiedziała, że 1.800.000 zł.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  zapytał, jak widzi to Pani Skarbnik? 
Skarbnik E. Stawińska -  odpowiedziała, że pierwsze ostrzeżenie Gmina otrzymała przy projekcie 
uchwały budżetowej na 2018 r. (400.000 zł z WFOŚ i 1.500.000 zł obligacji). Jest to dużo jak na budżet 
Gminy. Wydatki bieżące w porównaniu do wydatków majątkowych są dość duże i ciągle rosą. Przetarg 
na zakup oleju opałowego przeszedł za 273.000 zł, w ubiegłym roku wynosił 229.000 zł, dowożenie 
uczniów do szkół w ub. roku 129.000 z ł , teraz jest 150.000 zł. Na paliwo jest 0,12 zł upustu. Przez 
pożyczkę na wyprzedzające finansowanie Gmina w następnym roku nie może brać żadnych kredytów, 
ponieważ trzeba w budżecie pokazać nadwyżkę na spłatę pożyczki.
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Nadmieniła, że do tej pory wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 700.000 zł, w tym roku 
wynoszą ponad 3.000.000 zł. Na większość wydatków Gmina bierze obligacje, czyli zadłuża się.
Wójt B. Polańska -  powiedziała, że w rozmowie z Panem Starostą w porównaniu do innych gmin 
zadłużenie Gminy Gzy jest małe. Ale w Gminie Gzy są inne uwarunkowania.
Skarbnik E. Stawińska -  dodała, że w pierwszych latach raty są takie, że nie można wziąć więcej 
kredytu. Gdyby coś wypadło, można będzie wziąć go po roku 2027. Zanim dojdzie do spłaty raty, 
Gmina będzie spłacać odsetki przezlO lat. Podkreśliła, że na papierze budżet zaplanowany tak, że 
wskaźniki wytrzymują. Ale nie wie jak będzie jeśli zostanie zmniejszona subwencja.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel -  zapytał, czy był składany wniosek o dofinansowanie 
do PROW na drogę Sulnikowo-Nowe Skaszewo?
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński -  odpowiedział, że wniosek o dofinansowanie przebudowy 
drogi do PROW nie był składany, ponieważ w tym roku nie było możliwości. Na powyższą drogę 
Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa -  powiedziała, że 
na drodze gminnej Łady- Gzy koło hydroforni dwie łaty są zrobione, trzecia dziura dwa kroki dalej 
jest nie zrobiona.
Zastępca Wójta W. Ochtabiński- odpowiedział, że tam gdzie były możliwości, zostało zrobione. 
A tam gdzie powysadzało asfalt, szkoda materiału, dziury są nie wielkie i to wyskoczy. Uznał, że 
zadanie te trzeba zlecić firmie, wyciąć i zalać tak jak był robiony mostek. Dodał, że jedna dziura jest 
koło Państwa Piekutowskich, a druga przy lasku. Podobna sytuacja jest na drodze we wsi Słończewo, 
gdzie są dwie dziury. Można byłoby wrzucić tonę towaru, ale nie ma czym zagęścić, ani wyrównać. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel -  zwracając się do Pana Wójta zapytał, czy nie warto 
bardziej dokładniej przyjrzeć się dziurom w drogach, przywieźć destruktu, ugnieść koparką ,żeby przy 
temperaturach jakie teraz są dobrze się zagęściło? Wówczas może na dwa lata byłby spokój. Natomiast
0 nakładkach trzeba już myśleć na przyszłość i już robić rozeznania, z uwagi na to, że drogi sprowadzą 
się do tragicznych, nieprzejezdnych. Wtedy może zdarzyć się kolizja, która odbije się wielką czkawką 
stanu. Dlatego proponował nawiązać kontakt ściślejszy z Panem Janem Kaczmarczykiem „Drogi
1 Mosty” jeżeli ma coś dla Gminy Gzy do zbycia, to niech przywiezie.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki -  stwierdził, że żeby destrukt był naprawdę 
porządny, to byłoby to dobre. Z informacji jakie posiada, wierzchnia warstwa asfaltu jest mielona 
i przerabiana, a reszta z ziemią idzie na wsie. Za przykład podał drogę Szyszki -  Ostaszewo, gdzie 
wszystko odstaje.
Zastępca Wójta W. Ochtabiński -przyznał, że Pan P. Kownacki ma rację. Dodał, że niewielka 
gromadka destruktu znajduje się przy Urzędzie Gminy, który wcale się nie zagęścił, można go brać 
łopatą.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski -  powiedział, że o zepsutych asfaltach na 
drogach na terenie gminy wszyscy wiedzą nie od dziś. Szczególnie po tej zimie, o czym mówił na 
wcześniejszych posiedzeniach Komisji, że trzeba się zająć tym tematem, bo jest odkładany, a ludzie 
jeżdżą po coraz większych okopach. Chcąc to zrobić nawet destruktem, należałoby wyciąć asfalt, 
wykopać tj. wyrzucić glinę, która wyszła do wierzchu i dopiero zagęścić. Uznał, że znając możliwości 
Gminy, musi to zrobić firma, która zna się na tym. A jeżeli będzie to robione oszczędnie, to zostaną 
wydane pieniądze, a załatanie do zimy nie wytrzyma. Może to być do pierwszego deszczu lub 
przejechania dwóch cięższych samochodów. Podkreślił, że objechał wszystkie drogi i zna je.
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Uznał, że byle jakim sposobem nie da się tego zrobić, a zrobić trzeba. Nie mówi, że we wsi Słończewo 
droga skruszyła się w 90% i nakładkę należałoby zrobić na długości 3 km, ale mówi o może 100 mb 
nakładki. Dodał, że taka sama sytuacja jest też we wsi Mierzeniec, we wsi Pękowo i na drodze Gzy -  
Łady. Poza tym dobrze, że na niektórych drogach są znaki o ograniczeniu prędkości.
Podkreśli, że jest propozycja Pani Wójt położenia nakładki na drodze we wsi Pękowo z kwotą 100.000 
zł, ale nie wie, czy tam zmniejszyć, czy do tego dołożyć. Natomiast jeżeli przyjdzie firma to należy 
rozmawiać od razu ,że jeszcze na dwóch, czy trzech drogach, czy po lOOmb, czy po 50 mb należałoby 
zrobić. Uznał, że wulkanizacja jaką wykonuje pracownik zatrudniony w urzędzie jest skuteczna, ale 
tylko w przypadku małych dziur.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki -  za przykład podał drogę powiatową Szyszki 
-  Ostaszewo, gdzie naprawa dziur wytrzymała 3 dni, potem wszystko odstało i zrobiło się jeszcze 
gorzej.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - był zdania, że Gmina Gzy jest biedna i nie 
stać jej na robienie byle jak.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Kaczorowski -  myśli, 
że dalsze zwiększanie deficytu powinno wiązać się z następną Radą Gminy. Radni obecnej Rady idą 
teraz w takim kierunku, że zupełnie następną Radę ubezwłasnowolnią. Nie chce, żeby ktoś powiedział, 
że tylko myśli o swoich drogach, a o innych drogach nie myśli. Wręcz jest zszokowany, bo wcale nie 
jest to najgorsza droga, iż widział gorsze . Podkreślił, że na drodze są niebezpieczne pobocza i ostre 
krawędzie. Gdyby była konserwowana to jeszcze parę lat posłużyłaby. Ale w obecnej sytuacji, czy 
obecni radni i Pani Wójt nie posuwa się zbyt daleko? Bo w tym momencie radni stają się też 
niegospodarni, ponieważ Gmina dołoży ogromne pieniądze zwłaszcza, że ich nie ma, zadłuży się na 
następne lata i będzie zrobiona droga o odcinku 5km, co i tak wcześniej , czy później musi być 
zrobiona. Uważał, że radni i Pani Wójt muszą się kierować jakimś rozsądkiem. Głosy mieszkańców to 
jedno, a to, że radni jednak zmierzają w niewłaściwym kierunku to drugie. Zaznaczył, że są pewne 
granice i są inwestycje i bezwzględnie bez żadnego zastanowienia wchodzić się nie powinno. Widzi, 
że radni i Pani Wójt chcą na siłę dołożyć jakieś pieniądze, zadłużyć Gminę, a są u progu wyborów. 
Jego zdaniem, powinno się dać szansę następnej Radzie Gminy, może ona znajdzie jakąś inną filozofię 
Jego konkluzja, to ratować przede wszystkim te drogi, które są bo za kilka lat Rada będzie robić drogi 
te które były. Niektórzy będą się cieszyć się, że zrobi się chociaż kawałek drogi Sulnikowo -Nowe 
Skaszewo. Ale według niego Radni i Pani Wójt zmierzają w niewłaściwym kierunku. Zostanie 
ubezwłasnowolniona następna Rada i ubezwłasnowolnieni również mieszkańcy gminy. Wtedy 
następny Wójt będzie idiotą, jeśli się zdecyduje kandydować w takiej gminie. Uważał, że skupić się 
trzeba na ratowaniu tych dróg bo nie ma innego wyjścia,tych które są.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  odnosząc się do wypowiedzi radnego 
Pana Z. Kaczorowskiego, powiedział, że dziwi go stwierdzenie, że droga nie jest wcale taka tragiczna. 
Osobiście sądzi, że jest tragiczna. Dodał, że chyba na terenie gminy Gzy i w powiecie pułtuskim nie ma 
gorszej drogi.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -
powiedziała, że na terenie gminy Gzy gorsza droga powiatowa to Skaszewo -  Osiek na odcinku Borza 
Strumiany- Osiek Aleksandrowo.
Wójt B. Polańska -  przypomniała, że nie wszyscy właściciele gruntów wyrazili zgodę na poszerzenie 
drogi.
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  stwierdził, że radny Pan Z. Kaczorowski 
ma prawo do takiej opinii. Natomiast on twierdzi, że gorszej drogi nie ma. Mówiąc, że są rzeczy ważne 
i ważniejsze , droga ta jest rzeczą ważniejszą. Przyznał, że pieniądze , o których mowa, są to duże 
pieniądze. Nie sądzi, że tak jak powiedział radny Pan Z. Kaczorowski, że droga , czy wcześniej, czy 
później i tak będzie i nie sądzi, że wcześniej, czy później musi być. Przypomniał, że droga miała być 
kilka lat wstecz, dwa lata wstecz, rok wstecz i wcale nie musi być za rok, za 5 lat, czy 10 lat.
Bez względu na to, kto będzie wójtem, kto będzie rządził Powiatem, nie wie, czy w następnym roku , 
w roku wyborów parlamentarnych, jeśli droga teraz nie byłaby zrobiona, ktoś weźmie się za budowę 
drogi. Sądził, że nie. Kwota, która Powiat przeznacza na budowę drogi (ok. 5.900.000 zł kosztorys) 
też ze strony Powiatu jest bardzo dużą kwotą i bardzo dużym spojrzeniem w stronę Gminy Gzy. Nie 
wie jak członkowie poszczególnych komisji będą głosować i wypowiadać się na ten temat. Natomiast 
sam myśli, że okazja, która jest do zrobienia tej drogi może się nie powtórzyć. A stwierdzenie, że droga 
nie jest najgorsza wydaje mu się, że są całkowicie bezpodstawne.
Wójt B. Polańska -  powiedziała, że cały czas podkreślała, że rzeczywiście dla Gminy są to duże 
pieniądze. Ale w tej chwili to tylko Gmina Gzy została ze złymi drogami powiatowymi. Nadmieniła, 
że wszystkie gminy dokładały do przebudowy dróg powiatowych na swoim terenie, w tym nawet 50 
na 50. Jedyna Gminą, która była na równi z naszą Gminą była Gmina Pokrzywnica, która w 2017 r. 
dołożyła prawie 2.000.000 zł do dróg powiatowych. Natomiast u nas nigdy nie było pieniędzy i zawsze 
było odkładanie. Dlatego na terenie gminy są takie drogi powiatowe jakie są. Jeżeli będzie się dalej 
odkładać to będzie się jeździć po złych drogach. Myśli, że jest szansa, żeby trwający temat drogi od 10 
lat zamknąć. Chodzi tu o dobro mieszkańców.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - przypomniał, że uchwała intencyjna
0 udzieleniu pomocy dla Powiatu Pułtuskiego w formie dotacji celowej w wysokości 400.000 zł została 
podjęta jednomyślnie. Teraz rozchodzi się o 150.000 z ł , a może aż o 150.000 zł, bo za to można byłoby 
zrobić lkm, czy 1,5 km nakładek na drogach. Ale zrezygnować z drogi jest trudno.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Marianna Filipowicz - stwierdziła, że dla Powiatu
1 społeczeństwa jest to sprawa priorytetowa.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - obawia się, żeby nie doszło do 
momentu, że radni powiatowi, którzy opowiadali się za przebudową drogi powiatowej Szyszki-Żebry- 
Falbogi, po słowach radnego z opozycji nie zaczęli się zastanawiać, czy te pieniądze faktycznie 
przeznaczyć. Uznał, że wypowiedzi niektórych radnych powiatowych nieznających drogi były bardzo 
mało obiektywne. Wydaje mu się, że jest to szansa.
Członek Komisji Rolnictwa i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel - powiedział, że chyba 
byłoby bardzo źle z punktu widzenia radnych gdyby nie poparli udzielenia dodatkowo 150.000 zł, żeby 
zamknąć raz na zawsze temat przebudowy drogi. Stwierdził, że jest to odcinek łączący dwie drogi 
wojewódzkie tj. drogę nr 620 i drogę wojewódzką Ciechanów-Płońsk. Dodał, że natężenie dróg na 
terenie gminy Gzy wzrasta , iż miasto Pułtusk przeżywa remonty dróg i utrudniony objazd.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki -  stwierdził, że dzisiaj 150.000 zł, w przyszłości 
może kosztować więcej, bo wszystko drożeje.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz -  uznała, że trzeba mieć nadzieję, że Powiat się 
nie wycofa.
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski - podkreślił, że 
bardzo się cieszy, że radni bronią tej drogi, bo w każdej innej sytuacji radni powinni tej drogi bronić, 
bo jest ważna. Następnie powiedział, że pierwszy przetarg wyszedł na około 6.200.000 zł i zapytał to 
dlaczego Powiat się nie zdecydował? Następnie zapytał, w jaki sposób droga jest „odchudzona” 
w stosunku do tamtego projektu? Słyszał, że jest zmniejszona grubość asfaltu, bez chodników, a mówi 
się o solidności wykonania drogi, po czym zapytał, czy to rzeczywiście gwarantuje tą solidność? 
Zdaniem jego, że nie dość, że inwestycja została jakby okrojona, to cena wróciła do ceny pierwotnej. 
Według niego jest to obecnie niewłaściwy moment. Wcześniej wszyscy Gminę lekceważyli 
w Powiecie, a teraz radni w tym miejscu muszą wybierać, bo nie mogą więcej zadłużać Gminy. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki -  powiedział, że mówi się, że tylko drogi. Ale 
trzeba wróć do szkół, trzeba zrobić reformę. Jeżeli subwencja nie pokrywa kosztów utrzymania szkół, 
a Gmina dokłada ponad 50 % budżetu, to pomału Gmina będzie zlikwidowana. Stąd wynika zadłużenie 
Gminy. A jeżeli kiedy ktoś przejmie Gminę, nie będzie się pytał, którą szkołę zamknąć.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  stwierdziła, że nie 
chce uczestniczyć w zamknięciu którejkolwiek szkoły. Jej zdaniem, najlepiej zamknąć szkolę. Tylko 
którą szkołę i jak to zrobić bez awantury rodziców.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki -  stwierdził, że rozmawia z rodzicami i rodzice 
mówią, że jak dziecko wsiądzie do autobusu i jedzie 5 km , to pojedzie i 10 km.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz -  zapytała, dlaczego rodzice tego nie mówili 
jak była likwidowana Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzach?
Wójt B. Polańska -  zaproponowała wrócić to tematu.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - wyjaśnił, że przez 150.000 zł Gmina się nie 
zadłuża, tylko zadłuża się w innych punktach.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  zapytała
0 przewidywany dług na koniec roku kalendarzowego 2018.
Skarbnik E. Stawińska - odpowiedziała, że po zmianach jakie proponuje się dług będzie wynosił 
4.058.905 zł tj. 27% budżetu. Poinformowała, że przed wskaźnikami spłat raty wynosiły 700.000 zł, 
a teraz rata nie może wynosić więcej jak 500.000 zł.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - zauważył, że 400.000 zł było zaplanowane 
do i wy dania z tym, że Gmina rezygnuje ze zbiorników wyrównawczych, iż nie ma szans
1 przeznacza na zadania drogowe.
Skarbnik E. Stawińska - wyjaśniła, że Gmina rezygnuje po stronie dochodów z pożyczki 

w wysokości 400.000 zł i rezygnuje z inwestycji po stronie wydatków, bierze nowe.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - wyjaśnił, że szuka pieniędzy do nakładek 
na istniejące asfalty nie tylko we wsi Pękowo, ale chce, żeby były podratowane pozostałe drogi 
asfaltowe na terenie gminy, chociaż najgorsze odcinki we wsi, Słończewo, Łady, Mierzeniec. Nie wie 
ile trzeba dołożyć do 100.000 zł przeznaczonych na drogę we wsi Pękowo.
Wójt B. Polańska -  uznała, że najpierw trzeba znaleźć wykonawcę.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - jego zdaniem, jeżeli wykonawca będzie 
wiedział ,że we wsi Pękowo będzie ok. 700 mb i dodatkowo inne odcinki, to się znajdzie.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel - wnioskował o zarezerwowanie w budżecie Gminy 
środków finansowych na remont drogi we wsi Żebry-Wiatraki.

i
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Przypomniał, że kwota zaplanowana na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry- 
Wiatraki” w wysokości 85.000 zł w wyniku rezygnacji z zadania została zdjęta, a tam należy się też 
remont. Dodał, że nie chodzi tu o położenie asfaltu, ale wykonaniu remontu drogi polegającego na 
utwardzeniu drogi na odcinku ok. 250 mb.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  zapytał się jaka jest długość odcinka 
drogi do remontu we wsi Słończewo?
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - odpowiedział, że do 100 mb.
Wójt B. Polańska - poinformowała, że do remontów dróg -  na utrzymanie dróg, dołożone zostało
30.000 zł Więc do 100.000 zł można byłoby dołożyć 30.000 zł, byłoby to na remont i zrobić ile się 
uda. Tylko wykonawca musiałby objechać drogi. Uznała, że prace te może zgodzi się wykonać dawna 
firma POLHILD, które będzie realizowała drogę gminną Sulnikowo-Nowe Skaszewo i Nowe 
Przewodowo.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  4 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 3 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  również poddał pod głosowanie 
powyższy projekt uchwały.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” także pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 2.
Skarbnik E. Stawińska -  poinformowała, że dochody Gminy nie zmieniły się i wynoszą 
15.660.033,59 zł w tym dochody bieżące -  15.460.033,59 z ł , dochody majątkowe -  200.000,00 zł. 
Wydatki po zmianach wynoszą 18.239.627,55 zł w tym wydatki bieżące 15.063.373,34 zł, wydatki 
majątkowe -  3'. 176.254,21 zł.
Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2.579.593,96 zł i zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.361.000,00 zł, z pożyczki na wyprzedzające finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej -  447.905,00 zł oraz 
wolnych środków w kwocie 770.688,96 zł.
Przychody wynoszą 3.018.593,96 zł.
Rozchody 439.000,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wynosi 4.058.905,00 zł.
W przedsięwzięciach zmieniła się kwota na dowożenie uczniów, która została zwiększona o 32.000 zł 
oraz zrezygnowano ze Stacji Uzdatniania Wody. Przebudowa, rozbudowa. Poza tym zmieniły się źródła 
finansowania drogi gminnej nr 34011 IW  Porzowo-Sulnikowo-Skszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe 
Skaszewo, gmina Gzy. Całkowita wartość inwestycji w roku 2018 wynosi 967.000,00 zł. Finansowanie 
jest planowane z nowej emisji obligacji -200.000,00 z ł , z obligacji emitowanych uchwałą Rady Gminy 
z sierpnia 2017 r. w wysokości 561.000,00 zł, z dotacji pozyskanej z Województwa Mazowieckiego 
w kwocie 100.000,00 zł i z środków własnych w kwocie 106.000,00 zł.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski -  pytał o przetarg na dostawę oleju opałowego 
do kotłowni położonych na terenie gminy.
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Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że przy dostawie obowiązuje cena z dnia tankowania i upust 
w wysokości 0,12 zł. Jest to ta sama firma, która wygrała przetarg w 2017 r.
Człpnek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkała - stwierdził, że jest to bardzo dobry upust od 
ceny hurtowej, 0,12 zł to bardzo dużo.
Wójt B. Polańska - poinformowała, że do przetargu na dowożenie uczniów do szkół położonych na 
terenie gminy w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiło 2 firmy „Sanimax” i Usługi Transportowe 
Przewóz Osób z Wyszkowa. Przetarg wygrała firma z Wyszkowa.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gzy.
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 Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- również poddał pod głosowanie w/w 
projekt uchwały.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 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 -  
który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 3.
Skarbnik E. Stawińska -  omówiła zmiany w proponowane w projekcie uchwały w sprawie zmian 
uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.
W wydatkach zwiększono 150.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na zadanie pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej 1242W Ojrzeń Gąsocin-Łady Krajęczyno ode. Szyszki-Zebry Falbogi. 
Łączna wartość dofinansowania -550.000 zł.
Do planu wydatków wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi 
Pękowo polegająca na nałożeniu nakładki asfaltowej”, na które zabezpieczono 115.033, 28 zł, z tego
100.000 zł to środki z nowej emisji obligacji, 15.033,28 zł środki z funduszu sołeckiego wsi Pękowo. 
Wprowadzono również nowe zadanie pn. „Wykonanie rowu wraz z przepustem przy drodze gminnej 
we wsi Skaszewo Włościańskie”. Wartość zadania 3.800 zł.
Zwiększono o kwotę 9.700 zł inwestycję pn. „Wykonanie rowów wraz z przepustami przy drodze 
gminnej we wsi Żebry-Falbogi , Przewodowo Poduchowne”. Całkowita wartość 22.659,25 zł w tym 
z funduszu sołeckiego 17.959,25 zł.
Zwiększono wartość zadania pn. „Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową” na kwotę 234.367,93 
zł z uwagi na przeznaczenie przez wieś funduszu sołeckiego Przewodowo-Parcele w kwocie 11.545,70 
zł na ten cel.
W zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340111 IW Porzowo-Sulnikowo- Skaszewo na odcinku 
Sulnikowo-Nowe Skaszewo gmina Gzy” zmieniły się źródła finansowania.
Zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 39.103,00 zł i zmniejszenia w kwocie 78.631,98 zł 
wynikają ze zmian zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
Zwiększenie w kwocie 30.000 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
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W dziale 710 i 750 zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.000 zł i zwiększono o kwotę 11.500 zł na 
funkcjonowanie jednostki tj. zakup usług i zakup materiałów w związku ze zwiększeniem obsługi 
materiałów komputerowych, księgowych
W dziale 757 -  zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł na obsługę emisji obligacji 
(prowizja banku).
W dziale 801 zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.211,72 i zwiększono o kwotę 34.105,86 zł 
Mieszkańcy Sołectwa Gotardy i Nowe Skaszewo 6.105,28 zł zrezygnowali z poprzednich zadań 
i przeznaczyli fundusz sołecki na zadanie pn. „ Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP 
w Skaszewie Włościańskim”. Kwotę 28.000 zł przeznacza się na zakup oleju opałowego w PSP 
Skaszewo i PG Gzy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem.
W dziele 852 przeklasyfikowanie między paragrafami. Kwotę 280 zł przeznacza się na szkolenia dla 
pracowników GOPS, a kwotę 600 zł na remont centralki telefonicznej.
W dziale 900 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.250 zł . Mieszkańcy sołectwa Porzowo 
i Przewodowo Poduchowne środki funduszu sołeckiego przeznaczyli na inne zadania. Kwotę 2.700 zł 
sołectwo Porzowo przeznaczyło na zakup siatki ogrodzeniowej. Kwotę 2.500 zł przeznacza się na zakup 
lampy ulicznej.. Kwotę 400 zł przeznacza się na zadanie bieżące pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej w sołectwie Przewodowo-Majoraf’.
W dziale 921 zmniejszono plan wydatków o 1.500 zł. Na zadanie pn. „Rewitalizacja alei zabytkowej 
we wsi Ołdaki” potrzeba mniej środków finansowych. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł 
przeznacza się na zakup oleju opałowego w świetlicy wiejskiej zgodnie z przeprowadzonym 
przetargiem. Zwiększa się również plan wydatków o kwotę 400 zł na zadanie pn. „Utwardzenie placu 
zabaw w sołectwie Pękowo”.
Wójt B. Polańska -  powiedziała, że wczoraj był u niej Prezes OSP Gzy. Straż ma możliwość 
pozyskania dotacji w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na wymianę dachu garażu. Całość wymiany 
dachu to koszt 30.000 zł. Brakująca kwota to 5.000 zł
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  odnośnie wykonania rowów wraz 
z przepustami we wsi Żebry-Falbogi zapytał, ile jest planowanych przepustów?
Zastępca Wójta W. Ochtabiński -  odpowiedział, że zaplanowanych jest 6 przepustów gdzie będą 
krótkie rowki przy przepustach z sugestią mieszkańców, żeby woda wpadała i wypadała, iż jest tam 
naturalny spad'w kierunku drogi powiatowej. D odał,że jest to droga poprzeczna, równoległa do drogi 
powiatowej, od Pana Miecznikowskiego w prawo, następnie droga zakręca i wychodzi na drogę 
powiatową.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -
poddała pod głosowanie zwiększenie planu wydatków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wymiany dachu garażu remizy OSP Gzy.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” zaakceptowała zwiększenie planu wydatków. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  również poddał pod głosowanie 
zwiększenie planu wydatków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany 
dachu garażu remizy OSP Gzy.
Komisja w kwocie 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” także zaakceptowała zwiększenie planu wydatków.
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Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 
2018 z zaakceptowaną zmianą.
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 zfnian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 ze zmianą- zwiększenie planu 
wydatków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany dachu garażu remizy 
OSP Gzy.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  również poddał pod głosowanie w/w 
projekt uchwały z zaakceptowaną zmianą.
Komisja w kwocie 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” także pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 ze zmianą - zwiększenie planu 
wydatków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany dachu garażu remizy 
OSP Gzy -  który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4.
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego w kwocie 550.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Ojrzeń-Gąsocin- Łady Krajęczyno ode. Szyszki -  Żebry 
Falbogi”.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
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 Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- również poddał pod głosowanie w/w 
projekt uchwały.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu.
W tym momencie wspólne posiedzenie Komisji opuścił członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek 
Grochowski pomniejszając ilość członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do 5 osób oraz 
członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Kaczorowski pomniejszając 
ilość członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do 6 osób.
Ad. pkt 5.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel -  przypomniał, 
że dotychczas wynagrodzenie Wójta Gminy wynosiło 9.375 zł tj. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie
5.000 z ł , dodatek funkcyjny w kwocie 1.700 zł, dodatek za wysługę lat w kwocie 1.000 zł, dodatek 
specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1.657 zł. 
Wyjaśnił, że obecnie w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. wynagrodzenie 
zasadnicze wójta wacha się w wysokości 3.400 zł - 4.700 z ł .
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Jego propozycja to wynagrodzenie zasadnicze 4.700 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1.900 zł, dodatek 
za wysługę lat w wysokości 20%, dodatek specjalny w kwocie 25% wynagrodzenia zasadniczego i 
dodatku funkcyjnego - 1.650 zł. Daje to łącznie wynagrodzenie w kwocie 9.190 zł. Poprosił o 
podawanie innych propozycji.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz i członek Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego E. Ołeksa- były za podwyższeniem dodatku specjalnego z 25% do 
30% tj. z 1.657 zł do 1.980 zł.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  stwierdził, że można podwyższyć 
dodatek specjalny z 25% do 35% tj. z 1.657 zł do 2.310 zł.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkała - powiedział, widełki od do narzucono. To co 
zaproponował Pan Przewodniczący Rady, czyli maksymalne wynagrodzenie zasadnicze, maksymalny 
dodatek funkcyjny oraz utrzymanie 25% dodatku specjalnego jest w miarę uczciwe.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz -  była przeciwna 25% dodatkowi specjalnemu, 
zaproponowała podwyższenie dodatku specjalnego z 25% chociaż do 27%.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz i członek Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa- były jak wcześniej, za 30% dodatkiem specjalnym, 
motywując wkładem dotychczasowej pracy i tym, że Pani Wójt zostało kilka miesięcy pracy, ponieważ 
przechodzi na emeryturę. Wówczas wynagrodzenie Pani Wójt wynosiłoby 9.520 zł.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel -  powiedział, 
że Pani Wójt pieniędzy nie żałował i nie żałuje. Z punktu widzenia rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zaproponował maksymalne kwoty. Podkreślił, 
że jest to minimalne zmniejszenie poborów o 185,00 zł brutto miesięcznie.
Z punktu widzenia społecznego odczucie, że Rada nie postanowiła szarcalancko podejść do tego, tylko 
minimalne obniżyła kwotę brutto. Zaznaczył, że jest to jego wniosek, jako wnioskodawcy, po czym 
prosił o podawanie innych propozycji, jeśli są takie.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz -  była za podwyższeniem wynagrodzenia Pani 
Wójt minimalnie o 150,00 zł, dodając że Rada może podnieś dodatek specjalny do 40%.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki - proponował podnieść dodatek specjalny dla 
Pani Wójt o 1% tj. do 26%.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Krzysztof Biegała -
zaproponował dodatek specjalny w wysokości 28%. Wówczas wynagrodzenie Pani Wójt wynosiłoby
9.388,00 zł.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -
poddała pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Rady L. Pytela o ustalenie wynagrodzenia Pani 
Wójt tj. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700,00 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1.900 zł, 
dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 940 zł, dodatek 
specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1.650 zł. 
Łączne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiłoby 9.190 zł.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 3 głosami „za” , przy 2 
głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym”- pozytywnie zaopiniowała w/w stawki. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  również poddał pod głosowanie w/w 
wniosek.
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Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu -  4 głosami „za”, przy 1 
głosie „przeciwnym” oraz 0 głosów „wstrzymujących” także pozytywnie zaopiniowała w/w stawki. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 6.
Wójt B. Polańska -  poinformowała, że Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie 
przysłał do Urzędu Gminy gotowy projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
Z uwagi na to, że na terenie gminy nie ma kanalizacji z przesłanego projektu zostały usunięte treści 
dotyczące odprowadzania ścieków. Po dokonaniu analizy przez Radę, projekt regulaminu dostarczania 
wody zostanie przesłany do organu regulacyjnego -  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu uzyskania opinii 
tego organu.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  zapytał, czy odbiorcy wody będą musieli 
zawierać nowe umowy z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjny?
Wójt B. Polańska -  odpowiedziała, że chodzi tu raczej o osoby, których nowe nieruchomości zostały 
przyłączone do sieci, na pisemny wniosek takiej osoby łub przedsiębiorstwa.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  stwierdził, że regulamin jest ogólny. 
Sporządzony przez ZUW w Mławie, stawia radnych przed faktem dokonanym. Jeśli obecnie cenę lm 3 
wody nie ustala Rada Gminy, tylko cena jest narzucana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie, to może radni nie podejmą regulaminu dostarczania wody.
Zastępca Wójta W. Ochtabiński -  wyjaśnił, że jest to zastąpienie dotychczas obowiązującej uchwały 
nowym aktem uwzględniającym cały zakres delegacji zmienionej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Projekt regulaminu dostarczania wody -  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7.
Wójt B. Polańska -  w sprawach bieżących gminy poinformowała:
- przy drogach gminnych były wycinane pobocza,
- przetargi ogłoszone wcześniej zostały rozstrzygnięte,
- po sesji w dniu 29.06.2018 r. zostanie rozstrzygnięty przetarg na żwirowanie, ponieważ niektóre wsie 
zrezygnowały z tłucznia, na rzecz żwirowania, jeżeli nikt się nie zgłosi będzie z wolnej ręk i,
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz -  zapytała, ile kosztuje wykaszanie poboczy? 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński -  odpowiedział, że cena usługi wykaszania poboczy przy drogach 
gminnych kosztuje 100 zł za 1 godzinę. Jest to to stawka ustalona z Gminną Spółką Wodna w Gzach. 
W ubiegłym róku kwota wynosiła 95 zł. Za wycięcie poboczy przy drogach na terenie całej gminy 
faktura wynosi 5.400 zł.
Wójt B. Polańska -  dalej powiedziała:

- ogłoszono konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym, Pani 
dyrektor zrezygnowała z pełnienia funkcji, zgłoszenie ofert -  4.07.2018 r.,
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -  prosiła 
o wycięcie zakrzaczeń przy drodze Sulnikowo - Skaszewo, iż jest ciężko przejechać.
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że jeden z pracowników od dawna przebywa na zwolnieniu lekarskim 
Jest tylko 1 pracownik i nie ma kogo wysłać.
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki - pytał o szacowanie strat w rolnictwie 
w związku z utrzymująca się suszą.
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że na razie wszystko jest w powijakach. Wniosek można pobrać na 
stronie internetowej Urzędu Gminy. Komisja ma się spotkać, po czym będzie sprawdzała w terenie. 
Sprawę prowadzi Pan Piotr Pytel.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Jadwiga Koc -  zapytała, jak 
wygląda sprawa z dachem na budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce?
Wójt B. Polańska -  odpowiedziała, że zostało wystosowane pismo do Urzędu Marszałkowskiego iż 
budynek jest objęty okresem 7-letniej gwarancji, a minęło dopiero 5 lat. Po rozmowie telefonicznej , 
wszystko jest na dobrej drodze i myśli, że odpowiedź będzie pozytywna.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Komisji, Przewodniczący Komisji 
B. Kwiatkowska o godz. 15.30 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji.

Protokołowała: Przewodniczyła:

fźrjuu
PRZEWODNICZĄCYZofia Pszczółkowska
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