
Protokół nr 34/2018

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 06 września 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. 13.40 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 6 członków Komisji, 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
2. Wiesław Ochtabiński
3. Ewelina Stawińska
4. Krystyna Machnowska-Stój
5. Danuta Ojrzeńska
6. Agnieszka Domańska

- Wójt Gminy
- Zastępca Wójta
- Skarbnik Gminy
- dyr. PSP w Przewodowie
- dyr. PSP w Skaszewie
- dyr. PG w Gzach

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.
2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów 

jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów 

jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
4. Sprawy bieżące gminy.
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego -  Bożeny 
Kwiatkowskiej i Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu -Tomasza Sobieraja porządek 
posiedzenia w brzmieniu jak wyżej Komisje przyjęły jednomyślnie.
Porządek wspólnego posiedzenia Komisji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 1.
Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska -  poinformowała, że dochody zostały zwiększone o kwotę 
42.897,20 zł:
- w dziale 801 dochody pochodzą z dotacji w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” 
w kwocie 7.987,20 zł.



- 2 -

- w dziale 900 i 921 kwotę 20.000 zł Gmina otrzymała w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Dotacja w kwocie 14.834 zł stanowi rozliczenie dotacji za 
2017 r. Gminnej Biblioteki Publicznej.
Ogółem dochody kształtują się na poziomie 15.872.665,79 zł.
W wydatkach zmniejszenia w kwocie 60.930 zł i zwiększenia w kwocie 103.827,20 zł.
- w dziale 600 zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 18.810 zł i zwiększono na usługach 

o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych, 
zmniejszenie środków nastąpiło ze względu na to, że remonty dróg uzgadniane wcześniej, w które 
ofertach zgłoszono kwota była wyższa niż zaplanowane środki w budżecie ponad 40.000 zł, 
środki zagospodarowano na usługi;

- w dziale 700 - brakowało pieniędzy na rozgraniczenia działek;
- w dziale 750 -  zwiększenie na wynagrodzeniach o prawie 14.000 zł, wynika z nieplanowanych 

odpraw;
Kwota 8.000 zł dotyczy zawarcia umowy z osobą, która zajmuje się ochroną danych osobowych. 
Środki w tym dziale dotyczą również innych celów tzn. usług związanych z funkcjonowaniem 
jednostki. A także zwiększono środki finansowe na dożynki o kwotę 5.000 zł. Pozostałe zmiany to 
zmiany między paragrafami na utrzymanie pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach 
zawartej umowy.

- w dziale 754 dotyczą zmian kosmetycznych, z paragrafu na paragraf,
- w dziale 757 zmniejszenie planu o kwotę 30.000 zł,
- w dziale 801 zwiększenie planu wydatków w kwocie 9.984 zł przeznacza się na realizację 

programu wieloletniego „Niepodległa” z tego dotację 7.987,20 zł i wkład własny w kwocie 
1.996,80 zł;

- w dziale 852 -  zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000 zł w tym 12.000 zł na utrzymanie 
pensjonariusza w DPS oraz na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji programu „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania”. Gmina na realizację programu otrzymuje dotacje. W związku
z tym musi zapewnić 20% całej kwoty;

- w dziale 855 zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.218,20 zł na realizację programu „ Asystent 
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, oraz zabezpieczenie środków dla rodzin 
zastępczych dla dzieci z terenu gminy Gzy
- w dziale 900 zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.000 zł na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Sulnikowo’”
- w dziale 921 zwiększenie wydatków o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „ Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka” , całkowity koszt 
48.000 zł oraz zmniejszono środki na remont pomnika w Gzach o kwotę 10.000 zł.
Plan wydatków ogółem wynosi 18.452.259,75 zł.
Wójt Barbara Polańska -  poinformowała, że na następnym posiedzeniu zmiany uchwały budżetowej 
będą duże z uwagi na ilość dzieci niepełnosprawnych, na które trzeba zabezpieczyć pieniądze w 
budżecie.
Pytań nie było.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
proponowany na sesję Rady Gminy.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena Kwiatkowska
-  również poddała 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 
proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 2 i 3.
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że projekty uchwał dotyczą utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania tj. w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach -Stefanowie i w „PALIUM” Spółka z o.o. 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tąsewach. Do Gminy wpłynęły pisma z placówek , z prośbą 
o utworzenie odrębnych obwodów głosowania. Odrębne obwody głosowania tworzy się do dnia 
17.09.2018 r.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Swiderska -  zapytała, 
czy Gmina ma obowiązek tworzenia odrębnych obwodów głosowania ?
Wójt B. Polańska -  odpowiedziała, że jeżeli zakład zgłosi taką potrzebę i spełnia warunki odnośnie 
ilości osób, które będą przebywać w dniu wyborów, to w takiej sytuacji nie można odmówić utworzenia 
takiego obwodu głosowania.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu 
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ( DPS Ołdaki-Stefanowo).
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 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 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu 
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ( ZOL Tąsewy).
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 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 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4.
Wójt B. Polańska -  poinformowała:
- od 1.09.2018 r. funkcję dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie pełni Pani 
Krystyna Machnowska -Stój;
- zostało wykonane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Nowym Przewodowie”, 
podczas pierwszego obioru zostały wniesione zastrzeżenia, które wykonawca poprawił. Jutro 
(07.09.2018 r. ) odbędzie się drugi odbiór inwestycji,
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- jutro (07.09.2018 r. ) również jest odbiór inwestycji pn. „ Utwardzenie dróg gminnych emulsja 
asfaltową”;
- do wykonania zostało zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 34011 IW Porzowo- 
Sulnikowo na odcinku Sulnikowo - Nowe Skaszewo gmina Gzy”; na drodze są robione wstępne prace 
geodezyjne;
- Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W 
Ojrzeń -  Gąsocin -  Łady Krajęczyno ode. Szyszki -  Żebry Falbogi”, na powyższej drodze są już 
prowadzone działania.
- żwirowanie dróg gminnych zostało rozpoczęte, ale popsuła się równiarka, jeśli uda się kupić popsutą 
cześć, żwirowanie zacznie się od 10.09.2018 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  zapytał, co to firma i skąd jest ?
Wójt B. Polańska -  odpowiedziała, że firma jest z Warszawy.
Pierwszego dnia zostały wzięte do badania próbki, jutro ma być wynik, czy wożony żwir jest zgodny z 
parametrami ogłoszonymi w przetargu.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  zwrócił się z prośbą do Zastępcy Wójta 
Pana Wiesława Ochtabińskiego , żeby zlokalizował, skąd wożony jest żwir.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Marianna Filipowicz -  zapytała o cenę żwiru.
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że cena żwiru jest dosyć wysoka i wynosi 79,95 zł za ltonę. W ubiegłym 
roku cena 1 1 żwiru wynosiła 27 zł.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki - mówił o zakrzaczonym na długości 
ok. 20 mb. skrzyżowaniu dróg Szyszki- Gołymin- Ostaszewo-Gzy w kierunku świerków przy posesji 
po Państwu Białeckich. Podkreślił, że najgorszy wyjazd jest z miejscowości Ostaszewo. Dodał, że 
dzwonił do Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, ale nie może się z nimi dogadać.
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że krzaki trzeba wyciąć.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -
poruszyła sprawę dojazdu dzieci do szkół w Pułtusku, stwierdzając, że młodzież z okolic wsi 
Mierzeniec nie mają czym dojechać do szkół.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski -  dołączając się do głosu Pani B. 
Kwiatkowskiej powiedział, że nie tylko chodzi tu o młodzież, która uczęszcza do szkół w Pułtusku, ale 
jest też młodzież, która dojeżdża do szkół w Gołotczyźnie, czy w Ciechanowie, w różnych kierunkach. 
A komunikacja publiczna jest jak po wojnie albo i gorsza.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Marianna Filipowicz -  dodała, że autobusu relacji Pułtusk 
Ciechanów -  Pułtusk i odwrotnie nie ma i zapytała, czy w ogóle Gmina może coś z tym zrobić, poza 
pismem?
Wójt B. Polańska -  odpowiedziała, że Gmina w tym temacie nic nie może zrobić. Z tego, co wie to 
Powiat ogłaszał przetargi na trasę Pułtusk -  Ciechanów, ale nikt się nie zgłosił. Zgłosiła się tylko jedna 
firma, od Gąsocina. Kursuje jeden autobus rano i jeden po południu. Autobus wyjeżdża ze Świercz. 
Członkowie wspólnego posiedzenia Komisji skarżyli się na długi czas trwania dojazdu uczniów do 
szkół i z powrotem do domu, co uznali za koszmar, nie mówiąc, że dana osoba jeszcze musi przebyć 
drogę z dotarciem do przystanku.
Członek Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Jadwiga Koc
-  określiła sytuację skandalem. Podkreśliła, że starsi ludzie nawet nie mają możliwości pojechania po 
leki.
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że do przetargu przystępują prywatni przewoźnicy i jak się im nie 
opłaci nie składają oferty. Nadmieniła, że po dzisiejszym spotkaniu zostanie do Starostwa Powiatowego 
w Pułtusku wystosowane odpowiednie pismo.
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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.
Wójt B. Polańska- poinformowała o dożynkach gminno-parafialnych , które odbędą się w Szyszkach 
w dniu 16.09.2018 r. i rozpoczną się o godzinie 12.00 Mszą Świętą w kościele parafialnym p.w. św. 
Bartłomieja. W związku z tym byłoby dobrze, żeby przynajmniej jeden był wieniec z Parafii 
Przewodowo i przynajmniej jeden z Parafii Gzy.
Członek Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc -
zapytała, co w sprawie suszy.
Wójt. B. Polańska -  odpowiedziała, że na obecną chwile sporządzane są protokoły z oszacowania 
wysokości szkód w gospodarstwach rolnych w wyniku tego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie członek komisji suszowej J. Grochowski - 
dodał, że wniosków złożonych było ponad 200. Powołana Komisja odwiedziła wszystkie gospodarstwa, 
spisała protokół strat. Kategorie gleb począwszy od IV klasy gruntu w górę są praktycznie wyłączane, 
ze względu na nieobjęcie suszą oraz uprawy takie jak kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki. Straty 
mogły być szacowane na poziomie maksymalnie 40%. Rolnik, który uzyskał powyżej 30% po 
zaopiniowaniu protokołu przez Wojewodę Mazowieckiego i zwróceniu go do Urzędu Gminy, 
odebrany protokół może składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pułtusku z/s 
w Golądkowie. Jakie będą pieniądze nie wie.

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

Protokołowała: p PrzewcKinicayjt: y


