
Lista 

P R o T O KÓŁ Nr 4/2015 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 30 kwietnia 2015 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Bożeny Kwiatkowskiej - Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Bożena Kwiatkowska - o godzinnie 9.10 otworzyła posiedzenie 
Komisji, przywitała członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła, że aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji. 

obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli : 
1. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
4. Teresa Linka - kierownik GOPS w Gzach 
5. Andrzej Jusiński - insp.ds. obronnych, społ. i p.poż. 
6. Agnieszka Domańska - dyr. PG w Gzach 
7. Anna Zalewska - dyr. PSP w Przewodowie 
8. Danuta Ojrzeńska - dyr., PSP w Skaszewie 
9. Stefan Franczak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gzy 
10. Anna Chojnacka - sołtys wsi Grochy-Imbrzyki 
11. Janusz Konarzewski - mieszkaniec wsi Grochy-Imbrzyki 
12. Roman Niesłuchowski - mieszkaniec wsi Grochy-Imbrzyki 
13. Krzysztof Rutkowski - mieszkaniec wsi Grochy-Imbrzyki 
14. Ludwik Grochowski - mieszkaniec wsi Grochy-Imbrzyki 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 
1. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Grochy-Imbrzyki o podział sołectwa. 
2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

terenIe Gminy Gzy. 
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
5. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy Gzy w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Gzy 

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

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

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-

2020. 

6. Informacja dotycząca stanu opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy na 2014 r. 
7. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gzy za 2014 r. 
8. Informacja dotycząca stanu opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2014 r. 
9. Informacja dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2014 r. 
10. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gzy. 



- 2 -

11. Sprawy bieżące gminy. 

Wójt Gminy Barbara Polańska zgłosiła wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych -

punktów: 

- Rozpatrzenie wniosku OSP Przewodowo-Majorat o zakup Lekkiego Samochodu 

Ratownictwa Technicznego, z prośbą aby punkt ten był rozpatrywany jako pkt 3, 

- Zapoznanie z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w sprawie wyrażenia 

zgody na przyjęcie przez Gminę Gzy programu profilaktycznego pod nazwą "B&N- czyli 

B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONIONY " realizowanego w celu poprawy 

bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruch drogowego na obszarze Mazowieckiego 

Garnizonu Policji, z prośbą aby punkt ten był umieszczony w porządku posiedzenia jako pkt 

12. 

Na wniosek Przewodniczącego B. Kwiatkowskiej Komisja jednomyślnie przyjęła następujący 

porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej: 

1. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Grochy-Imbrzyki o podział sołectwa. 

2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

terenie Gminy Gzy. 

3. Rozpatrzenie wniosku OSP Przewodowo-Majorat o zakup Lekkiego Samochodu 

Ratownictwa Technicznego. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

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

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

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

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-

2020. 

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

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

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

10. Informacja dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2014 r. 

11. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gzy. 

12. Zapoznanie z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Puhusku w sprawie wyrażenia 

zgody na przyjęcie przez Gminę Gzy programu profilaktycznego pod nazwą "B&N- czyli 

B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONIONY " realizowanego w celu poprawy 

bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruch drogowego na obszarze Mazowieckiego 

Garnizonu Policji. 

13. Sprawy bieżące gminy. 

Porządek posiedzenia Komisji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt l. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że 10.03.2015 r. wpłynął wniosek mieszkańców wsi -

Grochy-Imbrzyki z prośbą o podział sołectwa Grochy-Imbrzyki na dwa odrębne sołectwa 

Grochy-Imbrzyki i Grochy-Krupy i odczytała jego treść. 
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Przypomniała, że powyższa sprawa była omawiana na poprzednich posiedzeniach Komisji. 
Przedstawiła wykładnię radcy prawnego, który jest zdania, że skoro jest jedno sołectwo i 
chce podzielić się na dwa odrębne sołectwa, to należy mieć dwie opinie dotyczące podziału 
sołectwa. Nadmieniła, że opinia mieszkańców miejscowości Grochy-Imbrzyki jest już znana .. 
Natomiast nie znana jest opinia mieszkańców miejscowości Grochy-Krupy na czele z Panią 
sołtys. 
Sołtys wsi Grochy-Imbrzyki Anna Chojnacka powiedziała, że jeżeli mieszkańcy -

miejscowość Grochy-Imbrzyki chcą się podzielić, to mieszkańcy miejscowości Grochy
Krupy wyrażają zgodę. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że w dwóch miejscowościach sołectwa Grochy -
Imbrzyki mieszka 57 osób (Grochy-Imbrzyki 24 osoby, Grochy-Krupy - 33 osoby). 
Dla przypomnienia powiedziała, że w gminie Gzy sołectw jest 35 z liczbą mieszkańców 
3.945. Następnie przedstawiła liczbę sołectw i liczbę mieszkańców w innych gminach: 
Gmina Świercze - 28 sołectw 4.700 mieszkańców. Gmina Winnica 34 sołectwa ponad 4.000 
mieszkańców, Gmina Pokrzywnica 33 sołectwa 4.900 mieszkańców, Gmina Zatory 
26 sołectw 4.800 mieszkańców, Gmina Obryte - 20 sołectw 4.800 mieszkańców, Gmina 
Pułtusk - 23 sołectwa z mieszkańcami miasta Pułtuska 23.900, Gmina Kamiewo 36 sołectw 
5.400 mieszkańców , Gmina Gołymin 27 sołectw 4.051 mieszkańców, Gmina Sońsk 37 
sołectw 8.177 mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o podział funduszu sołeckiego obecnie 
dla sołectwa Grochy-Imbrzyki wynosi on 7.132 zł, przy rozbiciu - dla miejscowości Grochy
Imbrzyki wynosi 2.952 zł, dla miejscowości Grochy-Krupy wynosi 4.026 zł. 
O wypowiedź, dlaczego mieszkańcy sołectwa Grochy-Imbrzyki miejscowości Grochy 
Imbrzyki chcą podziału sołectwa poprosiła przybyłych mieszkańców miejscowości Grochy
Imbrzyki i Grochy-Krupy. 
Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki Janusz Konarzewski - powiedział, że we wsi 
odbyło się zebranie. Zdaniem wszystkich mieszkańców miejscowości Grochy-Imbrzyki od 
zawsze sołtysem wsi był mieszkaniec miejscowości Grochy -Imbrzyki i chcą to powielać. 
Przypomniał, że miejscowość Grochy-Krupy kiedyś nosiła nazwę Grochy-Imbrzyki. Potem 
się to zmieniło i miejscowość wróciła do nazwy swojej wsi. W związku z tym, że praktycznie 
każda miejscowość powinna mieć sołtysa, jest za tym, żeby miały go i mieszkańcy 
miejscowości Grochy-Krupy. Dodał, że kiedyś przez Pana Prezesa Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej Grochy-Krupy było cały czas dotykane, że cały czas sołtys był z miejscowości 
Grochy-Imbrzyki, a mieszkańcy miejscowości Grochy-Krupy też chcieliby mieć u siebie 
sołtysa. Dlatego wydaje mu się, że gdyby powstało sołectwo Grochy-Krupy nie byłoby to 
złem. Wrócił do opinii, że nawet dawniej Pan Wójt i Pani Wójt wracali do kontaktu wieś 
gmina poprzez sołtysa, który jest bardzo ceniony, bardzo bliski. Sądził, że nie'mprzepisu, 
odnośnie określenia liczby mieszkańców jaka musi należeć do sołectwa i dobrze stałoby się, 
jeżeli powstałyby dwa odrębne sołectwa. 
Członek Komisji Emilia Oleksa jej zadaniem, Pani sołtys sołectwa Grochy-Imbrzyki -

miała za sobą większość mieszkańców miejscowości Grochy-Imbrzyki i miejscowości 
Grochy-Krupy i została wybrana sołtysem. Uważała , że nie można mówić, że miejscowość 



v 
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Grochy-Imbrzyki nie ma sołtysa, bo sołtysem została mieszkanka miejscowości Grochy

Krupy. 

Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki Roman Niesłuchowski był zdania, że-

miejscowość Grochy-Krupy pod względem liczby mieszkańców zawsze będzie miała 

przewagę nad miejscowością Grochy-Imbrzyki. 

Wiceprzewodniczący Rady Stefan Franczak - zapytał, a jak było do tej pory? 

Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki J. Konarzewski - odpowiedział, że do tej 

pory była RSP i wielkiej wagi RSP nie przywiązywała do sołectwa tzn. nikt nie ingerował 

w uczestnictwo w zebraniach , czy wyborach. Obecnie po podziale mieszkańcy RSP stali się 

gospodarzami, mają swoje grunty i nie dziwi się im, że chcą mieć sołtysa, są też z innej 

miejscowości. Wydaje mu się, że nawet byłaby przyjaźń, chociaż nie może powiedzieć, że 

obie miejscowości są ze sobą skłócone, a podział sołectwa na dwa odrębne sołectwa nawet 

pomógłby. 

Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki R. Niesłuchowski - dodał, że tradycją od 

wojny było, że sołtys był w miejscowości Grochy-Imbrzyki. Teraz nagle się stało, że sołtysa 

w miejscowości Grochy-Imbrzyki nie ma i mieszkańcy miejscowości chcą tę tradycję 

zatrzymać. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -zapytała, dlaczego nie może być sołtys wsi 

Grochy-Imbrzyki z miejscowości Grochy-Krupy? 

Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki J. Konarzewski odpowiedział, że może być -

tylko trzeba utworzyć sołectwo. 

Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki R. Niesłuchowski - wyjaśnił, że mieszkańcy 

miejscowości Grochy-Krupy wcześniej byli mieszkańcami Groch-Imbrzyk, później wrócili do 

swojej pierwotnej nazwy Grochy-Krupy. 

Wójt B. Polańska - wytłumaczyła, że było to niezależne od Gminy. 

Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki R. Niesłuchowski uznał, że Pani sołtys -

w imieniu mieszkańców miejscowości Grochy-Krupy wyraża zgodę na podział sołectwa na 

dwa odrębne sołectwa i teraz zależy tylko od Rady. 

Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki J. Konarzewski zapytał, co stoi na-

przeszkodzie podziału skoro obydwie miejscowości zgadzają się na podział sołectwa na dwa 

odrębne sołectwa ? 

Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski - zapytał, czy obie wsie miały spotkania , na 


których mogli się wypowiedzieć w tej kwestii? 


Mieszkańcy miejscowości Grochy-Imbrzyki J. Konarzewski i R. Niesłuchowski


odpowiedzieli, że mieszkańcy miejscowości Grochy-Imbrzyki już taką możliwość mieli 
" i większość jest "za . Jest to wniosek wszystkich mieszkańców. Natomiast obecna na 

posiedzeniu Pani sołtys może się opowiedzieć za swoją miejscowość. 

Sołtys wsi Grochy-Imbrzyki, mieszkanka miejscowości Grochy-Krupy A. Chojnacka -

przypomniała, że już powiedziała, że mieszkańcy wsi Grochy- Krupy wyrażają zgodę na 

podział sołectwa Jeżeli mieszkańcy miejscowości Grochy-Imbrzyki chcą się oddzielić, to nie 

mają nic przeciwko temu, nie będą na siłę nikogo zatrzymywać. 
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Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki J. Konarzewski - powiedział, że mieszkańcy 

miejscowości Grochy-Imbrzyki chcą się oddzielić, ponieważ mają sołectwo Grochy

Imbrzyki. Według niego to miejscowość Grochy-Krupy musi utworzyć sołectwo Grochy

Krupy. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że w skład sołectwa Grochy-Imbrzyki wchodzi miejscowość 

Grochy-Imbrzyki i Grochy-Krupy. Dla przykładu podała sołectwo Gzy, w skład którego 

wchodzi miej scowość Gzy i miej scowość Kałęczyn. 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - zapytał, czy procedura podziału sołectwa jest 

zgodna ze Statutem Gminy ?Następnie zacytował paragraf 8 ust. 1. Statutu Gminy Gzy. 

"Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie sołectw w gminie oraz ustalenie ich granicy i nazw 

następuje w drodze uchwały Rady Gminy: 

1) z inicjatywy Rady Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego, 

2) na wniosek zebrania wiejskiego. 

2. Uchwała zebrania wiejskiego w w/w sprawach jest ważna, jeżeli została podjęta zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 

mieszkańców sołectw. " 

Następnie zapytał, ile jest uprawnionych do głosowania mieszkańców w sołectwie Grochlł-

Imbrzyki? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że 57 osób. 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - stwierdził, że wniosek o podział sołectwa 

podpisało 17 osób. W związku z tym nie jest to zgodne ze Statutem Gminy Gzy. Poza tym 

ma też wątpliwości co do złożonych podpisów mieszkańców. 

Odnośnie podziałów powiedział, że ręczy, że jeżeli w tej sprawie pozytywnie się wypowie 

Rada, to sołectw w gminie będzie 40 lub 45. W kwestii kosztów związanych z podziałem 

sołectwa powiedział, że w jego ocenie są to koszty, iż mniejsze sołectwa przy funduszu 

sołeckim dostają większe środki finansowe. 

Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki J. Konarzewski - odnosząc się do słów 

przedmówcy powiedział, że jeżeli z inicjatywą podziału sołectwa Grochy -Imbrzyki na dwa 

odrębne sołectwa Grochy-Imbrzyki i Grochy-Krupy wychodzą mieszkańcy miejscowości 

Grochy-Imbrzyki i z podobną inicjatywą wychodzą mieszkańcy wsi Grochy-Krupy, to 

tematem należy się zająć bardziej poważniej. 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - wyjaśnił, że mieszkańcy miejscowości Grochy

Krupy wniosku o podział sołectwa nie złożyli, usłyszał to tylko ustnie. 

Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki J. Konarzewski - powiedział, że Pan 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak słyszał oświadczenie sołtysa wsi Grochy-Imbrzyki. 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - wyjaśnił, że dla niego oświadczenie 

wypowiedziane nie jest wiążące. Oświadczenie będzie wiążące wtedy, gdy mieszkańcy 

miejscowości Grochy-Krupy też złożą wniosek na piśmie. Dodał, że ludzie mówią różne 

rzeczy, a później zapominają. 

Członek Komisji Emilia Oleksa - poparła Wiceprzewodniczącego Rady Pana S. Franczaka 

uznając, że rzeczywiście samo oświadczenie Pani sołtys nic członkom Komisji nie mówi. 
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Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki R. Niesłuchowski powiedział, że jeżeli-

będzie się patrzyć na tradycje przez pryzmat ekonomiczny to niedługo nie będzie wsi, nie 

będzie Gminy, Powiatu, niedługo nie będzie Polski, ponieważ Unia nasz zje. Dlatego należy 

walczyć o tradycje od naj młodszego do naj starszego, iż przyjedzie Komisarz Unijny i powie, 

że zadziałała ekonomia i trzeba zlikwidować Powiat, trzeba zlikwidować państwo polskie. 

W związku z tym uznał, że radni jako samorządowcy powinni walczyć o tradycje , a nie 

mówić przez pryzmat ekonomiczny. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że w tej chwili, żeby istniała gmina to priorytetem jest -

czynnik ekonomiczny. 

Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki R. Niesłuchowski kontynuując swoją-

wypowiedź powiedział, że w tradycji jest wszystko, w tym wychowanie dzieci w swojej wsi. 

A tam, gdzie jest najmniej ludzi jest najlepiej, iż w dużych molochach nie ma nic. Dlatego 

samorządy powinny z tym walczyć od podstaw do samej góry, bo mieszkańcy wsi nie maj ą 

świetlicy, nie mają gdzie się spotkać. 

Sołtys wsi Grochy-Imbrzyki Anna Chojnacka zabierając głos powiedziała, że Pan-

R. Niesłuchowski sołtysem był wiele lat. W tym czasie były różne dotacje z Unii 

i możliwości pozyskania środków. 

Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki R. Niesłuchowski zapytał Panią sołtys, czy -

mieszkańcy Groch-Krup przyszli zraz na zebrania wiejskie? 

Sołtys wsi Grochy-Imbrzyki Anna Chojnacka powiedziała, że pierwszy raz cztery lata -

temu podnieśli od dwunastu lat głos i dopiero Pan Nieschuchowski jako sołtys zaczął 

zawiadamiać mieszkańców miejscowości Grochy-Krupy o zebraniach wiejskich. Dodała, że 

nigdy nie było informacji, nigdy o niczym nie wiedzieli. 

Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki R. Niesłuchowski - wyjaśnił, że od czterech 

lat była noszona kartka, Po czym zapytał, czy przez ostatnie cztery lata ktoś z mieszkańców 

Groch-Krup przyszedł na zebranie? 

Sołtys wsi Grochy-Imbrzyki Anna Chojnacka - powiedziała, że kartka była na przedostanie 

zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego i w tym roku na wybory sołtysa i rady 

sołeckiej. 

Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki R. Niesłuchowski dodał, że na zebrania-

z miejscowości Grochy-Krupy przychodził tylko Prezes RSP Pan JÓŻwiak. 


Sołtys wsi Grochy-Imbrzyki Anna Chojnacka przyznała, że tak, Pan Jóźwiak był na
-

przedostatnim i ostatnim zebraniu wiejskim. 

Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki R. Niesłuchowski powiedział, że teraz-

niech usłyszą członkowie Komisji, czy nie ma konfliktu pomiędzy mieszkańcami Groch

Imbrzyk i Groch-Krup. 

Sołtys wsi Grochy-Imbrzyki Anna Chojnacka wyjaśniła, że miejscowość Grochy-

Imbrzyki była przyzwyczajona do tego, że RSP w Grochach-Krupach zawsze radziła sobie 

sama i nigdy nie prosiła o pomoc. Poinformowała, że od 20 lutego 2015 r. jest sołtysem 

sołectwa Grochy-Imbrzyki i nie pominęła mieszkańców miejscowości Grochy-Imbrzyki 

w żadnej informacji. 
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Wójt B. Polańska wracając do podziału funduszu sołeckiego na dwie miejscowości-

zapytała, co można zrobić za kwotę 2.900 zł? 

Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki J. Konarzewski uznał, że pieniądze nie są -

tu jakimś odnośnikiem, czy problemem w tym temacie. Mieszkańcy miejscowości Grochy

Imbrzyki wyszli z wnioskiem o podział sołectwa i w tej sprawie chcą usłyszeć coś od Pani 

Wójt i Komisji. Oznajmił, że jak do tej pory nie usłyszał, że nie. Po czym zapytał, czemu 

miałoby nie dojść do podziału sołectwa? 

Członek Komisji E. Oleksa odpowiedziała, że obawia się, że jeśli dojdzie do podziału -

sołectwa Grochy-Imbrzyki, następne sołectwa też będą się chciały rozdzielić. Wówczas 

będzie tak jak powiedział Pan Wiceprzewodniczący Rady, zamiast 35 sołectw będzie 45 lub 

50. W związku z tym nie wie, czy będzie to dobrym przykładem. 

Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki J. Konarzewski stwierdził, że komuna-

skończyła się już dawno, więc dlaczego ludzie mają żyć w prawidłach. 

Członek Komisji E. Oleksa przypomniała, że za komuny były te same sołectwa i było -

dobrze. 


Członek Komisji Z. Kaczorowski - uznał, że z tego , co zrozumiał, to jakiś konflikt jest 


i jednocześnie zapytał, jakie są inne szanse rozwiązania tego konfliktu? 


Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki J. Konarzewski - był zdania, że szansą żeby 


nie było konfliktu jest podział sołectwa na dwa odrębne sołectwa. Dodał, że po co 


mieszkańcy obu miejscowości mają się droczyć i źle na siebie patrzeć, jak może być pięknie i 


ładnie, o to się rozchodzi. Dopowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnego konfliktu. 


A żeby go nie było można temu zapobiec. 


Członek Komisji Z. Kaczorowski - był zdania, że wyraźnie obie miejscowości chcą takiej 


sytuacji. 


Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki R. Niesłuchowski powiedział, że tak.
-

Mówi tu wyłącznie za miejscowość Grochy-Imbrzyki, lecz na przeszkodzie stoi ekonomia. 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak zauważył, że na przeszkodzie nie stoi tylko -

ekonomia. Następnie zapytał, kiedy miejscowość Grochy-Krupy miała sołtysa i odpowiedział, 

że nigdy. W związku z tym zaproponował, żeby z jedną kadencję sohys sołectwa Grochy

Imbrzyki był mieszkańcem miejscowości Grochy-Krupy. 

Członek Komisji E. Oleksa poinformowała, że zrozumiała, że mieszkańcy miejscowości -

Grochy-Krupy mają sołtysa, a mieszkańcom miejscowości Grochy-Imbrzyki nie odpowiada , 


że sohysem sołectwa Grochy - Imbrzyki jest mieszkanka miejscowości Grochy-Krupy 


i chcą mieć swojego sołtysa. 


Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki R. Niesłuchowski nadmienił, że 4 lata temu 
-

przed zebraniem w sprawie wyborów sohysa i rady sołeckiej mieszkańcy już wtedy podnosili 


kwestię podziału sołectwa Grochy-Imbrzyki na dwa odrębne sołectwa. A skoro stanowią 


mniejszość, to mieszkańcy miejscowości Groch-Krupy mogłaby złożyć wniosek i mieliby 


swoje sołectwo. 


Członek Komisji E. Oleksa - uznała, że mieszkańcy obu miejscowości mogą się rozdzielić, 


ale nie muszą, ponieważ mieszkańcom miejscowości Grochy-Krupy to nie przeszkadza. 
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Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki Ludwik Grochowski poinformował, że -

obecnie wszystko się zmieniło. RSP się sprywatyzowała i mieszkańcy są gospodarzami. 
Członek Komisji E. Oleksa uznała, że nie ma to nic do rzeczy, rozchodzi się tylko -

o sołtysa. 
Wójt B. Polańska poinformowała, że członkowie Komisji wysłuchali jednej i drugiej-

strony. Do Rady Gminy wpłynie wniosek i uchwała z zebrania wiejskiego, a Rada w tej 
sprawie podejmie stosowną uchwałę. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski zaproponował sprawę zacząć od wspólnego spotkania -

pod patronatem obecnego sołectwa i zobaczyć jakie jest stanowisko. Jego zdaniem, jeśli ma 
się to przerodzić w konflikt tylko dlatego, że większość w Radzie się na to nie zgodzi, będzie 
jeszcze gorzej. Uważał, że mieszkańcy obu miejscowości powinni spróbować się dogadać. 
Według niego podzielenie przy małej ilości mieszkańców sprowadza się tylko do dziwnych 
podziałów. 
Członek Komisji Koc Jadwiga powiedziała, że nie wie, czy nie jest to lokalny patriotyzm -

mieszkańców miejscowości Grochy-Imbrzyki. Myśli, że mieszkańcy miejscowości Grochy
Imbrzyki są trochę urażeni, że w obecnych wyborach sołtysa i rady sołeckiej I sołtysem 
sołectwa Grochy-Imbrzyki została wybrana mieszkanka miejscowości Grochy-Krupy. 
Zaproponowała spróbować się jeszcze dogadać, przeżyć razem jedną kadencję w przekonaniu 
że może później będzie dobrze, ponieważ nie musi być zawsze sołtys z miejscowości 
Grochy-Imbrzyki. Poprosiła, aby mieszkańcy miejscowości Grochy- Imbrzyki podeszli trochę 
z sercem i nie kłócili się, bo kłótnia nic nie daje. A może Pani sołtys będzie w sołectwie 
dobrze rządziła, może coś się uda zorganizować. Dodała, że czasami gdzie mężczyzna nie 
może to kobieta może wiele. 
Mieszkaniec miejscowości Grochy-Imbrzyki J. Konarzewski zapytał, dlaczego-

członkowie Komisji odbierają, że mieszkańcy obu miejscowości w sołectwie są skłóceni, 
skoro nie są skłóceni? Uznał, że mieszkańcy miejscowości Grochy-Imbrzyki dążą do tego, 
żeby nie być skłóconymi i proszą o zrozumienie. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski - powiedział, że w ogóle nie zna problemów obu 
miejscowości. Ale jeśli się spotkają i podejmą stosowne uchwały, to pomimo, że podziału 
sołectwa nie popiera, bo jakiś konflikt musi być, jeśli nadal będą za rozłączeniem to 
osobiście zagłosuje na tak. Ale nie znaczy to, że jest za tym. Uważał, że przy takiej ilości 
mieszkańców mieszkańcy obu miejscowości powinni szukać wszystkiego, żeby się 
porozumieć, bo wtedy są jakąś siłą w tym sołectwie. Natomiast przy dwudziestu kilku 
osobach to podziały są sztuczne. Powiedział, że nie popiera tego co powiedziała członek 
Komisji Pani E. Oleksa, że wszyscy pójdą masowo za podziałami, bo ma nadzieję, że nie, ale 
taki scenariusz też może być. Uznał, że jeśli sołectwa zostaną rozdrobnione to wtedy może 
zadziałają siły odśrodkowe, ale osobiście byłby temu przeciwny. Natomiast jeśli mieszkańcy 
obu miejscowości będą uważali, że na prawdę tego chcą, to osobiście też nie zagłosuje 
przeciw. Zaproponował zacząć od wspólnego spotkania, żeby porozmawiać o podziale. 
A potem, jeśli dojdą do wniosku, że jednak coś ich dzieli i spełnią wymagania statutowe, 
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to Rada będzie o tym rozmawiać. Osobiście wolałby, żeby do takich podziałów me 

dochodziło, bo w tym przypadku liczby mówią same za siebie. 

Wójt B. Polańska podsumowując całość powiedziała, że została wysłuchana jedna i druga -

strona. Pani sohys sołectwa zorganizuje zebranie wiejskie, na którym spotkają się 

mieszkańcy sołectwa z obu miejscowości i jeżeli uznają, że chcą się rozłączyć podejmą 

stosowną uchwałę, a Rada Gminy zadecyduje. 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak zauważył, że w posiedzeniu Komisji Rolnictwa -

i Budżetu mieszkańcy sołectwa Grochy-Imbrzyki nie muszą uczestniczyć, iż zebrani 

wysłuchali zdanie jednej i drugiej strony. 

Strony zostały poinformowane, że zgodnie z Rozdziałem III Jednostki pomocnicze Gminy § 8 

Uchwały Nr VIII/28/03 Rady Gminy Gzy z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Gzy podział sołectwa następuje w drodze uchwały Rady Gminy na 

wniosek zebrania wiejskiego. Uchwała zebrania wiejskiego w w/w sprawie jest ważna jeśli 

będzie podjęta zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. 

Wniosek mieszkańców wsi Grochu-Imbrzyki o podział sołectwa Grochy -Imbrzyki na dwa 

odrębne sołectwa Grochy-Imbrzyki i Grochy-Krupy - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 2. 

Wójt B. Polańska.;. powiedziała, że uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy jest przez Radę zatwierdzana co roku, ponieważ 

co rok Zakład Usług Wodnych składa wniosek wyliczając koszty z poprzedniego roku, gdzie 

głównie chodzi o zatwierdzenie karty kosztów. Na okres od 17.06.2015 do 16.06.2016 r. 
3Planowana podwyżka 1m wody wynosi 0,02 zł. Następnie poinformowała, że na ostatnim 

spotkaniu z Panem dyrektorem ZUW dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, Pan dyrektor 

poinformował ją, że w roku 2014 do Stacji Uzdatniania Wody w Gzach został zakupiony 

agregat prądotwórczy. Natomiast w tym roku planowany jest zakup takiego agregatu do SUW 

w Szyszkach i malowanie zewnętrzne budynku SUW w Gzach. 

Jednocześnie poinformowała, że jeżeli Rada Gminy nie zatwierdzi proponowanej stawki za 
31m wody uznając, że jest za wysoka, Gmina musi powołać biegłego w celu sprawdzenia 

kosztów ' pod względem celowości podniesienia ceny wody. Zweryfikowane taryfy 

wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. 

Poinformowała także o tym, że od czerwca Pan Witold Szatkowski - konserwator SUW 

w Szyszkach przechodzi na emeryturę i będzie nowe zatrudnienie. Pan dyrektor 

zawnioskował osobę z sąsiedniej gminy. Według niej byłoby dobrze dać pracę mieszkańcowi 

naszej gminy. W związku z tym uzgodnili, że znajdą osobę, która będzie obsługiwała rejon 

SUW Szyszki i będzie to mieszkaniec gminy Gzy. 

Wiceprzewodniczący S. Franczak zapytał, czy Pani Wójt ma dane, jakie są stawki -

3za 1m wody w innych gminach? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że takie dane zostaną przygotowane na sesję. -
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Dopowiedziała, że na spotkaniu z Panem dyrektorem ZUW w Mławie rozmawiała również 

na temat zbiorników wyrównawczych. Koszt zbiornika kształtowałby się w kwocie ok. 

300.000 zł z tym, że można będzie składać wniosek o refundację kosztów. Natomiast koszt 

projektu to kwota w granicach 8.000 zł. Nadmieniła, że Pan dyrektor ZUW zadeklarował 

swoją pomóc przy opracowaniu projektu, żeby było taniej. 

-Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 4 głosami "za ,-

przy O głosów "przeciwnych" oraz 2 glosach "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Wójt B. Polańska zapoznała członków Komisji z wnioskiem jaki wpłynął w dniu-

dzisiejszym od Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowie -Majorat o zakup Lekkiego 

Samochodu Ratownictwa Technicznego. Poinformowała, że przed opracowaniem projektu 

uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015 rozmawiała z Panem 

A. Jusińskim na temat przeznaczenia pewnych kwot z odszkodowania jakie wpłynęło z firmy 


ubezpieczeniowej na konto Gminy. O dalsze przedstawienie sprawy poprosiła insp. ds. 


obronnych, społecznych i ochrony p. poż. Pana A. Jusińskiego. 


Insp ds. obronnych, społecznych i ochrony p.poż Andrzej Jusiński uważał, że wniosek 
-

zawiera wiele nieścisłości i trochę nieprawdy. Nadmienił, że w związku z tym, że występuje 

w kilku osobach - z urzędu jako insp. ds. ochrony p. poż, , ze straży jako Prezes Zarządu 

Gminnego OSP, sercem jest za strażą, a rozumem za urzędem. Według niego problem tkwi 

w tym, że w Gminie nie było nigdy pieniędzy. Jednak zawsze coś udało się ściągnąć 

z zewnątrz i rozglądając się na przestrzeni lat nigdy nie było źle. Gdy obecnie "z nieba 

spadło parę groszy " zrobił się z tego problem. Wyjaśnił, że samochód używany przez OSP 

Przewodowo, który się spalił był własnością Gminy i odszkodowanie otrzymała Gmina. 

Natomiast samochód, który w tej chwili jest w OSP Przewodowo straż otrzymała za darmo 

i jest jego właścicielem. Poinformował, że z otrzymanego odszkodowania z kwoty 1 08.000 

zł zakupiono do samochodu Jelcz , który znajduje się w OSP Przewodowo, komplet kół za 

kwotę 10.467,07 zł. oraz zaplanowany jest zakup bram garażowych segmentowych dla OSP 

Przewodowo i OSP Szyszki za kwotę ok. 40.000 zł ze względu na oszczędność energii 

elektrycznej. W związku z tym, że OSP Przewodowo w pożarze straciła prawie cały sprzęt 

znajdujący się na samochodzie, w 2014 r. otrzymała pierwsze dotacje ze Związku OSP -

10.000 zł., z Nadleśnictwa Pułtusk 5.000 zł, poczynione zostały pierwsze zakupy sprzętu -

i wyposażenia na tyle, żeby jednostka mogła wyjechać do akcji gaśniczej. Dodał, że na 

samochodzie, który uległ spaleniu samo wyposażenie stanowiło kwotę 40.000 zł z tego 

wartość zakupionego sprzętu w roku 2013 - 10.000 zł. Aby uzupełnić pozostały sprzęt , który 

straciła jednostka, wczesną wiosną napisał wnioski do Związku OSP o dotacje na zakup 

sprzętu. Wniosków napisał na wszystkie straże tj. OSP Gzy, OSP Przewodowo i OSP 

Szyszki w tym najwięcej dla OSP Przewodowo, aby jednostkę doposażyć dalej w stracony 
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sprzęt, łącznie na kwotę ok. 26.000 zł. Dodał, ze zakupy z dotacją Związku PSP się opłacają 
iż Gmina płaci tylko 50% wartości . Dalej powiedział, że w związku z tym, że w bieżącym 

roku w Gzach będzie uroczystość związana z 75-leciem powstania jednostki, z pieniędzy 
z odszkodowania w garażach budynku straży zaplanowana została wymiana okien na kwotę 
5.000 zł. Dodał jeszcze, że poza tym OSP Przewodowo chce, aby zakupić mundury 
wyjściowe dla druhen. Sumując całkowite zapotrzebowanie, kwota z odszkodowanie 

w wysokości 108.000 zł zostaje wykorzystana prawie w 100%. 
Skarbnik Gminy E. Głowacka - przypomniała, że jak mówiła wcześniej część wolnych 

środków zostało wykorzystane przy obcięciu" subwencji oświatowej. Reszta środków
"

pozostała, leży na koncie do rozpisania. Wczoraj Pan A. Jusiński zebrał wszystkie 

propozycje, Pani Wójt je zaakceptowała i dała jako wniosek do Rady Gminy o zmiany 

w budżecie. Powiedziała, że trochę ją zabolało, gdy we wniosku przeczytała, że do zakupu 
samochodu który uległ spaleniu dołożono zaledwie 69.900 zł" . Przypomniała, że Gmina 

"
otrzymała 80.000 zł dotacji, za którą chodziła i 69.070 zł dofinansowała z budżetu ze 

środków własnych. Dodała, że wiadomym jest, że sprzęt nie był nowy. Wartość jego 

w momencie zakupu w 2008 r. wynosiła 149 000 zł. Biorąc pod uwagę amortyzację i procent 

zniszczenia, cena wartości się obniżyła. Sprzęt, który znajdował się na samochodzie był 

w miarę nowy Uznała, że stało się nieszczęśliwie, że doszło do pożaru samochodu, ale 
dobrze, że nie doszło do innej tragedii, co nie znaczy aby sobie przywłaszczać pieniądze. 

Podkreśliła, że do Gminy wpływają środki po stronie dochodów i po stronie wydatków i są 
dzielone przez Radę. W związku z tym tak jak wcześniej mówił Pan A. Jusiński)jest podział 

i część środków przeznaczona jest aby wspomóc i inne straże i pieniędzy na dzień dzisiejszy 
już nie ma, zostało się tylko ok. 1.500 zł. Nadmieniła, t.e jeżeli Rada ewentualnie zrobi 

zamianę zadań, to jest w stanie. A jeśli nie, to zmiany w projekcie uchwały budżetowej 

pozostają bez zmian, ponieważ w tej chwili wniosek nie ma poparcia,jeżeli chodzi o źródło 

finansowania. Jej zdaniem,jeżeli Rada znajdzie źródło finansowania, to może przychylić się 

do wniosku. Dodała, że uważa, że na pewno były spotkania straży i nie jest krzywdzące, 

skoro tyle pieniędzy gmina przeznacza na dofinansowanie straży. Stwierdziła, że na dzień 
dzisiejszy nie ma żadnych pieniędzy i trzeba się rządzić tym co jest. 
Insp ds. obronnych, społecznych i ochrony p.poż A. Jusiński przedstawił struktury -

związkowe straży. Poinformował, że w Statutach jest zapis, że w momencie gdy OSP składa 

gdziekolwiek wniosek to do sprawy powinien ustosunkować się Zarząd Gminny OSP, a Rada 
Gminy ma prawo żądać opinii od Zarządu Gminnego i za pośrednictwem Komendanta 

Gminnego OSP opinii od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie wniosek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Przewodowie - Majorat o zakup Lekkiego Samochodu Ratownictwa 
Technicznego. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - O głosów za",

"
przy 2 głosach "przeciwnych" oraz 4 głosach wstrzymujących" negatywnie rozpatrzyła w/w 

"
wniosek o zakup Lekkiego Samochodu Ratownictwa Technicznego - stanowi załącznik nr 5 

do niniejszego protokołu 
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Ad. pkt 4. 

Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały 


budżetowej Gminy Gzy na rok 2015 zostały uwzględnione zmiany planu dochodów i zmiany 


planu wydatków. 


Wprowadzono zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy na 2015 r.o kwotę 39.000 zł. 


Zmiana dotyczy dochodu od osób prawnych i osób fizycznych z tytułu podatku rolnego 


i podatku od nieruchomości. 


Wyjaśniła, że z uwagi na dokonany wymiar, przeanalizowane zostało wykonanie I kwartału 


2015 r. W związku z tym plan w stosunku do przypisu, w przypadku podatku od 


nieruchomości od osób prawnyc  należałoby zmniejszyć dochody o 19.000 zł jak również 


dochodowy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych. 


Po stronie zwiększeń jest planowany plan dochodów o kwotę 79.733 zł , na którą się składają: 


- kwota 37.500 zł to wpłaty mieszkańców po 250 zł od właściciela nieruchomości na 


dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych 


oczyszczalni ścieków. 


Została sporządzona lista chętnych na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wstępnie 


planowane jest 150 przydomowych oczyszczalni ścieków. Później będzie składanie wniosku 


o środki zewnętrzne i II rata 3.000 zł, jako wkład własny osoby, u której będzie budowana -

oczyszczalnia. Realizacja zadania rok 2016 i 2017. 


- w dziale 750 Administracja - dochody za zniszczone mienie gminne (przystanek we wsi 


Sisice) i różne drobne dochody jak koszty egzekucyjne. 


- w dziale 751 zwiększenie kwoty o 6.600 zł - planowana dotacja na wybory Prezydenta RP 


dotyczy wypłaty diet przewodniczącym komisji, zastępcom i członkom komisji, 


- w dziale 801.852,921 - zwiększenie dochodów o kwotę 30.633 zł to wykonanie dochodów 


ponadplanowych z tytułu podatków, opłat, podatku od czynności cywilnoprawnych, 


dodatkowe środki z Urzędu Skarbowego rozliczenie dotacji biblioteki za rok 2014 , wpłaty 


z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie , zwrot 


kosztów pogrzebu podopiecznego z ZUS z roku 2014 w GOPS. 


Po zmianach dochody wyniosłyby -10.690.937,06 zł .w tym: 


- dochody bieżące w kwocie 10.425.137,06 zł 

- dochody majątkowe w kwocie 265.800 zł 

-Jeśli chodzi o stronę wydatków zmniejszenie wynosi 2.500 zł, zwiększenie 179.649 zł 


- Zmniejszenie w kwocie 2.500 zł dotyczy działu 801 Oświata i wychowanie, wynika ze 


zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniach funduszu sołeckiego wsi Sulnikowo. 


Zwiększenia: 


- w dziale 801 - 2.500 zł zmiana klasyfikacji budżetowej, 


- w dziale 150 -zwiększenie planu wydatków w kwocie 3.921,58 zł na projekt realizowany 


z Województwem Mazowieckim przy udziale środków unijnych, który jest realizowany od 


kilku lat. 
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- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna zwiększenie w kwocie 5.000 zł na 


bieżące remonty budynków zasobu gminnego oraz założenie ksiąg wieczystych dla mienia 


komunalnego. Po przeanalizowaniu, środków jest za mało w stosunku do potrzeb. 


- w dziale 750 zwiększa się kwotę 10.465,02 zł na projekt realizowany w ramach umowy 


z Województwem Mazowieckim - 8.465,02 zł i na okresowe badania lekarskie pracowników 


- 2.000 zł, 


- w dziale 751 - kwotę 6.600 zł przeznacza się z dotacji na diety dla przewodniczących, 


zastępców i członków komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP. 


- dziale 744 Ochotnicze straże pożarne -kwota 82.500 zł z tego kwotę 51.500 zł przeznacza 


się na zakupy inwestycyjne tj. zakup drabiny pożarniczej MAKROS OSP Przewodowo -

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

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

pływającej NIAGARA OSP Przewodowo - 4.000 zł. Pozostałe środki w kwocie 26.000 zł 

przeznacza się na zakup pozostałego wyposażenia OSP w gminie zgodnie ze złożonymi 

wnioskami, o których mówił Pan A. Jusiński oraz wymiana okien w garażu OSP Gzy -

5.000 zł. 

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.183 zł. z tego 

kwotę 20.000 zł przeznacza się na wpłaty na rzecz innych gmin za dzieci z Gminy Gzy 

przebywające w przedszkolach innych gmin, kwotę 5.683 zł przeznacza się na wynagrodzenia 

osobowe PSP Skaszewo wynikające z rozliczenia z PUP w Pułtusku, kwota 2.500 zł wynika 

ze zmiany klasyfikacji budżetowej. 

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


Sisice. 


Po zmianach zmniejszyły się wydatki budżetu o kwotę - 2.500 zł, zwiększyły się o kwotę 


179.649,60 zł w tym majątkowe zwiększyły się o kwotę 106.886,60 zł. 


Po zmianach plan wydatków budżetu gminy wynosi 10.567.353,66 zł. w tym: 


- wydatki bieżące 9.841.254,68 zł 


- wydatki majątkowe 726.098,98 zł. 


Nadwyżkę budżetową w kwocie 123.583,40 zł przeznacza SIę na spłatę wcześniej 


zaciągniętych kredytów. 


Wolne środki, które pozostały z roku ubiegłego w kwocie 276.416,60 zł przeznacza się na 


spłatę kredytu w wysokości po stronie rozchodów 400.000 zł. 


Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod glosowanie projekt uchwały 


w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 

" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za , 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" - pozytywnie zaopiniowała 

w/w projekt uchwały na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 5. 

Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, że do projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy zostały wprowadzone wszystkie zmiany jakie 
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zostały zawarte w projekcie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. Przyjęty 
wskaźnik na razie utrzymuje się, chociaż ma obawy, jeżeli nie dojdzie do sprzedaży 
majątku, gdzie jest planowane 100.000 zł., które dobrze wpłynęłoby na wskaźnik na lata 
następne. W związku z tym, jeżeli nie dojdzie do sprzedaży działek należy zrobić 
konsolidację kredytów i wydłużyć spłaty. Według niej w 2015 r. Gmina nie może liczyć już 
na większe dochody. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod glosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za " , 
przy O głosów "przeciwnych " oraz O głosów "wstrzymujących " - pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 
Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska - po zapoznaniu Komisji z pismem Stowarzyszenia wyjaśniła. że 
w poprzednim finansowaniu przed powstaniem Stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi 
Rada Gminy podejmowała stosowną uchwałę tzn. stanowisko w sprawie kontynuowania 
członkowstwa. Nadmieniła, że obecnie skończył się wcześniejszy okres finansowania i 
opracowana Lokalna Strategia Rozwoju. Dlatego chcąc uaktywnić Stowarzyszenie, każda 
należąca do Stowarzyszenia gmina musi zając stanowisko Przypomniała, że do 
Stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi należało 9 gmin: Gmina Gzy, Miasto i Gmina 
Nasielsk, Gmina Obryte, Gmina Pokrzywnica, Gmina Pomiechówek, Miasto i Gmina 
Pułtusk, Gmina Świercze, Gminna Winnica i Gmina Zatory. LGD otrzymuje wsparcie 
finansowe LEADER objętego PROW na utrzymanie jak również pewną określoną kwotę 
pieniędzy w przeliczeniu na l mieszkańca danej gminy. Ze środków tych korzystają gminy i 
mieszkańcy gmin. 
W tym momencie salę obrad opuścił członek Komisji Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość 

członków Komisji biorących udział w posiedzeniu - 5 

Wójt B. Polańska - kontynuując dalej swoją wypowiedz powiedziała, że Gmina Gzy 
składała niewiele wniosków do Stowarzyszenia ze względu na brak własnych środków. Ze 
środków tych skorzystaliśmy na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka. 
Ksiądz Proboszcz Parafii Przewodowo skorzystał ze środków na remont obróbek dachu 
gzymsów budynku Kościoła. Ze środków tych skorzystali również mieszkańcy gminy na 
zakup instalacji kolektorów słonecznych i powstanie gospodarstwa agroturystycznego 
Dodała, że poza przekazaniem środków finansowych na utworzenie. Stowarzyszenia, 
gmina nie przekazuje żadnych środków finansowych. Myśli, że kontynuacja członkowstwa 
w LGD jest dla gminy korzystna. Dodała, że środki na Stowarzyszenia dzieli Urząd 
Marszałkowski, a Stowarzyszenie rozdysponowuje je na gminy, które należą do 
Stowarzyszenia. 
Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - zapytał, czy ze środków LEADER ktoś z terenu 
gminy skorzystał, a jeżeli tak to co? 
Wójt B. Polańska - przypomniała, że ze środków skorzystali: Pan Zadrożny - solary, 
Parafia Przewodowo, Gmina Gzy na remont i wyposażenie świetlicy we wsi Kozłówka, 
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Pan. Żebrowski na gospodarstwo agroturystyczne. Natomiast inne gminy skorzystały więcej, 
ponieważ miały środki na wkład własny. Jeśli chodzi o solary uznała, że zainteresowanie 
w gminie jest bardzo duże. Patrząc na gminy, gminy do tego tematu podchodzą różnie, 
niektóre biorą pieniądze na projekt. Na przykład Gmina Pokrzywnica jest w trakcie realizacji 
100 solarów. Dokumentacja na 100 gospodarstw i szkoły kosztowała 20.000 zł Jeśli chodzi 
o refundację kosztów, to wynosi nawet ok. 90%. Według niej, tematem tym należy się zająć, 
ponieważ jest bardzo dużo chętnych na instalacje. Uważała, że Gmina powinna kontynuować 
członkowstwo w LGD, aby mogła korzystać ze środków Stowarzyszenia. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała kontynuację członkowstwa Gminy Gzy w LGD i wspólne 
współdziałanie na rzecz tworzenia i realizacji nowej lokalnej Strategii i Rozwoju LGD Zielone 

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

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

Pismo Prezesa Stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi - stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że na dzień dzisiejszy gmina nie otrzymała informacji 
dotyczącej stanu opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2014 r. z powodu jej 
niedostarczenia przez Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Dar-Med." 

w Winnicy. W celu przedstawienia powyższej informacji Pan Kierownik NZOZ "Dar-Med." 

zostanie zaproszony na sesję Rady Gminy. 
Ad. pkt 8. 

Wójt B. Polańska - przedstawiła informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa publicznego na 

terenie gminy Gzy za 2014 r. 

Komisja wysłuchała informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 

gminy Gzy za 2014 r przedstawioną przez Panią Wójt. 

Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Gzy w roku 2014 Kierownika Posterunku 

Policji w Świerczach KPP w Pułtusku - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Wójt B. Polańska przedstawiła informację dotyczącą stanu opieki weterynaryjnej na-

terenie gminy Gzy za 2014 r. 

Komisja wysłuchała informację dotyczącą stanu opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy 

za 2014 r. przedstawioną przez Panią Wójt. 

Informacja dotycząca nadzoru weterynaryjnego na terenie gminy Gzy Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Pułtusku - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska - przedstawiła informację dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej na 
terenie gminy Gzy za 2014 r 
Komisja wysłuchała informację dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie 
gminy Gzy za 2014 r. przedstawioną przez Panią Wójt. 
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Informacja dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy Prezydium 

Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gzach - stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka -

powiedziała, że nowelizacja ustawy o pomocy społecznej od 2011 r. wprowadziła 

obowiązek corocznego przygotowania przez Gminę oceny zasobów pomocy społecznej. 

Sporządzona ocena stanowi podstawę do planowania budżetu na przyszły rok i zostanie 

wykorzystana do analizy stanu skuteczności pomocy społecznej, a przez ten pryzmat do 

wyznaczenia priorytetów działań. W bieżącym roku obligatoryjnie jest wypełnianie 

formularza, które jest narzędziem oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 wraz 

z prognozą na kolejne 2 lata. Narzędzie te jest wysyłane przez specjalną aplikację 

statystyczną, która jest przekazywana do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, które 

realizując dalsze swoje działania, tworzy raport danych z gmin i przedstawia Marszałkowi 

Województwa. Wymiar istniejących problemów społecznych ukazuje konieczność 

zwiększania nakładów i środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze 

pomocy społecznej oraz dalszego rozwoju działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie 

występującym problemom społecznym. Analiza danych w obszarze pomocy ukazuje różne 

problemy, które są w rodzinach.  których przybywa coraz więcej. Wiodącym tematem jest 

przeciwdziałanie przemocy. GOPS obserwuje to zjawisko z ilości założonych "Niebieskich 
" 

kart , które są do GOPS kierowane głównie przez Policję, że zwiększa się problem. 

Dotychczas i w ogóle GOPS głównie zajmuje się problemami związanymi z bezrobociem, 

problemami z długotrwałą i ciężką chorobą, niepełnosprawnością, bezradnością w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, z przemocą. W ramach swojej działalności GOPS dokonuje 

analizy w zakresie zapotrzebowania na poszczególne zadania wynikające z ustawy dla 

mieszkańców gminy. Planując działania na każdy kolejny rok w planach finansowych 

uwzględnia przede wszystkim potrzeby rodzin, a potrzeb jest coraz więcej. Analizując 

poszczególne działy opieki społecznej nasuwa się wniosek, że następuje zwiększenie 

zapotrzebowania na środki o ok. 5% w skali roku. Przygotowanie i przedstawienie oceny 

zasobów pomocy społecznej wynika z zalecenia, które jest przypisane do obowiązków w celu 

przedstawienia Radzie, że problemy w pomocy społecznej były, są i będą. 

Komisja wysłuchała ocenę zasobów pomocy społecznej na 2014 dla Gminy Gzy. 

Ocena zasobów pomocy społecznej - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą-

w Radomiu został opracowany program profilaktyczny pod nazwą "B&N - czyli B jak 

Bezpieczny i N jak NIECHRONIONY, który zespala poprawę bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu drogowego działania władz lokalnych, osób prywatnych, 

organizacji pozarządowych, szkół, towarzystw ubezpieczeniowych. Osiągnięcie założeń 

w nim zawartych zależy od zaangażowania jak największej liczby podmiotów i osób 

fizycznych mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie powiatu 
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puhuskiego. Aby nadać właściwą rangę programowi wskazane byłoby, aby program został 

przyjęty przez stosowną uchwalę Rady ze wskazaniem osoby, która będzie koordynowała 

działania uczestników programu na poziomie lokalnym. Program profilaktyczny został 

przesłany do szkół na terenie gminy. 

Partnerami projektu jest; Wydział Ruchu Drogowego KWP lis w Radomiu, Zespół Prasowy 

KWP lis w Radomiu, KPP/KMP garnizonu mazowieckiego Mazowiecka Rada 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, zarządcy 

dróg, samorządy lokalne, placówki edukacyjne, organizacje kościelne. 

Jej zdaniem, skoro program profilaktyczny ma pomóc wszystkim, to myśli, że należy do 

niego przystąpić. 

Komisja zapoznała się z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Puhusku w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Gzy programu profilaktycznego pod nazwą pod 

nazwą "B&N-czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONIONY " realizowanego w celu 

poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego nas obszarze 

Mazowieckiego Garnizonu Policji- który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 13. 

Wójt B. Polańska - powiedziała: 

- Gmina jest po przeprowadzeniu przetargu na budowę budynku gospodarczego, w budżecie 

jest na ten cel przeznaczone 150.000 zł. Cena po przetargu wynosi ok. 143.000 zł. 

Wykonawca spełnia warunki. Na stronie BlP została umieszczona informacja o wyborze 

oferty, a w przeciągu dwóch tygodni zostanie podpisana umowa na realizację budowy 

budynku. 

- Na terenie gminy jest duże zainteresowanie kolektorami słonecznymi, jest dużo w tej 

sprawie telefonów. 

- Dzisiaj skończyła pracę równiarka. Drogi żwirowe zostały wyrównane i myśli, że wszyscy 

są zadowoleni. 

- W sobotę 25.04.2015 r. odbył się odbiór dwóch zadań melioracyjnych Skaszewo I 

i Skaszewo II na powierzchni 620 ha. Na odbiorze zadania obecny był Marszałek 

Województwa Mazowieckiego Pan A. Struzik, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan 

T. Nalewajk, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z Warszawy, 

Ciechanowa i wykonawcy. Było to zadanie jedyne w Polsce na taką skalę za kwotę 14,5 mln. 

zł. 

- W dniu 27.04.2015 r. na jej wniosek i wniosek Wójta Gminy Gołymin odbyło się spotkanie 

z Marszałkiem Panem A. Struzikiem, dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego Panem Witoldem. 

Chrzanowskim, ze strony powiatu ciechanowskiego radną Sejmiku Panią Wiesławą 

Krawczyk. Wszyscy obecni zrobili objazd drogi wojewódzkiej nr 618 od Gołymina do 

Puhuska. Po oględzinach drogi Marszałek uznał, że droga jest faktycznie w złym stanie. 

W związku z tym władze województwa planują w tym roku zrobić zmiany w budżecie 

Województwa Mazowieckiego i zarezerwować 5.000.000 zł, żeby zrobić ok. 3 000 mb 

od ronda w Przewodowi e w stronę Puhuska i w stronę Kozłówki. 
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Zadanie ma być przedstawione na posiedzeniu Sejmiku w miesiącu maju br. i wprowadzone 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres trzech lat. Całkowity koszt zadania to kwota 
50.000.000 zł, w tym odwodnienia i budowa chodników w miejscowości Gromin, Kozłówka 
i Osiek. Natomiast przy pomniku Powstańców Styczniowych w Osieku ma być częściowo 
kryty rów, aby można było tylko dojść do pomnika, żeby nie robiły postoju tiry. 
Członek Komisji J. Koc w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest zapytała, czy -
jest już zakończone przyjmowanie wniosków? 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński odpowiedział, że przyjmowanie wniosków zostało 
-
zakończone w miesiącu lutym br. Osoby, które przychodzą do urzędu i mają eternit zapisuje 
na listę rezerwową, w przypadku gdy ktoś zrezygnuje. Jednocześnie nadmienił, że wniosek 
o dofinansowanie złożony przez Gminę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej został rozpatrzony pozytywnie i w ciągu miesiąca zostanie podpisana 
umowa. Eternit będzie zabierany w miesiącu sierpniu lub wrześniu 2015 r. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący B. Kwiatkowska 
o godz. 13.00 zamknęła posiedzenie Komisji. 
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