
Protokół Nr 7/2015 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
i Komisji Rolnictwa i Budżetu 

odbytego w dniu 22.10.2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 
pod przewodnictwem 

Tomasza Sobieraja - Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu 

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu, Przewodniczący Komisji wskazali, że wspólne 
posiedzenie Komisji będzie prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz 
Sobieraj. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - o godz. 13.15 otworzył 
wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji 
Rolnictwa i Budżetu. Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, że 
zgodnie z listami obecności, na 15 członków dwóch Komisji aktualnie w posiedzeniu 
uczestniczy 11 członków Komisji tj. 4 członków Komisji Oświaty, Zdrowi i Bezpieczeństwa 
Publicznego i 7 członków Komisji Rolnictwa i Budżetu, co stanowi quorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
1. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Anna Zalewska - dyr. PSP w Przewodowie 
4. Danuta Ojrzeńska - dyr. PSP w Skaszewie 
5. Agnieszka Domańska - dyr. PG w Gzach 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku posiedzenia: 

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

Skaszewo Włościańskie. 
2. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Pułtusku. 
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach Gminy Gzy w roku szkolnym 
2014/2015. 

4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy. 
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 

samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 
6. Sprawy bieżące gminy. 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu T. S obieraj a 
i Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożeny 
Kwiatkowskiej Komisje jednomyślnie przyjęły porządek posiedzenia w brzmieniu jak 
wyżej - który stanowi załącznik nr 2 do niniej szego protokołu. 
Ad. pkt l. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - poinformowała, że po zebraniu wiejskim w sołectwie 
Skaszewo Włościańskie Pan Waldemar Kicki w dniu 28.09.2015 r. złożył rezygnację 
z pełnienia funkcji sołtysa tej wsi. 



- 2 -

W związku z tym należy dokonać wyboru uzupełniającego sołtysa w w/w sołectwie 


w terminie do 15.11.2015 r. z uwagi na termin płatności raty podatku gruntowego. 


Pytań nie było. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poddał pod głosowanie -

projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie 

Skaszewo Włościańskie. 
" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za , 

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

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska również poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zarządzenia -

wyborów uzupełniaj ących sołtysa w sołectwie Skaszewo Włościańskie 
" Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 4 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 3 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 2. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że na sesji w dniu 10.09.2015 r. uchwałą Nr IX/41/2015 

Rady Gminy został powołany Zespół opiniujący kandydata na ławnika, który odbył 

posiedzenie w dniu 5.10.2015 r. analizując dokumenty złożone przez kandydata na ławnika 

Pani Heleny Grzelakowskiej Zespół pozytywnie zaopiniował przedstawioną kandydaturę. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Pułtusku. 
" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za , 

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

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 

ławnika do Sądu Rejonowego w Pułtusku. 
" Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 4 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 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że informacja o stanie realizacji zadań oświatowych-

w szkołach Gminy Gzy w roku szkolnym 2014/2015 zawiera ilość uczniów, kadrę i jej 

wykształcenie, stopnie awansu zawodowego, wyniki egzaminu na zakończenie nauki 

w szkołach podstawowych, wyniki egzaminu gimnazjalnego, stan realizacji zadań 

oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół, dowożenie uczniów do szkół, dofinansowanie 

kształcenia młodocianych uczniów, działania podejmowane przez szkoły: przeprowadzanie 

szkolnych imprez, udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych, zajęcia 
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pozalekcyjne, projekty realizowane w szkołach. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - stwierdził, że jest to informacja, 

a radni przyjmują do wiadomości stan faktyczny jaki jest. Natomiast sprawy związane 

z konstrukcją budżetu będą omawiane bardziej szczegółowo. Jednak zmiana WPF 

i wydłużenie spłaty rat kredytów na nadzwyczajnej sesji w dniu 20.10.2015 r. wiąże się 

z małymi dochodami i za dużymi wydatkami. Oznajmił, że przedłożoną informację 

przyjmuje, a zastrzeżenia do informacji będzie kierował przy konstrukcji uchwały budżetowej 

na rok 2016, ponieważ jest dużo informacji do przemyślenia o oszczędnościach 

w następnym budżecie. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkała powiedział, że analizując-

informację poziom nauczania w szkołach podstawowych jest wyższy od wyników 

w powiecie. Natomiast w Publicznym Gimnazjum przy ponad 14 etatach nauczycieli 

dyplomowanych wyniki osiągnięte podczas egzaminu gimnazjalnego są tragiczne, 

a szczególnie z języka obcego G. angielski) gdzie wynik na poziomie rozszerzonym wynosi 

26,10, a dla powiatu 47,3. Dodał, że nIe wIe, co jest tego przyczyną tj. czy były 

niekompetentne komisje sprawdzające, czy młodzież, która ma problem z przyswojeniem 

wiadomości. 

-Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach Agnieszka Domańska wyjaśniła, że jeśli 

chodzi o same wyniki egzaminów Rada Pedagogiczna dokonuje analizy wyników egzaminów 

również bierze pod uwagę skalę stani nową, która . przedstawia średnie wyniki szkół 

w danym województwie. Przyznała , że faktycznie z historii, wiedzy o społeczeństwie , 

języka polskiego, -- przyrodniczy stani n jest 4 i 5, jest to średnia wojewódzka. Natomiast 

stani n 3 osiągnął wynik z matematyki, a stani n 2 osiągnął wynik z języka angielskiego. 

W związku z tym należy przyznać, że wynik z j. angielskiego faktycznie jest niepokojący. 

Problem ten nie jest jednorazowy, przewija się przez wszystkie wyniki egzaminu. Należy 

przyznać, że egzaminy są dla uczniów dużym wyzwaniem. Tym bardziej, że gdy są 

analizowane wyniki egzaminów bierze się pod uwagę czynniki, które wpływają na wynik 

egzaminu, to uczniowie zdobywają wiedzę tylko i wyłącznie w szkole. Nie ma wysiłku, żeby 

odbywało się to w domu bądź w innych formach pozalekcyjnych. Mówiąc o j. angielskim 

w PG w Gzach nie jest w stanie dobić do powiatu pułtuskiego, ponieważ szkoły pułtuskie 

tygodniowo j. angielskiego mają 6 godzin, PG mają 3 godz. W związku z tym mając 

podwójną liczbę godzin w klasie wynik zawsze będzie lepszy. Dalej powiedziała opinię 

uczniów, którzy zostali już absolwentami - tam gdzie składali podania do szkół średnich 

zostali przez te szkoły przyjęci. Można również powiedzieć, że w zdecydowanej większości 

w szkołach tych się utrzymują i radzą sobie. Mając na uwadze co można jeszcze zrobić, żeby 

poprawić wynik Rada Pedagogiczna opracowała program poprawy w szczególności 

z j. angielskiego. Jednocześnie przyznała, że przy 3 godz. j. angielskiego tygodniowo wyniku 

radykalnie na pewno nie da się poprawić. Podkreśliła, że rodzice mówią wprost nie są 

w stanie dodatkowo pomóc dzieciom w domu i problem ten pozostaje nierozwiązany. 

Przypomniała, że na posiedzeniach Komisji mówiła, że na jeden oddział organ prowadzący 

może przyznać dodatkowe 3 godz. płatne z budżetu gminy. Takiego wspomożenia dla szkoły 

oprócz zajęć ze środków unijnych nie ma. 
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Wówczas była mowa o szukaniu nie tylko szukamy czynników zewnętrznych, które mają 

wpływ na wyniki nauczania, ale też o szukaniu rozwiązania samym sobie. Nauczyciele 

starają się na tyle mobilizować uczniów, żeby wyniki były większe. Uczniowie piszą trzy 

egzaminy próbne w miesiącach: listopad grudzień, luty bądź marzec. Są to diagnozy 

zewnętrzne na arkuszach standaryzowanych z Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego 

albo Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego cieszących się dużym uznaniem. Rodzice 

otrzymują do rąk własnych raporty oraz arkusze, w jaki sposób uczniowie piszą egzaminy. 

Są na bieżąco informowani o postępach i szkoła się z tym problemem zmierza jak może. 

Ponadto z godzin karcianych byłaby możliwość nauki z j. angielskiego o dodatkowe godziny, 

ale więcej godzin szkoła wypracować nie jest w stanie. W tym roku szkolnym jak będzie nie 

wie, ponieważ zespół klasowy pod kątem potencjału intelektualnego jest również bardzo 

trudnym zespołem. Zaznaczyła, ze gimnazjum jest okresem przełomowym, uczniowie 

zderzają się z przedmiotowym nauczaniem, wchodzą bardzo trudne przedmioty, Piszą 

egzaminy nie z trzech przedmiotów tylko z bardzo większej liczby. W związku z tym problem 

ma nie tylko PG w Gzach, ale praktycznie wszystkie gimnazja mniejsze np. odsetek uczniów 

osiągających wysoką średnią nie wypracuje wyników za całą grupę przystępującą do 

egzaminu. Z uwagi na to że na posiedzeniach Komisj i zawsze jest przedstawiana informacj a 

o realizacji zadań oświatowych, to nauczyciele poprosili ją by przedstawiła tę formę, żeby 

dołożyć godziny ewidentnie przygotowujące tylko i wyłącznie do egzaminu tak jak to jest 

w szkołach miejskich. W PG w Gzach takich ewidentnych godzin nie ma, ponieważ nie ma 

takich form w arkuszu organizacyjnym. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska odnośnie j. angielskiego powiedziała, że z informacji które posiada wynika, -

że poziom j. angielskiego w PG jest bardzo słaby. W rozmowie z rodzicami rodzice mówią, 

że uczniowie dobrzy, bardzo dobrzy, którzy podjęli naukę np. w liceum mieli bardzo słabo 

opanowany ten język. W związku z tym nie wie, czy faktycznie zależy to od uczniów, czy też 

od nauczyciela. U znała, że trzeba się temu przyjrzeć. N a własnym doświadczeniu wie, że 

kiedy jej dzieci chodziły do szkoły to j. angielskim też był problem. Dlatego swoje dzieci 

wysyłała na korepetycje, ale każdego na to nie stać. Jej zdaniem, jest to problem dosyć duży, 

ponieważ bardzo dobrzy i dobrzy uczniowie mieli bardzo poważny problem z tym językiem. 

Widać to też po wynikach przedstawionych w przekazanej informacji. Według niej, aby 

wyniki z j. angielskiego były lepsze trzeba zacząć od nauczyciela. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - jego zdaniem, takie stanowisko 

można zająć do wszystkich przedmiotów, ponieważ uczniowie którzy idą do szkoły średniej 

w większości korzystają z korepetycji. Rozumie, że programu w szkołach nie można 

zrealizować bo jest obszerny, a godzin jest tyle ile jest. Dlatego wszystko wychodzi później. 

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość członków Komisji biorących udział 

w posiedzeniu Komisji 5.-

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski powiedział, że nie wie, czy się -

zmieniło teraz, bo w tej chwili jego dzieci nie chodzą do gimnazjum. 
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Ale troje dzieci ukończyło PG w Gzach i każde z nich chodziło do innej szkoły średniej 

i nie mieli problemów. Nie były to dzieci najzdolniejsze, ale nie korzystały z korepetycji i na 

podstawie wiedzy wyniesionej ze szkoły podstawowej i gimnazjum miały oceny na poziomie 

przyzwoitym. Dodał, że naj młodsza córka zdawała maturę z matematyki i innych 

przedmiotów i też sobie poradziła. A co do j. angielskiego, to z tym przedmiotem radziła 

sobie bardzo dobrze. Chyba, że teraz zmieniło się na gorsze. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak uznał, że z j. angielskim jest tak, że -

obecnie młodzi rodzice dzieciom pomogą, ale nie pomogą rodzice starsi. Według niego 

ustawa Karta Nauczyciela zniszczyła trochę edukację. Obecnie chce się to zrzucić na 

rodziców, a klasy nie są liczne. Dodał, że wczoraj będąc w Chotomowie odbierał wnuczkę ze 

szkoły. Zapytana ile jest uczniów w II klasie szkoły podstawowej odpowiedziała, że w klasie 

jest 29 uczniów. 

Przewodnicząca Komisji B. Kwiatkowska powiedziała, że jej dzieci nie miały problemu -

z nauką, pokończyły studia. Ale jej sąsiadka narzekała na j. angielski. Poszła do liceum 

i otrzymywała 1 i 2, a 3 była jej najlepszą oceną. 

Wójt B. Polańska nawiązując do programów nauczania stwierdziła, że programu w czasie -

kiedy chodziła do szkoły z programem w chwili obecnej nie ma co porównywać. W tej 

chwili już w czwartej klasie szkoły podstawowej jest z matematyki bardzo dużo bardzo 

trudnego materiału nawet dla przeciętnego ucznia. Jeżeli rodzic nie jest w stanie pomóc, 

dziecko jest zdane tylko na szkołę, a z j. angielskiego rodzic nie pomoże. Ponadto program 

jest przeładowany. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj odnośnie urlopu zdrowotnego -

dla nauczyciela zapytał, jak jest praktykowane, czy nauczyciel, który planuj e skorzystanie 

z takiego urlopu jest zobowiązany wcześniej powiadomić dyrektora szkoły i czy się to tak 

odbywa, czy np. dzisiaj nauczyciel przedstawia dyrektorowi wniosek od lekarza i od nowego 

roku, czy od nowego momentu terminowego zaprzestaje pracę? Chciał wiedzieć, na jakich 

zasadach się to odbywa, ponieważ sprawa ta dotyczy 3 osób i jest bardzo delikatna. 

Podkreślił, że radni i dyrektorzy nie mają prawa w to wnikać, ale dla budżetu gminy jest to 

duży problem. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Danuta Ojrzeńska -

odpowiedziała, że nie są to uregulowania obyczajowe, ale uregulowania związane 

z przywilejami określonymi w Karcie Nauczyciela. Nauczyciel ma prawo do skorzystania 

z urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze 3 lat w ciągu całej pracy zawodowej i nigdzie 

w przepisach prawa oświatowego nie znajdziemy przepisów określających obowiązek 

nauczyciela uprzedzenia pracodawcy o planowaniu takiego urlopu. Każdy nauczyciel, każdy 

pracownik dostosowuje się w zależności do sytuacji. Może być sytuacja również taka, że 

w ciągu roku szkolnego nauczyciel przyniesie decyzję lekarza o konieczności skorzystania 

z takiego urlopu przez nauczyciela, nie musi być to nawet od 1 września. Może to być 

w dowolnym czasie roku szkolnego. Taki wniosek wypisuje lekarz nauczycielowi. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Anna Zalewska dodała, że -

z urlopu zdrowotnego może skorzystać tylko nauczyciel mianowany oraz musi być 



-6-

przynajmniej rok przerwy między jednym, a drugim okresem zdrowotnym. Dodała, że wie, że 

były przypadki w pułtuskich szkołach, że l września nauczyciele przynieśli zaświadczenia od 

lekarza i od tego dnia rozpoczynali urlop zdrowotny. W związku z tym, jeśli jest wniosek 

lekarza, jest obowiązek udzielenia urlopu zdrowotnego tzn. że dana osoba potrzebuje. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - słuchając Pań dyrektorek 

uznał, że ręce są związane z obydwóch stron 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - podsumował - silne Związki, mała 

władza. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach Gminy Gzy w roku szkolnym 

2014/2015 - stanowi załącznik nr 5 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 4. 

Przewodniczący Rady Gminy L. Pytel - przedstawił informację o złożonych oświadczenia 


majątkowych radnych Gminy Gzy. 


Dodał, że na dzień dzisiejszy z Urzędu Skarbowego w Pułtusku nie ma oficjalnych danych na 


temat niedociągnięć w złożonych oświadczeniach maj ątkowych. 


Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych -

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 5. 

Wójt B. Polańska - przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych 

pracowników administracji samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 

Gzy. Dodała, że na dzisiejszy również nie ma analizy oświadczeń przeprowadzonej przez 

Urząd Skarbowy w Pułtusku i Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Informacja Wójta Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych - stanowi załącznik nr 7 

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że do 15 listopada 2015 r. można składać wniosek -

unijny E-administracja. Wniosek taki składa Gmina Pokrzywnica, która zwróciła się do gmin 

powiatu pułtuskiego o utworzenie konsorcjum i złożenie wspólnie jednego wniosku na 

zasadach 20% wkład własny, 80% środki, które można pozyskać, z czego 50% kwoty trzeba 

przeznaczyć na zakup, a 50% na usługi. Po zasięgnięciu informacji o potrzebach szkół (dla 

PSP Skaszewo i PSP Przewodowo zakup po 12 szt. komputerów z siecią, zakup sprzętu, 

ksero) i ich wycenie na kwotę 1.418.000 zł , potrzebny wkład własny wynosi 283.000 zł na 

okres 3-ch lat. Rozmawiając wstępnie wniosek miał być rozliczany ogółem tj. wszystkie 

gminy zachowując relacje 50 na 50. Z uwagi na to, że gminy potrzebują więcej sprzętu niż 

usług w rozmowie z informatykiem z Urzędu Gminy Pokrzywnica stwierdził, że relacja ta 

musi być zachowana. Przez okres 3-ch lat można byłoby wykorzystać 80% środków Unii 

Europejskiej. Jednak na dzień dzisiejszy na takie coś gminy nie stać, iż są inne zadania do 

realizacji. Natomiast komputery i ksero dla szkół przydałoby się. 

- W terminie do 23.10.2015 r. należy się ustosunkować do pisma Zarządu Powiatu w Pułtusku 

dotyczącego wskazania dróg powiatowych wymagających remontu lub przebudowy. 

Uzyskane informacje posłużą do opracowania harmonogramu według którego zostanie 

dokonany przegląd dróg powiatowych i zostaną ustalone priorytety realizacji w zależności od 
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możliwości finansowych Powiatu, możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz 

możliwości partycypacji gmin w kosztach przebudowy. 

Dodała, że na ostatniej Sesji Rady Powiatu na 2015 r. przeznaczono 320.000 zł (bez 

środków finansowych gminy) na remont drogi powiatowej Kozłówka - Krzemień 
w miejscowości Grochy-Imbrzyki. Będzie to w granicach ok. 1.500 mb drogi. W tej sprawie 

został już ogłoszony przetarg. W grę wchodzi nawierzchnia (połączenie i wydłużenie) 

asfaltowa bez kopania rowów. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński zapytał, czy Pani Wójt wie, -

z której strony będzie robiona droga? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że na pewno będzie połączenie odcinków, które były -

i przesunięcie, żeby była jedna całość. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak uznał, że Powiat przy realizowaniu 
-

zadań własnych cały czas chce udziału środków gmin. Do tego dochodzi policja. Każdy ma 

zadania własne, a przy konstrukcj i budżetu gminy napływa mnóstwo pism o środki. 

W związku z tym uważał, że trzeba z tym skończyć i odciąć się od pewnych spraw, aby każdy 
sam realizował swoje zadania. Rozumie, że nie raz trzeba pomóc, ale w przypadku Powiatu 

stało się to miarą, ponieważ jeżeli pieniędzy nie da Gmina Gzy, to da gmina inna, która jest 

bogatsza. Dlatego nie trzeba się oszukiwać, ponieważ bogatsze gminy wyłożą środki 

finansowe, a w Gminie Gzy nie będzie zrobione ani 1.000 bm drogi, ani 500 mb, ani 300 mb, 

a drogi powiatowe na terenie gminy są takie jakie są. Jednocześnie dodał, że już 10 lat jest 

obiecana przebudowa drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej w stronę PG. W tym czasie 

było dwóch starostów i nic się nie dzieje, poza wywiezieniem 220 przyczep ziemni zebranej 

z poboczy. Poza tym nie ma komu nawet oznakować mostka. Następnie zapytał, ile 

cmentarzy jest na terenie powiatu, a ile jest chodników takich jak w Gzach? W jego ocenie 

jest to istne granie. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że jeśli chodzi o wkład własny gminy w przebudowie dróg -

powiatowych to gmina ma swoje zadania, a Powiat swoje. Ale radni powiatowi będą 

budować drogi tam gdzie będzie dofinansowanie z gmin. Dodała, że drogi w Gminie Obryte 

są dobre bo 50% środków dawała Gmina, a drugie 50% Starostwo. W tej chwili taka sama 
sytuacja jest w Gminie Pokrzywnica i Gminie Winnica. Dlatego jeśli będzie realizowana 

droga powiatowa Kozłówka - Ostaszewo, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 618 do szkoły 

w Gzach to na pewno radni Powiatu i Starosta wystąpią do Gminy o przekazanie pieniędzy 

na remont drogi. Z tego, co wie w planach jest przewidziany remont chodnika i drogi. A skoro 

droga ta przebiega przy Urzędzie Gminy zaproponowała o drogę zadbać w pierwszej 

kolejności. W drugiej kolejności jest droga powiatowa Łady - Gąsocin na odcinku 

Słończewo- Żebry-Falbogi, w trzeciej kolejności droga Kozłówka - Krzemień, w czwartej 

kolejności droga przez wieś Zalesie, na którą nie ma dokumentacji, w piątej kolejności 

odcinek, którego długo nie będzie z uwagi na spadkobierców jednej działki, droga Osiek

Borza-Strumiany. Uważa, że odpowiadając na pismo w takiej kolejności należy ustalić do 

realizacji drogi powiatowe. 
Członkowie Komisji poparli propozycję przedstawioną przez Panią Wójt. 
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak wracając do drogi biegnącej od drogi -

wojewódzkiej nr 618 w stronę szkoły w Gzach powiedział, że jest to pierwszy asfalt jaki był 

kładziony na terenie gminy (lata siedemdziesiąte) i szerokość asfaltu na tej drodze od wsi 

Kozłówka do Urzędu Gminy jest w miarę. Na asfalty, które były kładzione później na drodze 

przez Przewodowo-Majorat, czy Żebry-Falbogi już są położone następne asfalty, a asfalt 

przez Gzy do wsi Borza-Strumiany nie był poprawiany. Dodał, że na drogę od wsi Borza

Strumiany w stronę wsi Ostaszewo -Wielkie asfalt był kładziony później. Jadąc od drogi 

wojewódzkiej do Urzędu Gminy asfalt ma 5 m szerokości natomiast dalej ma szerokość 4 m, 
gdzie jeżdżą autokary z dziećmi. Dlatego wiosną dzięki Panu dyrektorowi Zarządu Dróg 
Powiatowych w Pułtusku i mieszkańcom wsi Gzy zebrano 220 przyczep poboczy. Podkreślił, 
że jeśli jest sucho jest w miarę, a jeśli jest mokro nie ma bardzo gdzie zjechać i jest problem. 

Chodzi tu o poszerzenie drogi, o czym wszyscy w Powiecie wiedzą 10 lat. Uznał, że drogę 

trzeba pociągnąć dalej przez wieś Borza -Strumiany w stronę Ostaszewa. Podkreślił, że 

podkładem na w/w drodze jest bruk, dlatego asfalt jako tako się trzyma. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki poparł Pana S. Franczaka. Dodał, -

że przy wymijaniu przy śliskiej nawierzchni autobus może polecieć w pole i może dojść do 

nieszczęścia. 

Następnie zwracając się do Pani Wójt przypomniał , że wiosną na jednej z sesji Rady Gminy 

zaproszony Pan dyrektor ZDP obiecał, że przyjedzie do niego na drogę powiatową Szyszki 

O staszewo , która jest w najgorszym stanie na odcinku od skrzyżowania w miejscowości 

Szyszki na długości ok. 400 mb do 500 mb i do dziś go nie ma. Podkreślił, że potrzebna 
jest nowa nawierzchnia drogi ponieważ jest tam łata na łacie i dziura w łacie. 
Wracając do drogi od Urzędu Gminy do szkoły w Gzach powiedział, że jest gorzej jak było. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - odnosząc się do prac na w/w 

drodze określił, że były to działania pozorowane. Zostały wydane pieniądze bez potrzeby, za 

które lepiej byłoby przebudować jeden mostek. Kopanie rowków i zbieranie poboczy nic nie 

dało. Podkreśli, że jest to to samo, co robił poprzedni Pan dyrektor ZDP na drodze przez wieś 

Żebry-Falbogi gdzie jest gorzej jak było. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak jego zdaniem, bardzo to pomogło, -

woda nie stoi na asfalcie. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław 

Kaczorowski - zapytał, czy już coś wiadomo z realizacją odcinka drogi powiatowej 

Słończewo- Żebry-Falbogi? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że wiadomo będzie w miesiącu grudniu 2015 r. Gdyby-

było pozytywne rozstrzygnięcie wniosku, realizacja drogi byłaby w 2016 r. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński - zwracając się do Pani Wójt 
przypomniał sprawę zakrzaczenia przy przystanku autobusowym we wsi Stare Grochy, którą 
poruszał już kilka razy Następnie zapytał, czy nie da się z tym nic zrobić? Podkreślił, że jak 
przyjdzie zima nie będzie widać przystanku z zasp. 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że o konieczności wycięcia krzaków przy przystanku 

pamięta i krzaki będą wycięte. 
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W tej chwili pracownik z robót publicznych i pracownik urzędu zatrudniony jako palacz 

i konserwator porządkują strych na budynku Urzędu Gminy 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński odnośnie przydomowych-

oczyszczalni ścieków poinformował, że projektanci wszystkim proponują przepompownie. 

Następnie zapytał, czy nie będzie się to wiązało z wyższym kosztem i czy Gmina nie ma na to 

wpływu? 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - poinformował, że wczoraj był 

u niego projektant i w rozmowie powiedział, że wszystko zależy od tego, kto wygra przetarg 

i jak to zrobi. Podał przykład z Gminy Winnica gdzie robione są kopce i pojemniki betonowe, 

które jak się napełnią, to wylewa się z nich pewnie wierzchem. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński poinformował, że na wizji-

lokalnej w Gminie Sypniewo nikt kopców nie pokazywał tylko zbiornik i 10 m - 20 m 

drenaż. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Pułtusku ma zamiar przekazania Pau Grzegorzowi Salwinowi zam. Przewodowo-Majorat 

osadów ściekowych w celu rolniczego wykorzystania, na grunty położone we wsi 

Przewodowo-Parcele. Działka, na którą ma być wożony osad znajduje się na obszarze nie 

chronionym. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa -

zapytała o solary, czy coś będzie robione w tym kierunku, ponieważ pytają ją o to 


mieszkańcy wsi Ołdaki? 


Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że na solery jest dużo chętnych. Więcej informacji na ten 


temat przygotowane zostanie na następne spotkanie. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, jaki wariant jest-

preferowany przy proj ektowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków? 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński wyjaśnił, że z Panią Wójt oglądali oczyszczalnie, -

które nie mają pompek napowietrzających. Natomiast projektowane urządzenia oczyszczalni 

są zagłębione ok. 40-50 cm od powierzchni gruntu. W związku z tym projektant proponuje 

pompki do przepompowywania ścieków z kanalizacji do poletka rozsączającego i urządzeń, 

które będą zakopane. Z uwagi na to, że w większości budynków jest podpiwniczenie tj. 120 

cm- 130 cm poniżej poziomu gruntów tzn. wychodzi rura, która idzie do szamba, będzie 

plastikowa studzienka., do której z domu będą spływać ścieki. Gdy podniesie się poziom 

ścieków wówczas załączy się pompka. Pompka będzie się załączać okresowo w studzience 

i będzie przepompowywać do urządzeń. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, jak to jest, jeżeli -

projektant sugeruje opcje z kopcem, a użytkownik nie wyraża zgody i chciałby rozwiązanie 


bez kopca? 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński odpowiedział, że projektant proponuje kopce wtedy, 
-

kiedy jest bardziej zwięzła gleba. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński nadmienił, ze w Sypniewie na-

wierzchu leżała glina i nie było kopcy. Uznał, że jest to na siłę wciskanie komuś być może 

droższej wersji. 
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Zastępca Wójta W. Ochtabiński wyjaśnił, że jest to spowodowane tym, żeby lepiej -

działało poletko rozsączające. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski przypomniał, to co mówił-

wcześniej, że w rozmowie z projektantem dowiedział się, że kopiec zależy od wykonawcy jak 
go wykona, ponieważ są kopce poprawne i dobre i byle jakie. 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że należy zdać sobie sprawę, że poletko jest do 
10 lat. Później trzeba wszystko wymieniać bo będzie zamulone. A raz w roku trzeba będzie 
wybrać rzeczy, które nie rozłożyły się w oczyszczalni. 
Wójt B. Polańska zaproponowała ustalenie stawek podatkowych do budżetu gminy na -

2016 r. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj na temat stawek-

i ewentualnej dyskusji uważał, że należałoby zorganizować oddzielne spotkanie 
z propozycjami Pani Wójt i z symulacjami. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rolnictwa 
i Budżetu T. Sobieraj o godz. 15.00 zamknął posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: Przewodniczył: 


