
P R o T O KÓŁ Nr 6/2015 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy odbytego 

w dniu 03 września 2015 roku w Świetlicy Wiej skiej w Gzach 

pod przewodnictwem Tomasza S obieraj a - Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Tomasz Sobieraj - o godzinie 13.10 otworzył posiedzenie 

Komisji, przywitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie 

w posiedzeniu uczestniczy 8 członków Komisji tj. 100%, 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 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił 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 sołtysa 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. 
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - zgłosił wprowadzenie do porządku obrad 
dodatkowego punktu jako punktu 5 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 
uzupełniających sohysa w sołectwie Ostaszewo-Włuski. 
Przewodniczący T. Sobieraj - poddał pod głosowanie umieszczenie w porządku posiedzenia 
jako pkt 5 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sohysa 

"
w sołectwie Ostaszewo-Włuski". 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami za",

"
przy O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" zaakceptowała umieszczenie 

" "
Projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sohysa w sołectwie 
Ostaszewo-Włuski".jako pkt 5 porządku posiedzenia. 
Na wniosek Przewodniczącego T. Sobieraja Komisja jednomyślnie przyjęła następujący 
porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej: 
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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 sołtysa w sołectwie 

Borza-Strumiany. 

5. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa 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 niniej szego protokołu. 

Ad. pkt l. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - powiedziała, że Zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta 

Gminy Gzy z dnia 24 sierpnia 2015 r. Pan Wójt przedstawił informację o przebiegu 

wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 

informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2015 

roku. Zarządzenie zostało przekazane do Biura Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w celu wydania opinii o przedstawionym sprawozdaniu. Ma nadzieję, że opinia do sesji 

nadejdzie. 

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

w tym dochody bieżące - 55,20% 

dochody majątkowe - 8,18% 

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 harmonogramami rat kredytów -50,00 % 

DOCHODY 

W Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 

Plan -404.900,05 zł; wykonanie -388.541,47 zł -95,96 % 

z tego: 

-otrzymana dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot 

podatku akcyzowego producentom rolnym; 
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- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich 1.991,42 zł-

- wpływy od mieszkańców na prace projektowo-kosztorysowe przydomowych oczyszczalni 
ścieków 21.750 zł. tj. na opracowanie projektów są podpisywane umowy; -

W dziale 600 Transport i łączność plan - 60.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł 0,00 %. 
Środki wpłyną po wykonaniu i całkowitym rozliczeniu inwestycji (5.12.2015 r.) 
pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki". Termin wykonania zadania 
30.09.2015 r. 
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów - 12,22 % -

- wpływy za czynsze lokalowe ,użytkowanie wieczyste i odsetki 
- planowana kwota 100.000,00 zł ze sprzedaży mienia - 0,00 zł. 
Pani Skarbnik ma obawę, czy w ogóle będą wykonane te dochody, 

Gmina zrezygnowała ze sprzedaży działek w wsi Porzowo i Pękowo ze względu na wnioski 

w tych sprawach. 

Do sprzedaży były też przewidywane punkty oświetlenia ulicznego, ale na razie ze strony 

Zakładu Energetycznego nie ma zainteresowania. W związku z tym może będą prowadzone 

rozmowy, aby ZE chociaż odkupił część punktów oświetlenia, ponieważ byłby podatek od 

nieruchomości i środki ze sprzedaży. Są to punkty oświetlenia pobudowane przez gminę 

w latach poprzednich, które nie są konieczne. 

W dziale 750 - Administracja publiczna wykonanie - 71,02 % 

- otrzymana jednorazowa dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami. 

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

prawa oraz sądownictwa wykonanie - 98,68 % 
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami. 
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 % 

Są to dochody realizowane przez gminę i urzędy skarbowe. 

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 . 

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.-
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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 wynosi -281.780,29 zł. 
Ulgi i zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy 26.246,32 zł. 
Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy -7.712 zł 
z tego : 

- podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych -1.514 zł 
- umorzenia - zaległości podatkowych 1.514 zł; 
- odroczenia terminu płatności -2.302 zł 
- umorzenia podatku od spadków i darowizn -3.896 zł 
W dziale 758- Różne rozliczenia wykonanie - 56,41 % 
-subwencj a oświatowa: 

- subwencja wyrównawcza: 
W dziale 801- Oświata i wychowanie wykonanie - 39,44 % 
-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 " wpłynie 

w II półroczu po wykonaniu zadania; 
- dotacja w kwocie 13.030 zł na realizację projektu "Moja przyszłość ", zadanie zostało 

zakończone. 
W dziale 852- Pomoc społeczna wykonanie - 57,93 % 
-dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami 


i dotacje na dofinansowanie zadań własnych 

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie -100,00 % 
-dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym. 
W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie -36,18 % 
-wpłaty za odpady komunalne; 
-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 i po wyborze zostanie podpisana umowa na realizacj e 
zadania do 15 października 2015r. 
Należności w tym dziale dotyczą należnej kary administracyjnej za usunięcie bez zezwolenia 
drzewa oraz należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych - 172.374,70 zł, 
w tym zaległości wymagalne z opłat za odbiór odpadów komunalnych - 33.889,80 zł 
i obejmuje 233 podatników. Przewidywane jest niższe wykonanie dochodów z tego tytułu. 
W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie -100 % 
-rozliczenie dotacji za rok 2014 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach. 
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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 trwały prace 


przygotowawcze, ogłoszenia przetargów zaplanowanych inwestycji. Wykonanie robót 


i płatności nastąpi w II półroczu 2015r. 

W dziale - Rolnictwo i łowiectwo wykonanie - 83,05 %. 


Wydatki bieżące wykonano w - 97,69 % z tego: 


- wypłata 452 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 

- za energię studni głębinowej Kozłowo 

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 


Wydatki majątkowe -plan 67.500 zł 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 


30.10.2015r. 


W dziale Przetwórstwo przemysłowe wykonanie - 100,00 % 

- dotacja przekazana na projekt realizowany wspólnie z Marszałkiem. 


W dziale 600 -Transport i łączność wykonanie - 9,54 % 

W wydatkach bieżących: 


- zakup pospółki drogowej, paliwa do kosiarki, znaków drogowych -2.443,71 zł 


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

-19.083 zł 


- remont drogi gminnej -14.937,12 zł, 

w tym z Funduszu Sołeckiego Begno -7.824,00 zł; 

W I półroczu ogłoszono przetarg nieograniczony na remonty dróg gminnych poprzez 

nawiezienie żwiru. Zadanie jest w trakcie realizacji. Okres realizacji zadania do 31.10.20 15r. 

W wydatkach majątkowych wykonanie - 3,83 % 

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

Żebry Wiatraki -1.108 zł. 

Został wybrany wykonawca. W dniu 29.06. 2015 r. została podpisana umowa 

z Województwem Mazowieckim na kwotę 60.000 zł. 

- pomoc finansowa z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej w kwocie 30.000,00 zł 

została przekazana na konto Starostwa Powiatowego w Puhusku 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. 

Pozostałe zadania przyjęte w planie finansowym będą wykonywane w II półroczu. 
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie - 49,47 % -

http:31.10.20
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Wydatki bieżące: 

- okresowa kontrola przewodów kominowych oraz bieżące naprawy kanalizacji, instalacji 

elektrycznej i kominów w lokalach socj alnych 

- uregulowanie stanu prawnego granic działek przyległych do stawu w Szyszkach 

- opłaty za wpisy do księgi wieczystej gruntów i ich zmiany pod "Przebudowę drogi gminnej 

Sulnikowo-Skaszewo" - 7.897,01 zł. Jeden wpis do księgi kosztuje 320 zł 

W dziale 710 -Działalność usługowa wykonanie - 0.00 zł - 0,00% 

Wydatki bieżące 

Plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 0.00 zł - 0,00% 
• 

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

zabudowy, realizacja w II półroczu. 

W dziale 750 - Administracja publiczna wykonanie - 47,30 % 

Wydatki bieżące to: 

- realizacja zadań z funduszu sołeckiego - 2.365,88 zł (zakup tablic informacyjnych 

w Słończewie, Pękowie i zakup programów do tablicy interaktywnej w Społecznej Szkole 

Podstawowej w Gzach). 

W wydatkach majątkowych: 

- sfinalizowana została umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie 

partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji 

w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 

potencjału województwa " - 18.725,02 zł; 

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

aktualizację kosztorysu. 

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

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

sądownictwa wykonanie - 90,62 % 

Wydatki bieżące zlecone: 

- aktualizacj a spisu wyborców 

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 

W dziale 752 Obrona narodowa wykonanie - 0,00 % -

Realizacja zadania w II półroczu. 

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

% 

Wydatki bieżące to utrzymanie OSP. 


W wydatkach majątkowych wykonanie 0,00% 


W I półroczu były tylko dokonywane rozeznania odnośnie bram garażowych dla OSP 

Szyszki OSP Przewodowo i zakup sprzętu pożarniczego OSP Przewodowo. 

W dziale 757 Obsługa długu Publicznego wykonanie - 67,15 %, będzie poniżej 50%. -

W dziale 758 Różne rozliczenia wydatki bieżące plan - 43.500 zł -

- rezerwa ogólna i celowa 

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

Wydatki bieżące wykonanie - 52,54 % 
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Wydatki majątkowe wykonanie - 8,19 % 

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

- opracowanie kosztorysu łazienki, którą wykonano w okresie wakacji 
Płatność w m-cu sierpniu 2015 r. 

- w PSP w Skaszewie były tylko wydatki bieżące 
Realizacja pozostałych zadań w oświacie przez urząd gminy: 

Wydatki bieżące: 
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach -216.177,02 zł 
- dowożenie uczniów do szkół -67.170,35 zł; 
- zakup materiałów do bieżących remontów podłogi w SSP Gzy - 2.499,96 zł -z Funduszu 

Sołeckiego Sulnikowo 
- wpłata za dzieci uczęszczające do przedszkola w Puhusku z terenu naszej gminy 
- realizacja projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych 	 uczniów poprzez dodatkowe 

" 
zajęcia rozwijąjące kompetencje kluczowe - Moja przyszłość w Publicznym Gimnazjum 
w Gzach -12.428,69 zł . 
Projekt "Bajkowy oddział przedszkolny" w PSP w Skaszewie został zrealizowany w miesiącu 
sierpniu br. 

Wydatki majątkowe: 
- zakup sprzętu komputerowego z funduszu sołeckiego Gzy i przekazanie w użyczenie 

Społecznej Szkole Podstawowej w Gzach - 3.999,98 zł; 
W dziale 851- Ochrona zdrowia wykonanie - 59,70 % 

Wydatki bieżące: 
- realizacja zadań przyjętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gzy za I półrocze 
2015 r. 

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych; 

- zakup nagród , dyplomów na uroczystości, konkursy, zawody sportowe, 

- w szkołach i Gminie spotkania dla dzieci 

W dziale 852 - Pomoc społeczna wykonanie -1.053.423,92 zł tj. 57,50 % zgodnie z 

otrzymanymi dotacjami i zaangażowaniem środków własnych gminy. 

Źródła finansowania zadać realizowanych przez GOPS: 

- dotacja celowa otrzymana na zadania rządowe zlecone gminie ustawami - 740.014,09 zł; 

- dotacje celowe otrzymana na dofinansowanie zadań własnych - 167.970,00 zł; 

- środki gminy - 145.439,83 zł. 

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie - 93,83 % 

Wydatki bieżące: 

- wypłata dla 61 uczniów z 30 rodzin stypendium socjalnego za okres I - VI 2015r. 
Zadanie zrealizowano z dotacj i budżetu państwa i środków gminy. 
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie - 46,74 %-

Wydatki bieżące: 
- wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacją urządzeń 
- wydatki związane z ochroną środowiska i utrzymaniem zieleni i pozostałe 



- 8 -

- 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 

- zakup sprzętu na plac zabaw Żebry- Falbogi z funduszu sołeckiego 
- ogrodzenie działki przy świetlicy w Gzach z funduszu sołeckiego 
- zakup i montaż wiat przystankowych Sisice i Grochy- Imbrzyki 

w tym z funduszu sołeckiego Grochy- Imbrzyki 
W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie - 51,53 % 

Wydatki bieżące 
- dotacje dla biblioteki 
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Gzach i ochrona zabytków 
W dziale 926 Kultura fIzyczna i sport wykonanie - 26,34 %-

Wydatki bieżące: 
- 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. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej jest wykonanie przeniesione z wykonania uchwały 


budżetowej, są to te same kwoty. 

W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn. "Budowa budynku 

gospodarczego". Zadanie te zostanie wykonane. 

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 ( refundacja wynagrodzeń z PUP - 1.550,14 zł 

W czasie ferii zimowych były organizowane dzieci w bibliotece obejrzały przedstawienie 

teatralne, spotkały się ze strażakami i policjantami, uczestniczyły w warsztatach plastycznych. 

Czytelnicy mogą korzystać z komputerów i bezpłatnego Internetu. 

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. 

Wójt Gminy Barbara Polańska powiedziała, że z uwagi na to, że w I półroczu bardzo dużo -

przebywała na zwolnieniu lekarskim, zadania postawione przed samorządem realizował Pan 
Wójt i Pani Skarbnik za co im serdecznie dziękuje. W I półroczu w urzędzie gminy zostało 
przeprowadzonych kilka kontroli w tym z RIO, która bardzo dokładnie kontrolowała rok 
2014. Kontrola trwała ponad 2 miesiące i obejmowała bardzo obszerny zakres zadań. 
Tak jak wcześniej powiedziała Pani Skarbnik zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji.' 
Niepokoją ją dochody gminy. Przypomniała, że w 2014 r. były ogłaszane dwa przetargi na 
działki w Pękowie, które były nieskuteczne. W obecnej chwili wyszedł problem z wodą. 
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Z uwagi na to, że na jednej z działek znajduje się studnia głębinowa, a wcześniej mieszkańcy 


wsi nie zwracali na to uwagi i na zebraniu wyrazili zgodę na jej sprzedaż, teraz gdy jest 


kryzys z wodą jest prośba, aby działki nie sprzedawać. Następna sprawa to działka, która 


miała być sprzedana we wsi Porzowo. Poza tym do sprzedaży była planowana część punktów 


oświetlenia ulicznego, ale na razie ze strony Zakładu Energetycznego nie ma zainteresowania. 


W związku z tym może będzie ponawiała rozmowę, aby ZE chociaż odkupił część punktów 


oświetlenia, ponieważ były podatek od nieruchomości i środki ze sprzedaży. Na sprzedaż 


punktów oświetleniowych musi być wycena i zgoda Rady Gminy. Do tematu powróci, jeżeli 


będzie możliwość sprzedaży. 


Członek Komisji Stefan Franczak- zapytał, w jakich miejscowościach są do sprzedaży 


punkty oświetleniowe? 


Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że taki wykaz ma w urzędzie gminy. 


Przewodniczący Komisji T. Sobieraj powiedział, że nie wie na jakich to było zasadach 
-

i zapytał, czy ZE nie uiszczał należności z tytułu dzierżawy, za przesył itd.? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że punkty oświetlenia ulicznego wybudowała Gmina za -

pieniądze z budżetu gminy i jest to własność Gminy. 

Członek Komisji S. Franczak - uznał, że ZE za przesył prądu bierze kasę. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj zapytał, na jakiej zasadzie były należności, czy np. -

na zasadzie dzierżawy? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że jest to bardzo trudny temat. Było to użyczenie-

bezpłatne. 


Skarbnik E. Głowacka dodała, że sprzedaż byłaby korzystna dla gminy, ZE płaciłby
-

podatek od nieruchomości (budowli). ZE był chętny kupić oświetlenia w latach poprzednich 

i wszystkie gminy tego się pozbyły, a obecnie nie bardzo chce kupić. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków-

zapytał, ile jest na obecną chwilę podpisanych umów ? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że jest podpisanych 125 umów. Projektantowi zostały -

przekazane numery działek i numery telefonów. 


Pytań nie było. 


Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2015 


roku. 


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


stanowi załącznik nr 3 do niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 2. 

Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że zmieniła się wartość planu dochodów i planu 

wydatków po dokonanych wszelkich zmianach uchwałami Rady jak i projektem uchwały 

budżetowej, który został przedłożony na dzisiejsze posiedzenie. Wynik finansowy się nie 

zmienił, pozostał ten sam. Obecnie plan dochodów jest zgodny z projektem uchwały 

budżetowej i wszystkimi zmianami od sesji, na której była podejmowana ostatnia zmiana. 

Poza tym do projektu uchwały budżetowej należy dodać zwiększenie dochodów na diety dla 

przewodniczących i członków obwodowych komisji ds. referendum wynikające 

z Zarządzenia Wójta Gminy z dnia 1.09.2015 r. o kwotę 4.560 zł zgodnie z decyzją 
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Wojewody. W związku z tym zwiększa się kwota dochodów ogółem, planu dochodów 

bieżących i wydatków ogółem i wydatków bieżących. 

Wyjaśniła, że do WPF został wprowadzony zwiększony plan dochodów ogółem, dochody 

bieżące, majątkowe zgodnie z uchwałą budżetową. Zmniejszeniu nieco uległy wydatki 

majątkowe , co zostało wprowadzone, aby doprowadzić do pełnej zgodności z uchwałą 

budżetową i zmianami na rok 2015. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za , 


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


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


niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 3. 

Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że po stronie dochodów jest zwiększenie w kwocie 


93.155,50 zł. Jest to dotacja otrzymana od Wojewody z rozliczenia poniesionych wydatków 


z funduszu soleckiego za rok 2014. 


Plan dochodów po zmianach wynosi - 10.971.989,56 zł 


w tym dochody bieżące - 10.619.044,97 zł 


dochody majątkowe - 352.944,59 zł 

Po stronie wydatków zmniejszenia 46.500 zł i zwiększenia 139.655,50 zł 

Zmniejszenia dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych na złożony wniosek OSP Przewodowo. 

Jest propozycj a zamiany zadań tj. rezygnacj a z zadania - zakup drabiny pożarniczej 

MAKROS OSP Przewodowo gdzie było planowane w załączniku inwestycyjnym - 6.500 zł , 

na co nie będzie dofinansowania i rezygnacja z zakupu i montażu bram garażowych OSP 

Przewodowo gdzie była planowana kwota 20.000 zł na rzecz zakupu samochodu 

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

technicznego. W związku z tym z kwoty 26.500 zł 23.000 zl przeznacza się na zakup. 

samochodu , a kwotę 3.500 zł przeznacza się na pozostałe wydatki bieżące na działalność 

OSP. 

W dziale 757 kwotę 20.000 zł zmniejsza się plan wydatków na spłatę odsetek od kredytów. 

W zwiększeniach zwiększa się: 

W dziale O 1 O Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na zakup 

energii studni głębinowej. 

W dziale 750 Administracja państwowa zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 

1.839,50 zł na realizację projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach" 
województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 

województwa". Z uwagi na to, że pozostały środki z projektu Marszałek podjął decyzję 

wspólnie z samorządami, żeby środki przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego. W ten 

sposób Gmina dodatkowo otrzymała wysokiej klasy sprzęt komputerowy. 
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W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki 

o kwotę 26.500 zł z tego 23.000 zł przeznacza się na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t 

o czym mówiła wcześniej, kwotę 3.500 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 98.316 zł 

z tego 

- na wynagrodzenia i pochodne PSP Przewodowo -25.000 zł, 

- PSP Skaszewo - 39.450 zł, 

- PG w Gzach - 23.866 zł. 

Ma obawy, czy wystarczy pieniędzy, ponieważ od 1.09.2015 r. zmienił się projekt 

organizacyjny - 3 osoby odeszły na urlopy zdrowotne. Kwoty są poważne , ponieważ są to 

pracownicy mianowani. W związku z tym Gmina musi zapłacić z własnych środków 

i jednocześnie albo zatrudnić albo dać godziny nadliczbowe innym pracownikom. 

Wójt B. Polańska dopowiedziała, że są to 2 osoby z PSP w Przewodowie i 1 osoba z PSP -

w Skaszewie. Jednocześnie poinformowała, że ustawa - Karta Nauczyciela mówi, że 


nauczyciel może 3 lata przebywać na urlopie zdrowotnym i nie ma możliwości jego nie 


udzielenia .. W miejsca nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych nie zatrudniono 


dodatkowych osób, a godziny tych nauczycieli zostały rozdzielone wśród nauczycieli 


pracujących, żeby nie dopłacać jednorazowych dodatków wyrównawczych. Jej zdaniem, 


wynagrodzenie nauczycieli z tego tytułu powinien ponosić Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 


a nie urząd gminy. 


Członek Komisji Marianna Filipowicz - zapytała, czy Pani Rudzińska z PSP w Skaszewie 


nie była na urlopie wychowawczym? 


Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, że była na urlopie macierzyńskim. 


Członek Komisji M. Filipowicz - zauważyła, że mogła przejść na urlop wychowawczy. 


Skarbnik E. Głowacka wyjaśniła, że urlop zdrowotny na podratowanie zdrowia przyznał
-

lekarz i Gmina nie ma na to wpływu. 

Członek Komisji M. Filipowicz - poinformowała, że nikt tego nie kwestionuje 

zaświadczenia wydanego przez lekarza tylko nauczyciele korzystają z tego z czego jest im 

wygodniej. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - zapytał, czy osoby te wcześniej sygnalizowały 

w jakikolwiek sposób, że będą korzystać z urlopów zdrowotnych? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - powiedział, że padło nazwisko Pani Rudzińskiej 

i zapytał, czy można dowiedzieć się kim są te osoby i jakich przedmiotów uczą te osoby? 

Skarbnik E. Głowacka - zaproponowała dokończenie omawiania projektu uchwały. 

Wracając do działu 801 Oświata i wychowanie poinformowała , że kwotę 10.000 zł 

przeznacza się na wpłaty gminom za dzieci z gminy Gzy uczęszczające do przedszkoli. 

Do tej pory było 5-ciro dzieci uczęszczających do przedszkoli w Pułtusku. W tej chwili 

z przedszkoli w Puhusku korzysta 10-ciro dzieci . W związku z tym środków zaplanowanych 

w budżecie będzie za mało. 

Członek Komisji S. Franczak - zapytał skąd są te dzieci, czy z Przewodowa? 

Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, że z różnych części gminy. 
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W dziale 854 kwotę 2.500 zł przeznacza się dofinansowanie świadczeń socjalnych pomocy 

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

Gmina na ten cel otrzyma dotację z budżetu państwa, ale musi wnieść 20% wkładu własnego. 

W dziele 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki na 

konserwacje oświetlenia ulicznego. Poza tym do wykonania remontu jest jeszcze jeden punkt 

oświetleniowy we wsi Gotardy. 

Wójt B. Polańska udzielając odpowiedzi na pytanie Pana Przewodniczącego Komisji -

T. Sobieraja - odpowiedziała, że Pani Rudzińska to nauczyciel oddziału przedszkolnego. 

Dwie pozostałe osoby to nauczyciele z PSP w Przewodowie - Pan Bobowski, który miał mieć 

9 godz. informatyki w PSP w Przewodowie i matematykę w PSP Skaszewie., ponieważ jest 

to nauczyciel od matematyki i informatyki. 

Pani Zadrożna miała wychowanie fizyczne i przyrodę. 

Członek Komisji M. Filipowicz - uznała, że skoro udało się zagospodarować godziny wśród 

pracujących nauczycieli to bardzo dobrze. 

Część członków Komisji stwierdziło, że w zasadzie nauczyciele ci są niepotrzebni, skoro 

można ich spokojnie zastąpić. 

Wójt B. Polańska - przypomniała, że w PSP w Przewodowie był planowany wydłużony 

oddział przedszkolny od godz. 7.30 do godz. 16.30, aby umożliwić rodzicom wożącym 

dzieci do Pułtuska przebywanie dzieci w przedszkolu w Przewodowie. 

Zapisał się tylko 1 rodzic, któryby dziecko przywoził do przedszkola. W związku z tym 

odstąpiono od wydłużonego oddziału przedszkolnego. Dodała, że wcześniej było 

zapotrzebowanie na takie przedszkole. Rozmawiając z rodzicami dzieci, rodzice tłumaczą 

się, że myśleli, że nie trzeba dziecka przyprowadzać codziennie tylko wtedy, kiedy im pasuje. 

A osoby pracujące w Pułtusku zabierają ze sobą dzieci do przedszkoli w Pułtusku. 

Według niej są chore przepisy, iż skoro umożliwia się na terenie gminy wydłużony oddział 

przedszkolny to nie powinno się dofinansowywać pobytu dzieci z naszej gminy 

w przedszkolach w innych gminach. 

Członek Komisji S. Franczak - stwierdził, że nauczycielom trzeba dać wszystko zgodnie 

z ustawą - Karta Nauczyciela. Natomiast ze strony Rady jest tyle instrumentów, żeby utrzeć 

tę Kartę i zaoszczędzić trochę pieniędzy na oświacie, bo nikt nie chce podjąć decyzji i tak się 

ciągnie. Według niego skończy się to zaciągnięciem przez Gminę kredytu na podwyżki. 

Członek Komisji M. Filipowicz - powiedziała, że nauczyciel jest zatrudniony na czas 

nieokreślony i zapytała jaką odprawę dostaje, jeżeli chce się go zwolnić? 

Wójt B. Polańska - przyznała, że nauczyciel jest zatrudniony na czas nieokreślony. Jeżeli dla 

nauczyciela nie ma godzin w szkole na terenie gminy to nauczyciela można zwolnić, a jeżeli 

godziny są to nauczyciela zwolnić nie wolno. 

Członek Komisji M. Filipowicz - zapytała, czy w przypadku zwolnienia nauczyciel 

otrzymuje odprawę trzymiesięczną, czy półroczną? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nauczyciel otrzymuje odprawę. 

Członek Komisji S. Franczak - powiedział, że ma znajomych gdzie w klasach jest po 

30 dzieci np. na Popławach, w Pułtusku. A w naszych klasach 11 dzieci i całe etaty 
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Uznał, że mówi się po co tyle dyrektorów, ale nic nie można ruszyć. Dodał, że na terenie 


gminy stoją trzy molochy, a dzieci jest garstka. 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że w I kI. W PSP w Przewodowie jest 17 dzieci, miało być 


25, ale mają odroczenia, w PSP w Skaszewie jest 24. 


Członek Komisji S. Franczak - uznał, że trzeba się zastanowić przy następnych budżetach 


bo oświata udusi Gminę, nie będzie pieniędzy na nic, a w terenie jest tyle potrzeb. 


Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - ostrofując decyzję o zwolnieniach zapytał, jak 


wygląda staż pracy nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych? 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że Pan Bobowski nie ma jeszcze wieku emerytalnego, ale nie 


wiele mu brakuje. Natomiast Pani Zadrożna i Pani Rudzińska to osoby młode. 


Więcej pytań nie było. 


Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 


zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 

" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za , 

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

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 5 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 4. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że wpłynął wniosek Pani Sołtys sołectwa Borza-Strumiany 

o rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa. W związku z tym do 30.09.2015 r. należy ustalić 

wybory sołtysa i zorganizować we wsi zebranie wiej skie, ponieważ do tego czasu wieś 

musi ustalić w ramach funduszu soleckiego rodzaj przedsięwzięć do realizacji w roku 2016. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie -

zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Borza-Strumiany. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami "za ,-

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

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

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 5. 

Wójt B. Polańska - projekt uchwały dotyczy zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie 

Ostaszewo-Włuski. Wybory sołtysa należy ustalić i przeprowadzić również do 30.09.2015 r. 

Do 30.09. 2015 r. należy również zorganizować we wsi zebranie wiejskie w celu podjęcia 

decyzji co do rodzaju przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego do realizacji 2016 r. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za , 

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

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 7 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że w związku z kończącą się kadencją ławnika należy 

powołać Zespół opiniujący kandydata na ławnika dla potrzeb Sądu Rejonowego w Pułtusku 

do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich na kadencję 2016-2019 w 3-osobowym 

składzie. Ze strony sądu do pracy w zespole został wskazany sędzia Pan Dariusz Tekliński. 
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Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

w skład zespołu została wytypowana radna Pani Bożena Kwiatkowska. Obecnie należy 

wskazać do pracy w zespole osobę z Komisji Rolnictwa i Budżetu. Nadmieniła, że 

kandydatem na ławnika jest Pani Helena Grze l akowska, która jest również ławnikiem 

w mijającej kadencji. 

Komisja w skład w/w zespołu wytypowali radnego Pana Tomasza S obieraj a, na co 

wytypowany wyraził zgodę. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie 

powołania zespołu opiniującego kandydata na ławnika. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za , 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymującyc" pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 8 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

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. Projekt uchwały dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach-Stefanowie. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj poddał pod głosowanie 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. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za , 

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

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 9 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że sytuacja jest ta sama tylko dotyczy utworzenia 

odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Tąsewach, 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie 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. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za , 


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


w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 10 do 


niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 9. 


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 Puhusku 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 Puhusku 

Z/S w Puhusku, a Robertem Gajdą zam. Puhusk prowadzącym działalność gospodarczą pod 
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nazwą Centrum Medyczne GAJDA-MED, która pod firmą Szpital Powiatowy GAJDA MED. 

Z/S w Pułtusku. Z dniem 31.07.2015r. Szpital Powiatowy w Pułtusku Sp. z 0.0. zakończył 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o umowy z Mazowieckim Oddziałem 

Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Od 1.08.2015 r. rozpoczął 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej rozpoczął na podstawie tych umów Szpital 

Powiatowy GAJA-MED Z/S w Pułtusku. Warunki realizacji umów pozostały bez zmian. 

W poczet przyjęcia odpowiedzialności za zarządzanie przedsiębiorstwami spółki Szpitalem 

w Pułtusku i Przychodnią Rej onową 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 i zaprosiła na dożynki powiatowo-gminne w Pokrzywnicy 

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

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

roku staraliśmy się, żeby naszą gminę reprezentowała delegacja, a w dożynkach już 

uczestniczyły wieńce z parafii Przewodowo i parafii Szyszki. W związku z tym obecnie 

będzie wieniec z parafii Gzy. Nadmieniła, że radna Pani B. Kwiatkowska zaoferowała się, że 

taki wieniec wykonają mieszkańcy wsi Mierzeniec. 

Wójt B. Polańska - zapoznała członków Komisji 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 "Wsparcie 

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, miej scami pracy). 

Z uwagi na bardzo krótki czas, jeżeli określone zadania nie będą ujęte w Strategii Zielonych 

Mostów Narwi nie będzie możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Dodała, że o możliwość dofinansowania mogą się starać stowarzyszenia, gminy 

i indywidualni przedsiębiorcy. Dlatego zwracają się do gmin o przedstawienie 

zapotrzebowania na określone środki finansowe, żeby w miarę możliwości można było 

uwzględnić w Strategii. 

Członek Komisji Piotr Kownacki na temat kultury powiedział, że w naszej gminie nic się -

nie dzieje. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że można ubiegać się o dofinansowanie na organizację np.-

dożynek, ale nie można się ubiegać o dofinansowanie np. stanowiska pracy. 

Uznała, że z małych projektów mogłoby być np. wyposażenie. 
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Przewodniczący T. Sobieraj zaproponował, żeby może iść w kierunku Gminnej Biblioteki -

lub na zasadzie działających świetlic. 

Wójt B. Polańska jej zdaniem, jest to temat do przeanalizowania, przemyślenia
-

i ewentualnie podjęcia decyzji. 

Razem z Panem Przewodniczącym Rady i jednocześnie członkiem komisji L. Pytlem uważali, 

że należy się spotkać wspólnie i porozmawiać co można zrobić, tym bardziej, że jest bardzo 

dużo telefonów odnośnie kolektorów słonecznych. 

Członek Komisji Marianna Filipowicz zapytała, czy odnośnie Internetu, nie ma żadnych -

pytań? 
Wójt B. Polańska - w tej chwili nie. 
Członek Komisji M. Filipowicz powiedziała, że we wsi Gotardy nie ma możliwości-

zamontowania np. neostrady. Nie ma łączy i kosztowałoby to ok. 15.000 zł . Tak się 
wypowiedziała sieć Orange, która ma tylko 3.000 zł. A wiadomym jest, że Internet radiowy 
jest bardzo wolny. 
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - poinformował, że na terenie gminy trwają prace 
przy Internecie szerokopasmowym. Jest to Internet, który realizuj e Marszałek przy drodze 
powiatowej. Jest to tylko szkielet. Później do szkieletu będą się podłączać prywatni 
inwestorzy. Dodał, że szkielety przy drogach powiatowych są w wielu gminach w tym 
w Gminie Gołymin i Gminie Kamiewo. Kiedy będzie to działać trudno jest mu powiedzieć. 
Pismo Zielonych Mostów Narwi Stowarzyszenia LGD - stanowi za łącznik nr 11 do 
niniej szego protokołu. 

-Członek Komisji P. Kownacki zapytał, co dzieje się z drogą gminną Sulnikowo


Skaszewo, kiedy będzie zrobiony projekt? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że obecnie wpłynęła ostatnia decyzja komunalizacyjna. 

Dokumentacja jest praktycznie na ukończeniu i można zlecać projektowanie drogi. Środki 

finansowe na ten cel są zarezerwowane w budżecie gminy. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj zapytał o sytuację stanu formalno-prawnego działek 
-

we wsi Szyszki. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że w sprawie tej jutro spotyka się z radcą prawnym. 
Uzgodnią termin spotkania z przedstawicielami OSP i będzie składany wniosek do sądu. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - powiedział, że był na spotkaniu zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie LGD Zielone Mosty Narwi. Pani, która referowała przedstawiła 
propozycję odnośnie korzystania z funduszy na "Odnowę i Rozwój Wsi ". Stwierdził, że 
pojawiły się rozmowy miejscowe odnośnie budynku w którym mieści się klub sportowy, 
budynku po byłej poczcie i budynku remizy OSP. Dodał, że zdaje sobie sprawę z tego , że na 
dzień dzisiejszy nie jest łatwe wyasygnowanie z budżetu gminy pieniędzy na modernizację 
budynku remizy z adaptacją na świetlicę. Nadmienił, że pojawiły się propozycje od 
mieszkańców wsi żeby ewentualnie rozmawiać w przyszłości na temat sprzedaży budynku, 
w którym mieści się klub, aby przeznaczyć pewne pieniądze na wkład własny do programu 

"Odnowa i Rozwój Wsi " na modernizację remizy z adaptacją na świetlicę, co zależy od Pani 
Wójt i Rady. Z uwagi na to, że wyasygnowanie jakichś środków gminy jest ciężkie 
w perspektywie rozmów dotyczących propozycji do Strategii LGD chciał podjąć 
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i przedstawić ten temat. Dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, że stan formalno-prawny remizy 

jest jeszcze nie uregulowany, ale gdyby można było za jakiś czas temat ten podjąć w tym 

zakresie to można byłoby dyskutować. Uważał, że nie jest to zły pomysł. Myśli, że budynek 

po byłej poczcie' w którym mieści się klub, co roku tracą na wartości. Jednocześnie 
nadmienił, że wprawdzie z budynku klubu korzysta młodzież i nie można jej od razu 
wyrzucić, ale gdyby była przy remizie zorganizowana świetlica to byłby nie zły pomysł. 
Wójt B. Polańska poinformowała, że temat sprzedaży budynku w którym znajduje się -

klub był poruszany na zebraniu wiejskim ok. 2 lata temu. Wieś wyraziła zgodę na sprzedaż 
budynku pod warunkiem, że środki, które będą uzyskane ze sprzedaży zostaną dołożone do 

środków unijnych na remont remizy razem z garażami. Myśli, że decyzja o sprzedaży 

budynku jest logiczna i słuszna. Uważała, że chętni do nabycia budynku na pewno będą. 

A po uregulowaniu stanu formalnoprawnego działek pod remizą będzie można myśleć, co 

dalej. Nie wie jakie środki będą w Stowarzyszeniu LGD Zielone Mosty Narwi, ale wcześniej 

wniosek o środki na Odnowę W si" można było składać do Urzędu Marszałkowskiego albo 

do LGD Zielone Mosty Narwi. Dodała, że pieniądze na ten cel mają być jeszcze w tym 

rozdaniu i sprawa ta wypłynie, kiedy będzie własność działek. 

Członek Komisji P. Kownacki zapytał, czy odnośnie strat w kukurydzy będzie powołana -

komisj a suszowa ? 

Wójt. B Polańska odpowiedziała, że jest powołana komisja w dotychczasowym składzie. 
-

Wnioski można składać do 8.09.2015 r. w urzędzie gminy u Pana Piotra Pytla. Szacowane 

będzie tylko to, co jest na polu. 
Następnie zasygnalizowała, że w 2016 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie 
będzie obchodzić 40-lecie swojego istnienia. Określiła, że najgorsza jest kostka, wjazd do 

szkoły i ewentualnie trzeba wykonać malowanie zewnętrzne garaży. Następnie zapytała, co 

zrobić z budynkiem wolnostojącym przy szkole, w którym mieszkał Pan Wójt? Powiedziała, 

że na budynku jest położony dach, ale w środku ściany są zagrzybiałe. Budynek nie nadaje 
się do wynajęcia, iż trzeba przeprowadzić kapitalny remont w środku. Poza tym nie ma 

dojazdu i nie ma szamba. 

Członek Komisji S. Franczak stwierdził, że remont przekroczy wartość tego budynku. -

Członek Komisji M. Filipowicz była zdania, żeby zrobić wyjazdowe spotkanie i obejrzeć -

budynek. 

Przewodniczący T. Sobieraj - zapytał, jaką powierzchnię ma budynek? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że budynek jest spory. 

Członek Komisji S. Franczak dopowiedział, że ok. 100 m2•-

Wójt B. Polańska w sprawach bieżących gminy poinformowała: -

- Od początku następnego tygodnia będzie realizowane żwirowanie, które było odłożone ze 

względu na suszę. 


- Na ukończeniu jest budynek gospodarczy urzędu gminy. 

- Trwają przygotowania do Przebudowy drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki" 


"
tj. wcinanie krzaków i przygotowywanie rowów. 

- Zrealizowany został odcinek drogi powiatowej we wsi Zalesie i przekazano na ten cel 

dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego. 
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- W okresie wakacji przed szkolą w Gzach został zrobiony przepust i nawieziony asfalt we 

wjazdy oraz zrobiona jest część chodnika do boiska od strony Pana Gerwatowskiego. 

- Najprawdopodobniej w miesiącu październiku br. mają być połączone przez polanie 

asfaltem całościowo najgorsze odcinki drogi powiatowej Grochy- Imbrzyki, w granicach 

2.500 mb od strony Groch. 

- Zaczynając od ronda w Przewodowie na długości 700 mb w kierunku Puhuska do końca 

września br. ma być przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 618. 

Wykonawca drogi firma "Drogi i Mosty ". 

Natomiast do końca listopada 2015 r. od ronda w Przewodowie w stronę Gołymina ma być 

zrealizowane 2.900 mb tej drogi. Wykonawca firma z Pruszkowa. 

Członek Komisji S. Franczak - zapytał, co z chodnikiem w Gzach na odcinku od 

przystanku do cmentarza i co z obietnicą dotyczącą drogi powiatowej od urzędu gminy do 

szkoły? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w Powiecie mówi się, że chodnik trzeba koniecznie 

zrobić. Będzie chciała, żeby sprawa chodnika znalazła się w inwestycjach ujętych na 2016 f. 

Członek Komisji S. Franczak - odnośnie drogi nadmienił, że chodzi o poszerzenie jezdni 

od urzędu gminy do szkoły? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że Powiat cały czas myśli o tym i na ten temat 

rozmawIaJą. 

Członek Komisji Jacek Barkała - odnośnie posiedzeń Komisji uważał, że może lepiej 


byłoby, żeby Komisje zaczynały pracę w godzinach 9.00 - 10.00, a przede wszystkim 


Komisja Budżetu i Rolnictwa. 


Przewodniczący Rady i jednocześnie członek Komisji L. Pytel - uznał, ze częste zmiany 


wprowadzają chaos. 


Członek Komisji M. Filipowicz- była zdania, że stagnacja też nie jest wskazana i zapytała, 


co na ten temat powie Pan Przewodniczący Komisji. 


Przewodniczący Komisji T. Sobieraj- powiedział, że jeżeli mają decydować członkowie 


Komisja, to należy to zrobić demokratycznie. 


Członek Komisji Jacek Grochowski - był zdania, że większość posiedzeń Komisji powinna 


być wspólna. 


Przewodniczący Komisji T. Sobieraj poinformował, że przy kolejnym terminie
-

posiedzenia Komisji będzie ewentualność spotkania się członków Komisji i w porozumieniu 

z Panią Wójt organizowania posiedzeń w godzinach wcześniejszych. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący T. Sobieraj 
o godz. 15.30 zamknął posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: Przewodniczył: 


