
P RO T O KÓŁ Nr29/14 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy odbytego 

w dniu 3 czerwca 2014 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza Żebrowskiego - Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Kazimierz Żebrowski o godzinie 13.15 otworzył posiedzenie -

Komisji, przywitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Lista obecności stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli : 
l. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
4. Jolanta Kurpiecka - Specjalista pracy socjalnej GOPS w Gzach 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
l .  Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2013: 

a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.; 
b) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu na 2013 rok. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. 
4. Projekt uchwały w sprawie uchwałenia programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy na lata 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 37 Wojewody Mazowieckiego 
z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu 
puhuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 152, poz. 5335) dotyczącej konieczności 
zmiany parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych 
drzewami w tym samym gatunku w miejscu usuwanych drzew oraz zmiany numeru 
ewidencyjnego działki na której znajduje się pomnik przyrody. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gzy. 
7. Sprawy bieżące gminy. 
Porządek posiedzenia brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie. 
Ad. pkt l. 
Wójt Gminy Barbara Polańska poinformowała, że Zarządzeniem Nr 8/14 z dnia-

25 marca 2014 r. zostało przekazane Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2013. 
W kwestii tej RIO podjęła uchwałę Nr Ci.113.2014 z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie 
wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu 
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za 2013 rok. Opinia jest pozytywna. Skład Orzekający RIO wskazał na niskie wykonanie 

dochodów majątkowych - plan wynosi 330.099,32 zł, zaś wykonanie 129.987,49 zł, 
co stanowi 39,38 %. Spowodowane było to brakiem wykonania dochodów ze sprzedaży 

majątku na skutek przedłużających się procedur wydzielenia odrębnych lokali mieszkalnych 

oraz podziału działek przeznaczonych do sprzedaży w 2013 r. Ponadto występuje niepełne 
wykonanie wydatków majątkowych (plan wynosi 1.305.950,00 zł, zaś wykonanie 

1.052.545,26 zł, co stanowi 80,60%). 

Wyjaśniła, że niewykonanie dochodów majątkowych dotyczy sprzedaży działek. W obecnej 

chwili sprzedawane są 2 działki we wsi Pękowo i ogłoszony będzie przetarg na sprzedaż 

lokali mieszkalnych w budynku w Gzach. 

Następnie w dniu 20 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym 

została podjęta Uchwała Nr 4/2014 o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2013 rok 
i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy, która wraz z wyciągiem z protokółu 

z posiedzenia Komisji, w celu zaopiniowania została przesłana do RIO 

W dniu 28 maja 2014 r. Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy. 

Następnie przedstawiła inwestycje wykonane w 2013 r.: 


- przebudowa odcinka drogi gminnej we wsi Słończewo wraz z mostem - 113.514,26 zł. 

z tego: fund usz sołecki - 9.151 zł; 

- przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo - Sulnikowo - 615 mb za kwotę 255.000 zł 

z tego z środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 60.000 zł 

- modernizacja dróg we wsiach poprzez żwirowanie: z budżetu gminy - 239.000 zł, 
z funduszu sołeckiego - 144.000 zł. 

- w ramach współdziałania z Powiatem Pu/tuskim w zakresie realizacji drogi powiatowej na 

odcinku Gotardy - Słończewo 3000 mb przekazano kwotę 245.000 zł; 

- budowa przystanków autobusowych we wsiach Szyszki i Grochy Imbrzyki - 10.000 zł; 

- remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowi e wraz z wymianą 

częściową rur - 77.685 zł. 
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - dofinansowanie 17.713 zł - zrealizowano 

wszystkie zgłoszenia mieszkańców; 
- realizacja projektu "Dziś myślę o jutrze " od września 2013 r., zakończenie w tym roku; 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy - 32.000 zł. 

- wykonanie 2 mostki we wsi Żebry-Wiatraki, we wsi Grochy -Serwatki - 2 szt. we ws 

Pękowo I szt., we wsi Przewodowo Poduchowne l szt., we wsi Słończewo -2 szt. - razem 

za kwotę 63.000 zł; 
- wykopanie przydrożnych rowów i przepustów drogowych we wsi Przewodowo-Majorat-
484 mb i we wsi Porzowo 188 mb - za ogólną kwotę łącznie z przepustami 10.872 zł.-

- częściowe zagospodarowanie stawu we wsi Szyszki; 
- zakup tablic informacyjnych dla wsi Nowe Skaszewo i Żebry -Falbogi; 

- remont świetlicy we wsi Pękowo; 
- naprawa ogrodzenia i budowa szamba we wsi Kozłówka - 8.500 zł 
- pomiary geodezyjne działek tj. we wsi Żebry -Wiatraki oraz działek do sprzedaży we wsi 
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Pękowo; 

- podział lokali mieszkalnych w budynku gminy we wsi Gzy przeznaczonych do 

sprzedaży; 

- opłaty za założenie ksiąg wieczystych. 

Nadmieniła, że jest to kropla w morzu innych potrzeb. A realizacja zadań odbywa się w miarę 

posiadanych środków. 

Członek Komisji Jacek Grochowski powiedział, że w 2013 r. inwestycje wykonano sporo. -

Dużo środków finansowych (245.000 zł) gmina dołożyła do zadań Powiatu. Uznał, że 

w stosunku do Powiatu był to duży wysiłek gminy. 

Wójt B. Połańska wyjaśniła , że Powiat otrzymał środki z dofinansowania. W 2013 r.-

robót nie było i wartość robót spadła do 50% - 60 % ceny kosztorysowej. Później okazało się, 

że firma ,która wygrała przetarg na przebudowę drogi Gotardy - Słończewo zaniżyła cenę 

i był problem z wykonaniem drogi. 

Członek Komisji J. Grochowski - odnośnie ogrzewania w szkołach, powiedział, że w PSP 

w Przewodowie jest ogrzewanie piecowe. Patrząc na sam zakup koksu wydaje się, że jest 

tanio. Ale do tego dochodzi zatrudnienie 3 palaczy. W związku z tym zapytał, ile wynosi 

autentyczny koszt sumując zakup koksu i usługi? 

Wójt B. Połańska - podpowiedziała, że myśli, że jest to niewielka różnica gdyby zamienił na 

ogrzewanie olejowe. 

Dla przykładu podała PSP w Skaszewie, szkołę ocieploną z wymienionymi oknami, gdzie 

koszty ogrzewania olejowego nie są wysokie. Jej zdaniem, koszty ogrzewania w PSP 

w Przewodowie i koszty ogrzewania PSP w Skaszewie będą na tym samym poziomie 

Członek Komisji J. Grochowski uznał, że w szkole w Gzach duże ilości oleju opałowego -

pochłania hala sportowa. 

Wójt B. Połańska - wyjaśniła, że w Gzach jest nieocieplona szkoła i hala oraz stare okna. 

Jeśli chodzi o ogrzewanie szkoły w Gzach, to do gminy zgłosił się mężczyzna, który 

proponował zmianę ogrzewania olejowego na łupki drzewne. Po wyliczeniach byłaby 

oszczędność 25.000 zł rocznie. W związku z tym uznała, że taka zamiana nie ma sensu bo 

np .. kosztowałaby 80.000 zł. Poza tym nie byłoby gdzie składować opału. Podkreśliła, że 

zawsze mówiło się, że dużo zużywa się oleju, ale powierzchnia hali jest taka jak powierzchnia 

szkoły. 

Członek Komisji J. Grochowski był zdania, że w przyszłości trzeba myśleć o ociepleniu -

budynku szkolnego .. 

Wójt B. Polańska poinformowała, ze Publicznym Gimnazjum w Gzach konieczna jest -

wymiana okien i ocieplenie budynku. 

Skarbnik E. Głowacka dopowiedziała, że na zużycie oleju opałowego ok. (49.243 l) miał -

też wpływ dłuższy okres ogrzewania. W 2013 r. ogrzewanie włączono już we wrześniu. 

Przyznała, że ocieplenie budynku i wymiana okien na pewno obniży koszty ogrzania budynku 

Wójt B. Polańska dodała, że system grzewczy w szkole i w hali w Gzach polega na-

zasysaniu zimnego powietrza, ogrzewaniu go rozprowadzeniu go, co oprócz 

oleju opałowego pochłania dużo energii. 
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Dodała, ze w gminach Świercze, czy Pokrzywnica jest ogrzewanie grzejnikowe. W związku 
z tym przy ocieplaniu można pomyśleć o innym systemie ogrzewania, jeśli w nowym 
rozdaniu środków będą jakieś pieniądze. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2013 - stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r. - stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Uchwała Nr Ci.133.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 
Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 20123 rok - stanowi załącznik nr 
4 do niniejszego protokołu. 
Uchwała Nr 4/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 20 maja 2014 r. o opinii 
wykonania budżetu Gminy Gzy za 2013 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy Gzy - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Uchwala Nr Ci.203.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Gzy z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Gzy - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy za 2013 r. 
a") 
Przewodniczący K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. 
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 uchwały proponowany na sesję - który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 
b) 
Przewodniczący K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawIe 
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok. 
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 uchwały proponowany na sesję - który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
Ad. pkt 2 i 3. 
Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że w stosunku do uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej z dnia 16 kwietnia 2014 r. do obecnego projektu zostały wprowadzone 
wartości zmieniające budżet, a dotyczące zmian wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy 
w związku z otrzymaniem dotacji na zadania rządowe zlecone, na dofinansowanie zadań 
własnych jak również zmiany projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014 
zmieniającej dochody i wydatki. Wynik finansowy budżetu się nie zmienił się. Zwiększyły 
się dochody w stosunku do poprzedniej uchwały , o kwotę 32.300 zł z uwagi na podpisanie 
umowy z Jednostką Wdrażającą na projekt pn. "Radosne oddziały przedszkolne " 
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z możliwością uzyskania jeszcze większej dotacji, z realizacją w tym roku. W projekcie nie 
ma środków urzędu gminy, a są to środki budżetu krajowego i unijnego. Po poprawieniu 
projektu, gmina uzyskała akceptację projektu o zwiększenie kwoty o 18.800 na wydatki 
majątkowe, na zorganizowanie oddziałów przedszkolnych w Przewodowie iSkaszewie. 
Również po stronie dochodów została zwiększona dotacja o kwotę 13.500 zł na 
dofinansowanie zadania Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu" na złożony wniosek do

"
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Gmina do zadania dokłada 20% środków 
własnych. 
W projekcie zmiany WPF dochody uległy zmianie jak również Zarządzeniem Wójta Gminy 
Nr 13/14, Nr 21/14 zwiększenie bieżących o kwotę 427.797,20 zł z zadań zleconych w WPF. 
Pozostałe zmiany dotyczą uchwały Nr XXXIII/150/14 z poprzedniego okresu 63.487 zł, 
zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 63.000 zł oraz zmianę dotacji na projekt przy 
udziale środków unijnych pn. Dziś Myślę o jutrze". "
Po zmianach plan dochodów wynosi 10.808.742,63 zł; 
w tym dochody bieżące : 10.463.830,80 zł; 

dochody majątkowe: 344.911,83 zł 
Jeśli chodzi o wydatki prognoza została oparta o wykonanie w roku 2013. Wprowadzono 
działania oszczędnościowe wydatków stałych, związanie z zachowaniem relacji art. 243 
ustawy o finansach publicznych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie 
z zawartymi umowami i harmonogramem spłat rat kredytów. 
Wydatki w WPF poprawione są o wydatki wynikające ze zmian Zarządzenia Wójta Gminy 
Nr 13114, 15/14, 21114, 24/14 z uwagi na otrzymane dotacje, uchwałą Rady Gminy 
Nr XXXIII/150/14 i projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014. 
Wynik wydatków w WPF się nie zmienił. 
Proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 18.800 zł na realizację projektu pn. 
Radosne oddziały przedszkolne" i 13.500 zł - dochody i wydatki na zadania pn. "Usuwanie i 
unieszkodliwianie azbestu". 
Kwota 7.000 zł - zmniejszenie planu na zadanie pn. Modernizacja dróg gminnych" z uwagi "
na niższą wartość zadania. Środki w powyższej kwocie proponuje się przeznaczyć na wydatki 
związane z naprawą dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Szyszkach. 
W dziale 80 l zmiana dotyczy projektu pn. Dziś myślę o jutrze" współfinansowanego ze "
środków unijnych - zmiana klasyfikacji budżetowej pomiędzy zadaniami. Nie ma to wpływu 
na wynik finansowy. 
Kwota 18.800 zł zwiększenie wydatków majątkowych na realizację projektu pn. Radosne"
oddziały przedszkolne". Wartość projektu wynosi 214.722 zł. z tego płatność środków 
europejskich - 182.513,70 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego - 32.208,30 zł. 
Realizacja projektu odbywa się bez udziału środków gminy. 

- "W dziale 900 kwota 13.500 zł - dotacja na zadanie pn. Usuwanie i unieszkodliwianie 
azbestu". Środki gminy - 2.410,50 zł. są zabezpieczone w budżecie gminy. 
Poza tym w wydatkach majątkowych została wprowadzona zmiana przedsięwzięcia 
dotycząca realizacji funduszu sołeckiego w sołectwie Porzowo, polegająca na zmianie 
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przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji z wykopania rowu odwadniającego, zakupu 


i zamontowania przepustów na wykonanie drenów osuszających drogę. 


Zmiany, które przedstawiła zostały wpisane do projektu uchwały w sprawie zmiany 


Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 


Wójt B. Polańska w kwestii Ośrodka Zdrowia w Szyszkach wyjaśniła, że kiedy była -

podpisywana umowa na wynajem Ośrodka z Panem Dariuszem Mikusiem - kierownikiem 

NZOZ "Dar -Med " to Pan Mikuś dokonywał remontów wewnątrz. W tej chwili ze względu 

na zniszczony dach na Ośrodku Zdrowia w Szyszkach są wewnątrz zacieki w różnych 

miejscach i należy naprawić dach. Natomiast w budżecie na rok 2015 należy zabezpieczyć 

środki finansowe na naprawę dachu na Ośrodku Zdrowia w Przewodowie oraz wykonanie 

miejsca parkingowego po jednej stronie likwidując trawnik. 

Wracając do budynku Ośrodka Zdrowia w Szyszkach poinformowała, że druga część 

budynku, która miała być dla lekarza, z odrębnym wejściem jest wolna. W związku z tym, 

że jest osoba chętna do wynajmu (Pan Strefuer), która płaciłaby czynsz, a remont dachu 

byłby wykonany taniej, z Panem Mikusiem doszli do wniosku, że dobrze byłoby, gdyby 

lokal został wynajęty, żeby ktoś mieszkał i dbał o budynek. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
" 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 uchwały proponowany na sesję - który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. 
" 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 uchwały proponowany na sesję - który stanowi załącznik nr l O do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 4. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że wcześniejsza uchwała była podjęta do 2014 r. Obecna 

uchwała będzie podjęta na lata 2014-2018 r. 

Poinformowała, że w skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi 15 lokali o łącznej 
2powierzchni 668,87 m, w tym: 

2- Przewodowo Poduchowne - 2 lokale (w PSP) po 48,00 m, stan bardzo dobry; 
2- Gzy -lokal (w szkole) o pow. 49.00 m, stan bardzo dobry; 

2- Stare Grochy lokal (po szkole) o pow. 73,70 m• stan dobry; 
2- Szyszki Włościańskie lokal (Ośrodek Zdrowia) o pow. 55,97 m , stan dobry. 

Dodała, że pomieszczenia wyremontowane przez Pana Mikusia dla lekarza są nieużywane. 

Jeden z mieszkańców gminy chce zagospodarować lokal i płacić czynsz. Pomógłby również 

przy odśnieżaniu i koszeniu trawy. Myśli, że byłoby dobrze , żeby pomieszczenia te 

wykorzystać, żeby nie stały puste. 
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- Skaszewo Włościańskie 5 lokali ( stara szkoła) o pow. od 25,80 m2 do 62,50 m2, stan -

dostateczny oraz l lokal, który należy wyremontować, żeby zamieszkał mieszkaniec, który 

mieszka w budynku po starej szkole we wsi Kęsy, zwiększając mieszkaniowy zasób gminy. 

- Gzy - 5 lokali mieszkalnych, stan dostateczny, lokale do sprzedaży w 2014 r. 

Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się lokale socjalne w miejscowościach: 

- Skaszewo Włościańskie - 5 lokali 

- Stare Grochy - l lokal 

Ze względu na ograniczoną ilość mieszkań zarządzeniem, pozostałe lokale mogą być 

przekształcone na lokale mieszkalne w całości lub części , w zależności od zaistniałych 

potrzeb na lokale socjalne. 

Wpłaty z tytułu czynszu wnoszone przez lokatorów przeznaczane będą na utrzymanie 

właściwego stanu technicznego lokali. Lokale nie wymagają kapitalnych remontów. 

W związku z tym w latach 2014 -2018 planuje się jedynie naprawy bieżące. 

Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni ustalana jest zarządzeniem. 

Miesięczna stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego jest ustalana 

w wysokości 50% stawki bazowej czynszu. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkalnym zasobem gminy na lata 2014 

- 2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy. 


" 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 uchwały proponowany na sesję - który stanowi załącznik nr II do niniejszego 
protokołu. 
Ad. pkt 5. 
Wójt B. Połańska - poinformowała, pomniki przyrody znajdujące się wzdłuż alei 
prowadzącej do budynku po starej szkole w Skaszewie znajdowały się w rozporządzeniu 
Nr 37 Wojewody Mazowieckiego. Usuniecie drzewa jako pomnika przyrody, następuje 
w drodze uchwały Rady Gminy. W związku z tym gmina wystąpiła z wnioskiem 
o uzgodnienie projektu uchwały do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie Delegatura w Ciechanowie i otrzymała pozytywną opinię w powyższej 
sprawie. Po podjęciu uchwały przez Radę, gmina wystąpi do Starostwa Powiatowego 
w Pułtusku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew. rosnących w alei pod 
warunkiem, że w miejsce wyciętego drzewa zostanie nasadzone drzewo tego samego 
gatunku. Do wycięcia jest 5 drzew, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mieniu. 
Poza tym w projekcie uchwały zmienia się numer ewidencyjny działki z 261/1 teren parku 
zabytkowego na nr 100 - droga dojazdowa do terenu dawnego parku dworskiego. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 37 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 
2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu pułtuskiego (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 2008 r. Nr 152, poz. 5335) dotyczącej konieczności zmiany parametrów drzew 
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przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami w tym samym gatunku 

w miejscu usuwanych drzew oraz zmiany numeru ewidencyjnego działki na której znajduje 

się pomnik przyrody. 
" 

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 uchwały proponowany na sesję - który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Jołanta 

Kurpiecka - przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gzy. 

Wyjaśniła, że dokument jest sporządzany i przedstawiany po raz trzeci. Dokument obejmuje 

w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe na 

zadania pomocy społecznej bez względu na źródło finansowania, osoby i rodziny 

korzystające z pomocy, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. 

Poinformowała, że w gminie jest zauważalny spadek liczby mieszkańców gminy - obecnie 

3.902 osoby. 


Liczba bezrobotnych korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej utrzymuje się 


na poziomie ( 2011.2012, rok oceny -2013, prognoza rok po ocenie i dwa lata po ocenie) 


nieco ponad 50 osób w danym roku. 


Liczba rodzin korzystających z pomocy utrzymuje się na podobnym poziomie w wynosi 
-

297 osób w roku 2011, 2012 - 285 osób, 2013 - 307 . Są to osoby objęte wszelką pomocą, 


dożywianiem w szkole, zasiłkami okresowymi, celowymi, stałymi. 


Dominującą przyczyną korzystania z pomocy społecznej na terenie gminy jest ubóstwo 


(poniżej 456 zł na 1 osobę). 


Drugą przyczyną korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest bezrobocie. Liczba osób 


bezrobotnych w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2011 r. było 52 


osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń, w 2012 r. - 59 osób, w 2013 r. - 57 osób. 


Kolejną przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest niepełnosprawność. 


Podobnie przedstawia się sytuacja jeżeli chodzi o korzystanie pomocy z powodu 


długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby. Z takim problemami jest kilkanaście osób. 


Część osób z pomocy społecznej korzysta z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo


wychowawczych, szczególnie w rodzinach wielodzietnych. 


Z powodu alkoholizmu objętych pomocą społeczną jest ok. 10 rodzin. 


W świadczeniach wypłacanych z powodu ochrony macierzyństwa jest tendencja wzrostowa 


korzystania z pomocy społecznej. Jest to ok. 20 rodzin. 


Niepokojącym faktem jest sytuacja zachowań przemocowych w rodzinie. Z problemem tym 


zgłasza się coraz więcej osób. Sytuacje te najczęściej zgłaszane są przez policję. 


Niepokojące jest to, ze świadczeń pomocy społecznej korzystają osoby długotrwale. Jest to 


przeważnie 60% osób, które korzystają z pomocy społecznej przez kilka lat z przerwami. 


Z analizy danych wynika, że zdecydowana większość osób korzystających z pomocy 


społecznej jest w wieku produkcyjnym. 
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Sytuacja ta wynika z trudności w znalezieniu zatrudnienia i jest trudna do wyeliminowania ze 

względu na to, że po pomoc zgłaszają się osoby zatrudnione bez umów o pracę. 

Zdecydowana większość osób korzystających z pomocy społecznej w dalszym ciągu wymaga 

wsparcia. W tym celu przez trzy lata były realizowane projekty , na które środki pozyskiwano 

z funduszu unijnego i zaangażowaniu środków gminy w wysokości 10%. 

Jedną z form walki z bezrobociem jest organizowanie prac społeczne-użytecznych, przy 

których zatrudnianie wynosi 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem 

ok. 300 zł, przy czym 60% środków na wynagrodzenie pochodzi z Powiatowego Urzędu 

Pracy i 40% środki gminy. Najczęściej osoby te wykonują pracę opiekunów osób starszych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się także wypłatą świadczeń rodzinnych, 

dodatków, zasiłków pielęgnacyjnych. Na świadczenia rodzinne w 2013 r. zasiłki rodzinne 

i dodatki do zasiłków rodzinnych wydano 560.762 zł, zasiłki pielęgnacyjne - 207.208 zł, 

dodatki z tytułu urodzenia dziecka zależne od dochodów - 18.000 zł plus jednorazowa 

zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 30.000 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego-

116.000 zł. 

Łącznie na świadczenia z pomocy społecznej i zasiłki rodzinne GOPS w 2013 r. wydatkował 

1.892.813 zł. 


Większość środków na zadania pomocy społecznej otrzymywanych jest z budżetu państwa 


(zasiłki stałe, okresowe, dożywianie). Gmina ze swojej strony zabezpiecza pobyt mieszkanki 


w DPS - rocznie 29.000 zł. i zasiłki celowe rzędu 20.000 zł. 


Pytań nie było. 

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gzy - stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Wójt B. Połańska poinformowała, że trwa dalej remont budynku urzędu gminy tj,. pokoju -

USC i jej gabinetu. Do remontu zostały korytarze i kotłownia. 


- Na drodze powiatowej Kozłówka - Krzemień będą robione nakładki na długości 


ok. 2 000 mb. 

- Droga powiatowa Gąsiorowo - Tąsewy, której samoistnym posiadaczem był Powiat 

Pułtuski w części położona na gruntach gminy Gzy i przejęta od Skarbu Państwa przez 

Gminę Gzy jako własność, po dokonaniu zmian w księdze wieczystej zostanie przekazana 

w formie darowizny Starostwu Powiatowemu. 

- Jest już po przetargu na żwirowanie. Będzie trochę drożej jak w ubiegłym roku. Jest tylko 

kwestia jakości żwiru, gdyż w przetargu zostały określone parametry jakie powinien 

spełniać .. 

Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, kiedy rozpocznie się budowa budynku 

gospodarczego? 

Wójt B. Połańska odpowiedziała, że jest już projekt. Gmina wystąpi do Starostwa-

Powiatowego o pozwolenie na budowę i ogłosi przetarg. 

Następnie powiedziała, że poprosiła szefa firmy "Uni -Bud" o wstępną wycenę kosztów robót 

przed budynkiem urzędu gminy. Ocena taka już została dokonana. 
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Planowane jest rozebranie ogródków, odwodnienie całości budynku, ułożenie kostki 
betonowej, ustawienie dużych donic z kwiatami, ławek i stojaka na rowery. 
Jednak przed przystąpieniem do robót należy ze Starostwem zawrzeć porozumienie, 
ponieważ prace jakie będą prowadzone, będą prowadzone w pasie drogowym drogi 
powiatowej. Ma nadzieję, że w sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia zaangażuje się 
Powiat. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji 
K. Żebrowski o godz. 14.40 zamknął posiedzenie Komisji. 

Protokoł wała: 

Kazimierz Zebrowski 


