
P R o T OK Ó Ł Nr6/2015 

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

odbytego w dniu 02 września 2015 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Bożeny Kwiatkowskiej - Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Bożena Kwiatkowska - o godzinnie 9.05 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. 
Lista 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. Agnieszka Domańska - dyr. PG w Gzach 
5. Anna Zalewska - dyr. PSP w Przewodowie 
6. Danuta Ojrzeńska - dyr., PSP w Skaszewie 
7. Andrzej Jusiński - insp. ds. obronnych, społ. i p.poż. 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2015 

roku. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 
4. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sohysa w sołectwie 

Borza-Strumiany. 
5. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydata na ławnika  
6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 
dzień 25 października 2015 r. 

7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 
dzień 25 października 2015 r. 

8. Sprawy bieżące gminy. 
Wójt Gminy Barbara Polańska - zgłosiła wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego 

punktu - "Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sohysa 

w sołectwie Ostaszewo-Włuski ". 

Ustalono, że dodatkowy punkt będzie omawiany jako pkt 5 porządku posiedzenia. 

Na wniosek Przewodniczącego B. Kwiatkowskiej Komisja jednomyślnie przyjęła następujący 

porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej: 

1. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2015 

roku. 
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2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

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

4. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie 

Borza-Strumiany. 

5. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sohysa w sołectwie 

Ostszewo-Włuski. 

6. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydata na ławnika. 

7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 

dzień 25 października 2015 r. 

8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 

dzień 25 października 2015 r. 

9. Sprawy bieżące gminy. 

Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 1. 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że I półrocze to realizacja zadań bieżących - utrzymanie 


jednostek organizacyjnych, przygotowywanie dokumentów do prac inwestycyjnych 


w II półroczu 2015 r.. Z uwagi na to, że w I półroczu bardzo dużo dni przebywała na 


zwolnieniu lekarskim z powodów osobistych zadania postawione przed samorządem 


realizował jej Zastępca i Pani Skarbnik. 


O przedstawienie zadań realizowanych w I półroczu poprosiła Panią Skarbnik. 


Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - poinformowała, że informacja w sprawie wykonania 


budżetu za I półrocze jest w trakcie analizy przez Regionalną Izbie Obrachunkową i myśli, że 


do sesji gmina otrzyma opinię o przedłożonej informacji. 


Dochody za I półrocze 2015 r. wykonano w 54,13% 


w tym dochody bieżące - 55,20% 


dochody majątkowe - 8,18% 

W I półroczu głownie skupiono się na przygotowaniu inwestycji. Pan Wójt organizował 

przetargi i były ogłaszane wybory wykonawców. Natomiast w II półroczu w miesiącu lipcu 

i sierpniu 2015 r. zostały dokonane wydatki niektórych zadań majątkowych. 

Wydatki wykonano w 50,78 % 

w tym wydatki majątkowe - 10,85 % 

Wykonanie przychodów - 100,56 % 

Rozchody tj. wolne środki w planie przychodów zaangażowane w roku bieżącym , które 

zostały z rozliczenia z lat ubiegłych - 50,00 % . 

Spłata kredytów zgodnie z planem i harmonogramem - 50,00 %. 

DOCHODY 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan - 404.900,05 zł; wykonanie - 388.541,47 zł-
95,96 % 

z tego: 
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- otrzymana dotacj a celowa na realizacj ę zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot 
podatku akcyzowego producentom rolnym; 

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich; 
- wpływy od mieszkańców na prace projektowo-kosztorysowe przydomowych oczyszczalni 

ścieków; 
Powyższe zadanie zostało przyjęte uchwałą. Są w trakcie przygotowywania projekty 
oczyszczalni przy udziale partycypacji mieszkańców. 
W dziale 600 Transport i łączność na plan - 60.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00 % 

Jest podpisana umowa z Województwem Mazowieckim Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki ". 

Środki wpłyną po całkowitym rozliczeniu inwestycji. Środki po przetargu ulegną 

zmniejszeniu, ponieważ wartość zadania w przetargu obniżyła się w stosunku do kwoty na 

jąka był składany wniosek. 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów - 12,22 %. 


Są to: 

- wpływy za czynsze lokalowe ,użytkowanie wieczyste i odsetki; 

- planowana kwota ze sprzedaży mienia 100.000,00 zł ; wykonanie - 0,00 zł.
-

Gmina zrezygnowała ze sprzedaży działek w wsi Porzowo i Pękowo ze względu na wnioski 
w tych sprawach. 
Myśli, że może w II półroczu uda się coś zrealizować, choć się obawia. Kwota ma wpływ na 
wskaźnik zadłużenia. Jeżeli nie dojdzie do realizacji sprzedaży działek trzeba będzie 
wyhamowywać część wydatków, żeby utrzymać wskaźnik i mieć środki na pokrycie 
wydatków. 
W dziale 750 Administracja publiczna wykonanie - 71,02 %. 

Jest to: 
- otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami; 
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy i pozostałe dochody własne. 
W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa wykonanie - 98,68 % stanowią otrzymane dotacje: 
- dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. aktualizacja spisu wyborców; 
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. 

W dziale 752 Obrona narodowa wykonanie - 100,00 % 

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie - 100,00 

% 

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fIzycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie -
48,84 %. 

Realizacja podatków i opłat za pierwsze półrocze przebiegała zgodnie z planem. Niżej są 
wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 44,86 %, 

co daje kwotę ubytku dochodów 76.582,00 zł. Dochody z tego tytułu są niższe od 
planowanych w pierwszym półroczu w związku z zwrotami podatku. Analizując poprzednie 
lata w II półroczu dochody z tego tytułu uległy znacznemu zwiększeniu i były wykonane. 
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Ogółem należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 749.111,57 zł, 

w tym zaległości wymagalne ogółem 64.834,77 zł, z tego: 

-z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości obejmuje 169 podatników (osoby 

fizyczne) - 51.242,89 zł; 

- zaległości wymagalne w kwocie 2.520,00 zł dotyczy podatku od spadków i darowizn, 

zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 

w formie karty podatkowej - 3.598,24 zł. 

Nadpłaty na dzień 30.06.2015r. -1.150,53 zł. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2015 r. na podstawie Uchwały Rady 

Gminy wynoszą - 281.780,29 zł. 

W dziale 758 Rożne rozliczenia wykonanie - 56,41 % -

Dochody stanowi: 

-subwencja oświatowa; 

- subwencja wyrównawcza. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie wykonanie - 39,44 %. 

Jest to: 

-dotacja celowa w kwocie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla szkół; 

- dochody z tytułu wynajmu hali gimnastycznej, odsetki od środków na rachunku bankowym, 

usługi itp.; 

-dotacja celowa na oddziały przedszkolne z budżetu państwa; 

- planowana dotacja celowa na realizację projektu "Bajkowy oddział przedszkolny " 

realizowany w PSP w Skaszewie wpłynie w II półroczu po wykonaniu zadania - terminy 

płatności przypadły w sierpniu 2015r; 


W dziale 852 Pomoc społeczna wykonanie - 57,93 % 


Dochody stanowią: 


-dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami 

i dotacje na dofinansowanie zadań własnych; 

- pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunku bankowym, opłaty z tytułu ściągnięcia 

funduszu alimentacyjnego, zwrot kosztów pogrzebu z ZUS) 

Ogółem należności w tym dziale wynoszą 347.264,34 zł, w tym wymagalne 347.264,34 zł. 

Należności dotyczą wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. 

W celu ściągnięcia powyższych należności zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne i inne 

działania takie jak: poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji 

zawodowej dłużnika, zobowiązania dłużnika do zarejestrowania w urzędzie pracy jako 

bezrobotny albo poszukujący pracy itp. Główne przyczyny niskiej ściągalności należności od 

dłużników alimentacyjnych w opinii organu tj. brak zatrudnienia, brak własnych zasobów, 

niskie kwalifikacje zawodowe, brak informacji o aktualnym miejscu pobytu dłużnika, 

nieodebrane korespondencje, alkoholizm. W związku z powyższym ściągalność tych 

należności jest bardzo niska. Za I półrocze dochody z tego tytułu wyniosły - 1.141,69 zł 

z tego 20% jest dla Gminy, 60% dla budżetu państwa i 20% dla gminy, z której pochodzi 

dłużnik. 

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie - 100,00 %. -



- 5 -

Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 
o charakterze socjalnym. 
W dziale 900 - Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska wykonanie - 36,18 % 
Są to: 
- wpłaty za odpady komunalne - 124.239,60 zł; 
- odsetki za nieterminowe wpłaty; 
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska; 
- planowana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na 

dofinansowanie realizacji zadania pn "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu". 
Ogłoszono przetarg na wykonawcę, po wyborze zostanie podpisana umowa na realizację 
zadania do 15 października 2015r. 
Należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wynoszą - 172.374,70 zł, w tym 
zaległości wymagalne z opłat za odbiór odpadów komunalnych - 33.889,80 zł i obejmuje 233 
podatników. 
W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie - 100 %. 
Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2014 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach. 

WYDATKI 

Plan wydatków na dzień 30.06.2015r. wynosi 50,78 % 
z tego: 
- wydatki bieżące - wykonanie - 54,50 % 
- wydatki majątkowe - wykonanie - 10,85 % 
Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że w I półroczu 2015 r. trwały 
prace przygotowawcze, ogłoszenia przetargów zaplanowanych inwestycji, natomiast 
faktyczne wykonanie robót i płatności z tych tytułów nastąpią w II półroczu 2015r. 
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie - 83,05 % 

w tym wydatki bieżące wykonanie - 97,69 %. 
Jest to wypłata 452 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 

Wydatki powyższe są realizow e z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. 

Wydatki majątkowe wykonanie - 0,00 zł - 0,00% 

W sierpniu 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków, termin wykonania do 

30.l0.2015r. 

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe wykonanie majątkowe - 100,00 %. 
Jest to umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej 
współpracy przy realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności 
Województwa Mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego 
i gospodarki opartej na wiedzy, przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu " -
przekazano dotację w kwocie - 9.668,96 zł. 
W dziale Transport i łączność wykonanie - 9,54 % . 
Był to: 
- zakup pospółki drogowej, paliwa do kosiarki, znaków drogowych; 



- 6-

- profilowanie dróg i wykonanie poboczy, usuwanie krzewów i drzew przy drogach 

gminnych; 

- remont drogi gminnej - 14.937,12 zł; 

z tego: z Funduszu Sołeckiego Begno -7.824,00 zł; 

W I półroczu ogłoszono przetarg nieograniczony na remonty dróg gminnych poprzez 

nawiezienie żwiru na drogi gminne i wybrano wykonawcę. Okres realizacji zadania do 

31.10.2015r. W związku z powyższym jest niskie wykonanie wydatków. 

W wydatkach majątkowych wykonano: 

- aktualizację przedmiaru robót i kosztorys inwestorski na "Przebudowę drogi gminnej we wsi 

Żebry Wiatraki - W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę w dniu 

10.08.2015r. z wykonawcą. Realizacja zadania do 30.09.2015r. Inwestycja realizowana przy 

udziale środków z Województwa Mazowieckiego. 

- udzielono pomocy finansowej z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej w kwocie 

30.000,00 zł została przekazana na konto Starostwa Powiatowego w Pułtusku zgodnie 

z umową 05.08.2015r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn 
" 

"Przebudowa drogi powiatowej Lady -Winnica na odcinku Zalesie ; 


- wykonanie drenów osuszających drogę we wsi Porzowo -8.110,00 zł, 


z tego: z funduszu sołeckiego - 8.110,00 zł. 


W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie - 49,47 %. 


Jest to: 

- okresowa kontrola przewodów kominowych oraz bieżące naprawy kanalizacji, instalacji 

elektrycznej i kominów w lokalach socjalnych 

- uregulowanie stanu prawnego granic działek przyległych do stawu w Szyszkach 
- opłaty za wpisy do księgi wieczystej gruntów i ich zmiany -7.897,01 zł. 

W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie - 0,00%. 

W I półroczu nie było faktur za usługi z tytułu wykonania projektów decyzji o warunkach 

zabudowy, realizacj a w II półroczu. 

W dziale Administracja publiczna wykonanie - 47,30 % na podstawowe zadania bieżące. 

Z wydatków majątkowych: 

- przekazano dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na rozwój elektronicznej 

administracj i zgodnie z proj ektem pn "Rozwój elektronicznej w samorządach 

" 


województwa w kwocie -18.725,02 zł; 
" 

- realizacja zadania pn. "Budowa budynku gospodarczego wydą.tkowano kwotę 300,00 zł na 

aktualizacj ę kosztorysu. 

Budowa w II półroczu zgodnie z planem przyjętym w wykazie przedsięwzięć WPF. Termin 

wykonania zadania do 30.09.2015r., w tym stan surowy otwarty do 30.07.2015r. 

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sadownictwa wykonanie - 90,62 %. 

Są to wydatki związane z : 

- aktualizacją spisu wyborców 

- przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP 
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W dziale 752 Obrona narodowa wykonanie - 0,00 % 

Realizacja zadania w II półroczu. 


W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie - 35,69 % 


Są to wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych. 

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w miesiącu lipcu i sierpniu, tj.: 


- zakup bram garażowych OSP Szyszki i Przewodowo i zakup sprzętu pożarniczego OSP 


Przewodowo. 

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wykonanie - 67,15 % będzie niższe tj. poniżej 

50%. 

W dziale 758 - Różne rozliczenia - rezerwa ogólna i celowa 

W dziale 801- Oświata i wychowanie wykonanie - 51,16 % 

- Wydatki bieżące wykonanie - 52,54 % 

- Wydatki majątkowe wykonanie - 149.300,00 zł; wykonanie - 12.229,08 zł - 8,19 % 

- zakup ksera do PG w Gzach - 7.000,00 zł 

- zakup sprzętu komputerowego za kwotę 3.999,98 zł z funduszu sołeckiego Gzy, który 

przekazano w użyczenie Społecznej Szkole w Gzach 

- opracowanie kosztorysu łazienki, którą wykonano w okresie wakacji 

Płatność była w m-cu sierpniu 2015 r. 

W dziale 851- Ochrona zdrowia wykonanie - 59,70 % 

- realizacja zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy za I półrocze 

2015 r. 

W dziale 852 - Pomoc społeczna wykonanie - 57,50 % zgodnie z otrzymanymi dotacjami 

i zaangażowaniem środków własnych gminy. 
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie - 93,83 % 

- w tym wydatki bieżące 34.531,00 zł; wykonanie - 32.400,00 zł - 93,83 % 


Jest to wypłata dla 61 uczniów z 30 rodzin stypendium socjalnego za okres I - VI 2015r. 


Zadanie zrealizowano z dotacji budżetu państwa - 26.531,00 zł i środki gminy - 5.869,00 zł; 


W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie - 46,74 %- w 

tym wydatki bieżące wykonanie - 44,70 %: 


- wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacja urządzeń; 


- wydatki związane z ochroną środowiska i utrzymaniem zieleni i pozostałe; 


- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na 


terenie gminy. 

- .Wydatki majątkowe wykonanie- 73,78 %: 
- utwardzenie placu w Kozłówce przy świetlicy z funduszu sołeckiego - 8.000,00 zł; 

- zakup sprzętu na plac zabaw Żebry Falbogi z funduszu sołeckiego - 8.976,00 zł; 

- ogrodzenie działki przy świetlicy w Gzach z funduszu sołeckiego - 2.055,51 zł; 

- zakup i montaż wiat przystankowych Sisice i Grochy Imbrzyki - 9.620,98 zł, 
w tym z funduszu sołeckiego Grochy Imbrzyki - 4.532,00 zł. 
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W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie - 51,53 % : 

- dotacje dla biblioteki 

- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Gzach i ochrona zabytków 

W dziale 926 -Kultura fizyczna i sport wykonanie - 26,34 %: 

- zakup nagród i transport uczestników Gminny Turniej Tenisa Stołowego. 


Na dzień 30.06.2015r. zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 140.299,64 zł. 


Zobowiązania dotyczą potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, składek 


ZUS, faktury bieżące za materiały i usługi o terminach płatności w m-cu lipcu. 


Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 


Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku z tytułu kredytów długoterminowych 


wynosi 3.101.050,00 zł, co stanowi 28,85 % planowanych dochodów na rok 2015. 


W Wieloletniej Prognozie Finansowej jest wykonanie przeniesione z uchwały budżetowej, 


kwoty są te same. 


Z wykazów przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn. "Budowa budynku 


gospodarczego". Zadanie te zostanie wykonane. 


Jeśli chodzi o środki unijne to jest realizowane zadanie pn. "Bajkowy oddział przedszkolny " 


i wyrównywanie szans edukacyjnych "Moja przyszłość " , z programu kapitałowego "Kapitał 


Ludzki". Informacja przestawia również wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki 


Publicznej w Gzach. 


- dotacje otrzymane z budżetu gminy -53.359 zł 


- dotacja z Fundacji Orange - 533,16 zł 


- inne przychody - 1.550,14 zł 


Stan środków na początek roku - 4.006,03zł 


Wynagrodzenia - 53.206,36 zł 


Zobowiązania niewymagalne - 328,00 zł 


Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. 


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2015 roku -

stanowi załącznik nr 3 do niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 2 i 3. 

Skarbnik E. Głowacka poinformowała, że w związku z tym, że zachodzą pewne zmiany -

w wydatkach majątkowych konieczna jest zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

i uaktualnienie jej po stronie dochodów i wydatków. 

Wyjaśniła, że w momencie kiedy przygotowywała projekt uchwały nie miała decyzji 

odnośnie diet dla członków obwodowych komisji do spraw referendum. W związku z tym 

Zarządzeniem Wójta Gminy wprowadzona została dotacja na diety dla członków w kwocie 

4.560 zł. Kwota dochodów i wydatków zwiększyła się o wymienioną wysokość. 

W WPF doaktualniono dochody i wydatki zgodnie z wszystkimi realizowanymi planami 

w tym zmiana zmniejszona na obsługę wydatków. W związku z tym z tego tytułu wystąpią 

oszczędności. 

Wprowadzona została również aktualizacja wydatków środków unijnych zgodnie ze 

zmianami uchwały budżetowej. 
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Następnie przystąpiła do omawiania proj ektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

Gzy na rok 2015 z uwagi na to, że obydwie uchwały są ze sobą powiązane. 

W dochodach gmina otrzymała dotację celową - zwrot funduszu sołeckiego z realizacji 

wydatków w 2014 r. w kwocie 93.155,50 zł w części wydatki majątkowe zgodnie ze 

złożonym wnioskiem i wykonaniem wydatków. 

W związku z tym zwiększa się dochody o kwotę 93.155,50 zł. 

Po stronie wydatków zmniejszenie - 46.500 zł , zwiększenia 139.655,50 zł-

Jest propozycja dokonania zmian na następujące cele: 

- Zmniejszenia w dziale 754 - 26.500 zł 

Wyjaśniła, że straże złożyły wnioski o dofinansowanie różnych zadań. Z OSP Przewodowo 

wpłynął wniosek o rezygnacji z zakupu i montażu bram garażowych na planowaną kwotę 

20.000 zł i zakup drabiny MAKROS - 6.500 zł .. Z uwagi na to, że OSP Przewodowo nie 

otrzymała dofinansowania na zakup drabiny, rezygnuje z zakupu drabiny, a prosi o zakup 

samochodu ciężarowego do 3,5 t do karosacji z przeznaczeniem na lekki samochód 

ratownictwa technicznego. Byłaby to kwota 23.000 zł. Oznacza to z 26.500 zł przeznacza się 

na zakup samochodu (zmiana zadania), a kwotę 3.500 zł przeznacza się na wydatki bieżące 

na materiały i wyposażenie. 

W dziale 757 zmniejszenie 20.000 zł w wyniku analizy wydatków na spłatę odsetek od 


kredytów. 


W wydatkach zwiększenia: 


W dziale O 10 kwotę 500 zł przeznacza się na zakup energii studni głębinowej we wsi Pękowo 


z uwagi na to, że plan jest za niski w stosunku do potrzeb 


W dziale 750 - zwiększenie o kwotę 1.839,50 zł dotyczy realizacji projektu "Rozwój 


elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej 


niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ". 


Z uwagi na to, że zostały się spore środki Marszalek postanowił środki te przeznaczyć na 


zakup sprzętu komputerowego. Gmina taki sprzęt dobrej jakości już otrzymała. Planowana 


kwota przekazana zgodnie z umową wynosiła 18.839,50 zł. 


W dziale 754 zwiększenie wydatków o kwotę 26.500 zł , o czym mówiła wcześniej. 


W dziale 80 l zwiększenie wydatków o kwotę 98.316 zł. 


W wyniku analizy wykonania wydatków za osiem miesięcy brakuje na wynagrodzenia 


i pochodne. Były to zmiany robione z konieczności w trakcie roku - awaria pieca w PG, 


a dodatkowo od 1.09.2015 r. 3 osoby odeszły na urlop zdrowotny- nauczyciele mianowani 


o koszcie ogólnym 4.000 zł miesięcznie na l osobę. W związku z tym zadania trzeba było 

podzielić i brakuje środków. Poza tym dużo zaważyło rozliczenie dotacji dla osób 

niepełnosprawnych, co będzie rozliczane. 

Kwotę 10.000 zł przeznacza się na wpłaty gminom za dzieci z Gminy Gzy uczęszczające do 

przedszkoli. 

W dziale 854 kwotę 2.500 zł przeznacza się na dofinansowanie świadczeń socjalnych pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień-grudzień 2015 r. 

W dziale 900 kwotę 10.000 zł przeznacza się na konserwację oświetlenia ulicznego. 
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Skarbnik E. Głowacka uznała, że przepisy są nieżyciowe. Dla przykładu podała-

przedszkola dla dzieci, przedszkola do których rodzice wożą dzieci w innej gminie bez 

względu na to, czy jest miejsce u nas, czy niema, czy jest zorganizowane, rodzic wybiera np. 

Pułtusk, Wyszków czy inne miasta, a gmina musi ponosić koszty. W tej chwili jest już 10 

dzieci dowożonych do przedszkoli innych gmin. A w naszej gminie nie powstaje 

przedłużenie godzin zajęć oddziału przedszkolnego. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że w tym roku była propozycja przedłużenia godzin zajęć -

naj młodszego oddziału przedszkolnego w Przewodowie, aby rodzice mogli skorzystać 

i posłać dzieci do Przewodowa. Okazało się, że jest wniosek tylko jednego rodzica. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Anna Zalewska -

poinformowała, że rodzice wyobrażali sobie, że będzie to na zasadzie przechowalni. Jeżeli 


ktoś będzie musiał jechać załatwić sprawę to dziecko może zostawić, a kiedy nie to nie. 


Rodzice nie chcą dziecko dowozić codziennie, a tylko doraźnie. 


Skarbnik E. Głowacka nadmieniła, że druga bardziej niebezpieczna sprawa to to, że
-

dziecko, które pójdzie do przedszkola gdzie indziej do szkoły w naszej gminie nie wróci, są 

to sprawdzone przypadki. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska poinformowała,-

że w jej szkole jest jedno dziecko, które chodziło do przedszkola w Pułtusku .. 

Skarbnik E. Głowacka uznała to za wyjątek i dodała, że dzieci takie mają swoje otoczenie -

i nie wracają. Czyli w gminie ubywa dzieci, a tym samym uciekają pieniądze na co Gmina nie 

ma wpływu, ponieważ coraz więcej młodych rodziców pracuje zarobkowo w mieście i przy 

okazji wozi dzieci do przedszkoli. 

Wójt B. Polańska wracając do ustawy Karta Nauczyciela stwierdziła, że urlopy zdrowotne -

powinny być płatne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie z budżetu gminy. Dodała, 

że wstępnie została oszacowana kwota jaka zbraknie w budżetach szkól , ale prawdziwa 

kwota będzie znana w miesiącu wrześniu po zapłaceniu godzin ponadwymiarowych. 

Jednocześnie poinformowała, że godziny trzech nauczycieli, którzy odeszli na urlopy 

zdrowotne zostały rozdzielone między nauczycieli, którzy pracują. 

Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski zapytał o dotację na oddziały przedszkolne tzn. -

czy jest to dotacja na konkretną grupę dzieci , czy zadeklarowaną? 

Skarbnik E. Głowacka odpowiedziała, że dotacja jest przyznawana na dzieci zgodnie -

z danymi w Systemie Informacji Oświatowej. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski zapytał, czy jeżeli dziecko chodzi do przedszkola-

w Pułtusku to dotacja na dziecko jest w Pułtusku? 


Skarbnik E. Głowacka odpowiedziała, że dotacja jest tam gdzie jest dziecko. 
-

Dotacja jest na rok budżetowy i nie jest zabierana. 

Wójt B. Polańska dodała o sytuacji uczniów z orzeczeniami. Jeśli są orzeczenia to płacić -

musi gmina. A dofinansowanie jest od stycznia następnego roku. O środki finansowe na 

dzieci niepełnosprawne można starać się też z rezerwy. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski wracając do wniosku OSP Przewodowo uznał, że tę -

zmianę Komisja będzie glosować oddzielnie. 
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Skarbnik E. Głowacka wyjaśniła, że zmianę można głosować oddzielnie, ponieważ jest to -

zmiana zadania w ramach posiadanych środków. 


Członek Komisji Z. Kaczorowski zapytał , jakie byłoby przeznaczenie samochodu? 
-

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że chodzi tu o mały samochód do wyjazdów np. przyjazd -

do Gminy. W tej chwili samochód, który posiada OSP jest najcięższym samochodem 

w powiecie i nadaje się tylko do wyjazdów specyficznych. Z tego co wie, po zakupieniu 

samochodu straż ma swojego mechanika i będę go szykować we własnym zakresie. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski jego zdaniem, pierwszy wniosek OSP Przewodowo-

Majorat był absurdalny. A teraz jest to samo tylko jest inne sformułowanie. Osobiście był 

temu przeciwny. Dodał, że jeżeli coś jest związane bezpośrednio z bezpieczeństwem to trzeba 

o tym pomyśleć. 


Wójt B. Polańska poinformowała, że z tego co mówią strażacy, to obecny samochód np. 
-

na wyjazd do Gminy się nie nadaje. Natomiast mają bardzo dużo wyjazdów do Puhuska do 

większych akcji pożarniczych. 

Następnie odczytała wniosek, w którym OSP Przewodowo-Majorat zwraca się z prośbą 

o zmianę zaplanowanych w budżecie gminy na 2015 r. wydatków inwestycyjnych 

w jednostce tj. o przesunięcie środków zaplanowanych na zakup drabiny pożarniczej i bram 

garażowych na zakup samochodu pożarniczego. Zakup samochodu pożarniczego pozwoliłby 

na dalszy rozwój jednostki i byłyby mniejsze koszty eksploatacyjne przy wyjazdach do 

małych akcji i na uroczystości strażackie, a tym samym wydłużyłoby się życie posiadanego 

Jelcza, który służyłby społeczności gminny przy dużych działaniach. 

Skarbnik E. Głowacka dopowiedziała, że środki, które były uruchamiane na bramy-

garażowe były ze środków za odszkodowanie, za spalony samochódd. OSP Przewodowo

Majorat chciało, żeby wszystkie środki były skierowane do nich. Pieniądze zostały 

rozdzielone na OSP Gzy, OSP Przewodowo i OSP Szyszki. 

Inspektor. ds. społecznych i ochrony przeciwpożarowej Andrzej Jusiński oznajmił, że -

cały czas poruszamy się w środkach finansowych z otrzymanego odszkodowania. 

Wyjaśnił, że otrzymany za darmo Jelcz ma prawie 20 lat. Po kilku miesiącach eksploatacji 

samochód trzeba oszczędzać. Problemem w samochodzie za pewien czas będzie zbiornik na 

wodę o pojemności 5.000 l wody. W związku z tym, że jest dużo innych zdarzeń niż pożary 

tj. do wypadków , do wiatrołomów uznali, że drzwi garażowe mają w dość dobrym stanie 

i poczekaliby trochę, a w zamian za te pieniądze kupiliby lekki samochód mały do innych 

zdarzeń niż pożary. Dodał, że na rynku samochody ciężarowe lekkie do 3,5 t typu Opel, 

Ford, Renault są niedrogie i za pieniądze w granicach 21.000 zł 23.000 zł można kupić auto -

poniżej 10 lat w eleganckim stanie. Nadmienił, że strażacy coraz częściej kupują takie 

samochody, a w Ciechanowie jest firma, która przysposabia je pod katem pożarniczym. 

Zaplanowane 23.000 zł na zakup samochodu tj. 3.000 zł więcej iż do końca roku realizowane 

są zakupy z dotacjami. Jednak jest już informacja, że dotacji na zakup drabiny pożarniczej 

dla OSP Przewodowo nie będzie. Gmina natomiast będzie się o nią starać w przyszłym roku. 

W związku z tym kwota 6.500 zł została w budżecie. W wyniku przesunięć ustalono, że 3.000 

zł zostanie dołożone do samochodu i będzie to razem 23.000 zł. 
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Pozostała kwota 3.500 zł, która się zostanie będzie dołożona do funduszu sołeckiego na 

remont dachu remizy OSP Pękowo. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie wniosek OSP 

Przewodowo - Majorat o zmianę zaplanowanych w budżecie gminy na 2015 r. wydatków 

inwestycyjnych w jednostce tj. przesunięcie środków zaplanowanych na zakup drabiny 

pożarniczej i bram garażowych na zakup samochodu pożarniczego. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami "za ,-

przy l głosie "przeciwnym" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 

wniosek. 

Wniosek OSP Przewodowo-Majorat o zmianę zaplanowanych w budżecie gminy na 2015 r. 

wydatków inwestycyjnych - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie 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 na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie 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 na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4 i 5 
-Wójt B. Polańska poinformowała, że pod koniec miesiąca lipca 2015 r. Pani sołtys wsi 

Borza -Strumiany złożyła oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa. W związku 

z tym zachodzi potrzeba zarządzenia uzupełniających wyborów w w/w sołectwie. Wyborów 

sołtysa należy dokonać do końca września, iż do końca tego miesiąca należy podjąć decyzję 

o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego w 2016 r. 

Drugi projekt uchwały również dotyczy zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa z tym, 


że w sołectwie Ostaszewo- Włuski z przyczyn niezależnych. 


Członek Komisji Z. Kaczorowski - zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Komisji i Pani 


Wójt, aby w późniejszych godzinach organizować posiedzenia komisji i sesję np. 14.00 lub 


14.30, ponieważ pracuje w szkole i to zaburza pracę. Dodał, że w posiedzeniu Komisji , czy 


sesji niewiele to zmieni, a w szkole ma znaczenie. 


W tym momencie opuścił posiedzenie komisji pomniejszając ilość członków Komisji biorących 

udział w posiedzeniu do 5 osób. 

Członek Komisji Emilia Oleksa - poparła propozycję członka Komisji Pana 

Z. Kaczorowskiego 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Borza -Strumiany. 
" Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za , 

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

w/w projekt na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sohysa w sołectwie Ostaszewo-Włuski. 
" Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami "za ,-

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

w/w projekt na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że w związku z upływem kadencji ławnika należy-

powołać zespół, który zaopiniuje kandydata na ławnika na kadencję 2016 - 2019 

w trzyosobowym składzie. Do pracy w zespole z ramienia Sądu Rejonowego w Puhusku 

został wskazany sędzia Pan Dariusz Tekliński. W związku z tym konieczne jest jeszcze 

wskazanie dwóch osób tj. po jednej osobie z każdej Komisji Rady Gminy. Kandydatem na 

ławnika jest Pani Helena Grzelakowska zgłoszona przez Sąd Rejonowy w Puhusku. 

Komisja do składu zespołu opiniującego kandydata na ławnika wytypowała radną Panią 

Bożenę Kwiatkowską, na co wytypowana wyraziła zgodę. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydata na ławnika z wytypowaniem jej osoby. 
" Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za , 

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

w/w projekt na sesję Rady Gminy typując do składu w/w zespołu radną Panią Bożenę 

Kwiatkowską.- który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7 i 8 

Wójt B. Polańska powiedziała, że na wniosek wójta Rada Gminy w drodze uchwały -

tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej 

jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie 

obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika 

jednostki. 

Pierwszy projekt uchwały dotyczy utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu 

Pomocy Społecznej w Ołdakach-Stefanowie, drugi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

w Tąsewach. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 

października 2015 r. w Ołdakach-Stefanowie. 
" Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za , 

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

w/w projekt na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 

października 2015 r. w Tąsewach 
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" Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za , 

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

w/w projekt na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska - zapoznała z pismami jakie dotarły z Zielonych Mostów Narwi 

Stowarzyszenie LGD. W związku z nową perspektywą finansową i pracami nad 

przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD w ramach działania "W sparcie dla 

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

prezes zwraca się z prośbą o przedstawienie do 15.09.2015 r. : 

a) propozycji zakresów tematycznych projektów grantowych ( wartość projektu max. do 

50.000 zł do realizacji na obszarze gminy w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 


(w PROW 2007 - 2013 były to tzw. Małe Projekty); 


b) propozycji minimum 2 kierunków rozwoju gminy (preferowane zagadnienia związane 

z przedsiębiorczością, miejscami pracy). 

Pismo Zielonych Mostów N arwi Stowarzyszenia LGD - stanowi za łącznik nr 11 do 

niniej szego protokołu. 

Do 15.09.2015 r. należy również przekazać informacje potrzebne do uzupełnienia opisu 

diagnozy obszaru tj. : 

- nowe inwestycje z ostatnich 4 lat najważniejsze dla gminy; 

- ilość świetlic w tym ogrzewanych całorocznie; 

- czy jest dom kultury, a jeśli tak to należy przesłać sprawozdania roczne za ostatnie 2 lata? 

- czy jest biblioteka, filie? 

- czy są osoby w gminie zajmujące się kulturą? 

- ile jest szkół i jakie ? 

- jakie główne imprezy organizowano w gminie ? 

- czy działają grupy nieformalne ? 

- główne firmy działające w gminie ? 

- jak wygląda łączność internetowa ? 

- produkty lokalne w gminie ? 

- czy Gmina ma Plan Rozwoju Lokalnego? 

- czy ma opracowana Strategię Przyciągnięcia Inwestorów do gminy? 

- czy Gmina prowadziła przez ostatnie 2 lata jakieś działania? 

W związku z tym należy się więc zastanowić, co chcemy i o jakie będziemy się ubiegać 

środki, żeby nasze sprawy zostały zawarte w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska i Pani Wójt - były zdania, że trzeba się spotkać 

i przeanalizować co chcemy zrobić. 

Kolejną sprawą jaką poruszyła Pani Wójt były dożynki powiatowo-gminne w Pokrzywnicy 

w dniu 13.09.2015 r. Poinformowała, że Pani Beata Jóźwiak Starosta Pułtuski zwróciła się 

z prośbą o przygotowanie wieńca dożynkowego gminy Gzy. Pani Wójt przypomniała, że 

wieńce z parafii Przewodowo i parafii Szyszki już uczestniczyły w dożynkach, a obecnie 

mógłby uczestniczyć wieniec z parafii Gzy. 
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W uzgodnieniu z Panią B. Kwiatkowską Przewodniczącą Komisji, Pani Wójt ustaliła, że 

w dożynkach powiatowo-gminnych w Pokrzywnicy udział weźmie wieniec dożynkowy ze 

wsi Mierzeniec parafia Gzy. 

Wójt B. Polańska - zapoznała Komisję z pismem Dyrektora Generalnego Prokurenta dr 

nauk medycznych Roberta Gajdy, w którym informuje, że działając w imieniu Szpitala 
Powiatowego w Pułtusku oraz Szpitala Powiatowego GAJDA-MED Sp. z 0.0. w dniu 
24.04.2015 r. została zawiązana sp. z 0.0 pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Pułtusku zJs w 
Pułtusku, a Robertem Gajdą zam. Pułtusk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
Centrum Medyczne GAJDA-MED, która pod firmą Szpital Powiatowy GAJ DA MED. zJs w 

Pułtusku .rozpoczęła od 1.08.2015 r. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Z dniem 

31.07.2015r. Szpital Powiatowy w Pułtusku zakończył udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w oparciu o umowy z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Warszawie. Od 1.08.2015 r. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

rozpoczął Szpital Powiatowy GAJA-MED. zJs w Pułtusku. Warunki realizacji umów 

pozostały bez zmian. W poczet przy] ęCla odpowiedzialności za zarządzanie 

przedsiębiorstwami spółki Szpitalem w Pułtusku i Przychodnią Rejonową w Pułtusku 

zabezpieczona została ciągłość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców 
powiatu pułtuskiego, a także zapewnione wykonywanie zadań w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia. Na koniec zaprosił do współpracy w zakresie szpitalnictwa, w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej, medycyny pracy i innych. Zapewnił, że spółka dołoży 
wszelkich starań aby spełniać jak najlepiej oczekiwania pacjentów co do jakości 
świadczonych usług medycznych. 
Następnie poinformowała, że żwirowanie dróg odłożono ze względu na suszę. Wstępnie 
uzgodniono, że będzie realizowane w następnym tygodniu. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska odnośnie nowej perspektywy finansowej Zielone -

Mosty Narwi zaproponowała spotkanie całej Rady. Dodała, że Pan Przewodniczący Rady bardziej wie 

jakie można pozyskać pieniądze i na co. 

Wójt B. Polańska jej propozycja to spotkanie w celu przeanalizowania, co będzie można zrobić, -

ponieważ do 15.11.2015 r. na ręce Pana Przewodniczącego Rady musi przedłożyć projekt budżetu na 

2016 r. ,jakie zadania. W związku z tym myśli, że pewne sprawy powinny być omówione tj. na co 

stać gminę, co można zrobić, a z czego trzeba zrezygnować. 

Następnie poinformowała, że: 

- Gmina jest po wstępnym spotkaniu z projektantem na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na 

dzień dzisiejszy jest podpisanych ponad 120 umów i określone środki finansowe wpłynęły do 
budżetu gminy. 

- Jest też duże zapotrzebowanie na kolektory słoneczne, myśli, że będzie większe jak na 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jej zdaniem, temat ten należy przeanalizować, iż środki 
finansowe w nowym rozdaniu na te zadania będą. 
- W ubiegłym tygodniu zostały poczynione pierwsze prace dotyczące zadania pn. 

"Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki ". Wykonanie zadania do 30.09.2015 r. 
- Do wykonania zostało jeszcze potrójne utwardzanie drogi we wsi Grochy-Imbrzyki. 
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- W związku z przeprowadzoną kontrolą przez RIO będzie zalecenie dotyczące 

przeprowadzenia inwentaryzacj i powierzchni użytkowej domów mieszkalnych, ponieważ 

mieszkańcy gminy nie płacą podatku od mieszkań. Wnioski będą składać sami mieszkańcy. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący B. Kwiatkowska 

o godz. 10.45 zamknęła posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 

Z kOWSka 

Przewodniczyła: 

KomIs laty, Zdrowia
i Bezpi ublicznego 


