
Protokół Nr 1/2014 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 


i Komisji Rolnictwa i Budżetu 


odbytego w dniu 22 grudnia 2014 r. w Świetlicy \Viejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem 


TOInasza 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. 13.07 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 Konlisji aktualnie w posiedzeniu 
uczestniczy 7 członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
i 8 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 Gnliny 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Ilona Madziar - Kierownik Ref. IOŚ 
4. Aneta Jakubowska - insp. ds. gosp. odpadami 

Następnie Przewodniczący Konlisji przedstawił projekt porządku posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz wprowadzenia zwolnień od tej opłaty. 
2. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałej . 
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 
4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy KOlUisji Rady Gminy Gzy. 
5. Projekt uch,vały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gnliny Gzy. 
6. Sprawy bieżące gminy. 

Członek Komisji Rolnicova i Budżetu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Stefan 

Franczak - zaproponował po punkcie 3 porządku obrad wpro,vadzenie 3 punktów: 

- Projekt uchwały w sprawie ustalenia zr )'czaHowanej, lniesięcznej diety dla 

Przewodniczącego Rady Gminy Gzy. 

- Projekt uchwały w spra,vie ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy. 

- Projekt uchwały 'v splawie zasad wypłacania diet radnym. 
Pozostałe punkty zostałyby przesunięte o 3 punkty niżej. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - odczytał porządek obrad 
z uwzględnieniem zaproponowanych trzech dodatkowych punktów i podał pod głosowanie: 
1. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz wprowadzenia zwolnień od tej opłaty. 
2. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałej. 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla 

Przewodniczącego Rady Gminy Gzy. 
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy. 
6. Projekt uchwały w sprawie zasad wypłacania diet radnym. 
7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 
9. Sprawy bieżące gminy. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji - 8 głosami "za", przy Ogłosów "przeciwnych" 

oraz Ogłosów "wstrzymujących" przyjęła jednomyślnie w/w porządek obrad. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 


Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie w/w porządek obrad z uwzględnieniem 


dodatkowych punktów. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji - 7 głosami "za", pozy O głosów "przeciwnych" 

oraz Ogłosów "wstrzymujących" także przyjęła jednomyślnie w/w porządek obrad. 

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa i Komisji 

Rolnictwa i Budżetu - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pr.otokołu. 


Ad. pkt l. 
Wójt Gminy Barbara Polańska - powiedziała, że półtora roku temu był dylemat na temat 
ustalenia składki za wywóz odpadów komunalnych, ponieważ kiedy była ustalana składka za 
odpady segregowane i niesegregowane nikt nie wiedział ile będzie gospodarstw domowych. 
Stawki były rozważane i od gospodarstwa domowego i od osoby. Po analizie została podjęta 
decyzja o ustaleniu stawek od gospodarstwa domowego w wysokości 20 zł za odpady 
segregowane i 30 zł za odpady niesegregowane. Po półtorarocznym doświadczeniu, padło 
wiele uwag od społeczeństwa, a szczególnie od emerytów i rencistów zamieszkujących po 
jednej lub dwie osoby w gospodarstwie domowym, które czuły się pokrzywdzone. 
W związku z tym, że stawki były ustalone przed ogłoszeniem przetargu, po ogłoszeniu 

przetargu okazało się, że są niewystarczające. Poza tym na dzień dzisiejszy dochodzą osoby, 
od których nie ma możliwości ściągnięcia składki, ponieważ ustawa o utrzymaniu mówi, że 
do ściągania zaległych składek gmina powinna zatrudnić egzekutora. Obecny przetarg na 
odbiór odpadów został ogłoszony również na 11/2 roku. W I przetargu kwota przetargowa 
wynosiła 490.000 zł i przetarg został unieważniony. W II przetargu kwota wynosiła 470.000 
zł, do przetargu oprócz wcześniejszego wykonawcy żaden inny wykonawca nie przystąpił. 
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W sprawie tej dzwoniła do Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, ale nie było 

zainteresowane odbieraniem odpadów. 
Nadmieniła, że gminie Gzy sytuacja jest skomplikowana ze względu na rozproszoną 

zabudowę gdzie do wielu osób jest problem z dojazdem i odbiorem odpadów. W związku 
z tym rozmawiała i będzie chciała, żeby niektóre osoby złożyły deklaracje na odbiór odpadów 

komunalnych do Urzędu Miejskiego w Pułtusku i Urzędu Gminy Gołymin, ponieważ do 

Państwa Ogrodowczyk od strony gminy Gzy nie można dojechać, a ludzie mają pretensje. 

Poinformowała, że jak do tej pory nowa stawka ustalona jest tylko w Gminie Pokrzywnica 
( stara stawka była taka jak w naszej gminie 20 zł i 30 zł) w wysokości 10 zł od osoby za 

odpady segregowane i 20 zł za niesegregowane, w Gmina Winnica 8 zł i 13 zł, w Gminie 

Kamiewo - 8 za odpady segregowane i 14 zł za odpady niesegregowane. W naszej gminie 

stawka 20 zł za odpady segregowane i 30 zł za odpady niesegregowane od gospodarstwa nie 

pokrywa w całości wydatków i gmina dokłada do wywozu śmieci. Poza tym koszt 
wysyłanych upomnień to wydatek z budżetu gminy, a nie z pieniędzy pozyskanych w ramach 
opłaty za wywóz nieczystości. Obecnie jest zadeklarowanych 854 gospodarstwa domowe, 
w których zameldowanych jest 3.895 osób, a według szacunków gminy gminę zamieszkuje 

ok. 3.300 osób. W związku z tym wszelkie stawki i opłaty obliczane są na 3.300 osób, przy 

założeniu, że wszyscy będą płacić. 

Inspektor ds. gospodarki śmieciowej Aneta Jakubowska - poinformowała, że 

zadeklarowanych jest 854 gospodarstwa domowe z czego 20% - 176 gospodarstw domowych 

deklaruje, że nie będzie segregowało odpadów. Segregację odpadów zadeklarowało 678 
gospodarstw domowych. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że gminie zależy na tym, aby jak najwięcej gospodarstw 
domowych segregowało odpady komunalne, gmina musi się rozliczać z odpadów 

segregowanych. 
Insp. ds. gospodarki śmieciowej A. Jakubowska - podkreśliła, ze gmina musi osiągnąć 
pewne poziomy odzysku odpadów, a jeśli nie to będzie płacić kary. Praktycznie wszyscy 

powinni segregować odpady. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Stefan 
Franczak - stwierdził, ż wszystko rozchodzi się o ludność gminy. Gdyby mieszkańców było 
więcej, kwota byłaby niższa, co w stosunku do ilu1ych gmin jest dużo więcej. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński - zapytał, czy do opłaty liczy 
się każdą osobę tzn. dziecko, emeryta. 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała że tak. 

Insp. ds. gospodarki śntieciowej A. Jakubowska - dodała, że jeżeli w gospodarstwie 
domowym będzie 7, 8 czy 9 osób płacą za 6 osób. 
Wójt B. Polańska - dodała, że jest przygotowany nowy projekt ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku, w którym jest zmiana dotycząca ściągalności opłat przez urząd 
skarbowy. Jednak, kiedy ustawa wejdzie w życie nie wiadomo. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski - był zdania, że nie można 
obciążać tych co płacą dodatkowo 25%, bo będzie to zmierzać w nieskończoność, a wtedy 
przestanie płacić 50%. 
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Insp. ds. gospodarki śmieciowej A. Jakubowska - poinfonnowała, że jest 208 dłużników 
z czego 85 gospodarstw domowych ma zaległości do 60 zł. Na dzień dzisiejszy zadłużenie 
208 dłużników (2013 i 2014 r. ) po 18 miesiącach opiewa na kwotę 32.239 zł z czego 

z kwotą do 60 zł zalega 89 gospodarstw. Duża część zaległości to zaległości małe i jest to 
ponad 24% całego ogółu gospodarstw domowych, od których są odbierane odpady. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński - zapytał, ile jest gospodarstw 

domowych, które się nie zadeklarowały? 
Insp. ds. gospodarki śmieciowej A. Jakubowska - osoby, które nie złożyły deklaracji miały 

naliczoną stawkę za odbiór odpadów decyzją z urzędu. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał, czy jest infonnacja na 
temat kosztów związanych z obsługą? 

Insp. ds. gospodarki śmieciowej A. Jakubowska - odpowiedziała, że za IV kwartał tego 
roku nie sąjeszcze wystawione upomnienia, będą wystawione w styczniu 2015 f. W 2013 r. 
za III kw. i IV kw. wystawiono 242 upomnienia na kwotę 19.600 zł. W I kw. 2014 r. 161 szt., 
w II kw. 170, w III kw. - 140 szt. W 2014 r. wystawiono 471 szt., Razem za 18 miesięcy 

wystawiono 713 szt. upomnień na kwotę 51.000 zł. Kwotę 32.239 zł stanowi zaległość. 

Koszty wysłania upomnień stanowią kwotę ok. 4.300 zł. Dalszych upomnień urząd nie 
wysyłała ze względu na to, że jest to generowanie dodatkowych wydatków. 

Wójt B. Polańska - dodała, że tą częścią gminy gdzie wcześniej były podpisane un10wy 
z wykonawcą nie było problemu z wprowadzeniem opłat. Natomiast tam gdzie wcześniej nie 

było podpisanych umów mieszkańcy gminy uważają, że nie powinni płacić, bo nie mają 

śmieci. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady 
S. Franczak - był zdania, że skoro nie płacą, to nie odbierać od nich odpadów. 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że zgodnie z ustawą w ten sposób nie można postępować, 


ponieważ 50% mieszkańców nie podpisze deklaracji, a pieniądze muszą być ściągnięte. 


Insp. ds. gospodarki śmieciowej A. Jakubowska - dopowiedziała, że gmina wykonawcy 


płaci miesięcznie za odbiór śmieci kwotę zryczałtowaną bez względu na to, czy wykonawca 


odbiera odpady od 800, czy od 1.000 gospodarstw domowych, czy od jednego gospodarstwa 

domowego. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady 

S. Franczak - zapytał, czy urząd gminy nie ma żadnych instrumentów, żeby to ściągnąć należności 

i zaległości? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w tej chwili nie. 

Członek Kontisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - powiedział, że przy opłatach jakie 
były w poprzednim l i 1/2 roku system nie był doskonały, iż pieniędzy brakowało. A kiedy patrzy się 
na propozycję 11 zł od osoby za śmieci segregowane, to przy rodzinie 4-osobowej jest wzrost o 
1200/0, nie mówiąc o rodzinie 7-osobowej. Uznał, że przy takim wzroście i instrumentach jakie są, to 
nie 20%, ale 75% przestaje płacić. Zdaniem jego przy 4 osobowej rodzinie gdzie pracuje l osoba 
pozostaje wybór chleb albo śmieci. 
Wójt B. Polańska - jej zdaniem, w naszej gminy ustalone stawki opłat za śmieci były stosunkowo 
niskie od gospodarstwa domowego w porównaniu do innych gmin przy dużej liczbie mieszkańców i 
zwartych wsiach. 
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Za przykład podała Gminę Pokrzywnica, która miała 20 zł i 30 zł, lecz nie może się 

porównywać kwotowo do nas. W Gminie Winnica stawki wynosiły 8 zł i 13 zł. U nas stawki 
były za niskie. Nadmieniła, że jest też problem ze ściągalnością, ponieważ ustawodawca nie 
przewidział, że trzeba zatrudnić dodatkową osobę, która ściągałaby opłaty śmieciowe. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - przypomniał, że dwa lata temu 
każdy miał indywidualną umowę. Firma odbierała śmieci i płaciło się 15 zł miesięcznie. 

Opłaciło się firmie i byli zadowoleni ludzie. Wielu mieszkańców nie oddawało śmieci, bo nie 
było to powszechne. Dzisiaj kroczy to w nieskończoność. Była firma zaproponowała 300.000 

zł, czy 400.000 zł w zeszłym roku, obniżyła o 100.000 zł. Oznacza to, że na początku firma 
nie kalkulowała kosztów tylko powiedziała ile sobie życzy. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że dlatego ustawodawca tak przewidział i obciążył tym 
gminy, bo gminy będzie rozliczał z segregacji. Jej zdaniem, gdyby umowy były podpisane 
bezpośrednio z wykonawcą, to nie można byłoby rozliczać gmin z segregacji. A, jeżeli 

gn1ina nie wywiąże się z segregacji to są nakładane kary finansowe. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - był zdania, że jeżeli gminy nie 
będą dawały żadnego oporu i odporu to będzie to w nieskończoność. Uznał, że niby pcha się 
to na samorząd, a rękami samorządu z rękami Rady na ludzi. Słowem płacz i płać. Szkoda 
tylko, że nikt na górze nie myśli w jaki sposób zapewnić tą płatność. 
Następnie zapytał jaką kwotę uczyniłoby na 18 miesięcy, 11 zł od osoby mnożąc przez ilość 
mieszkańców? 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że do tej pory gmina płaciła n1iesięcznie firmie "BŁYSK" 
21.600 zł, po przetargu będzie płacić 26.124 zł miesięcznie. 

Członek komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Kaczorowski 
- wspomniał, że kiedy był ostatnio omawiany sposób wprowadzenia opłat proponował, żeby 
było od osoby. Raz nawet w pewnych propozycjach chyba miało to większość, tylko później 
już to nie było realizowane. Zgadzał się z tym, że jest to najbardziej uczciwy sposób płacenia. 
Niemniej jednak uznał, że w tym momencie dla dużych rodzin będzie to ogromne obciążenie. 
Według niego być może pojawią się nowe narzędzia i być może będzie można sprawy 
zalegania z opłatą zgłaszać bezpośrednio do urzędów skarbowych. Był przeciwny 
przerzucaniu obciążeń na tych, którzy uczciwie płacą. Uważał, że 8 zł od osoby to już jest 
bardzo duża kwota i według niego maksymalna. 
Wójt B. Polańska - jej zdaniem stawki śmieciowe powinny być uchwalone w takiej kwocie, 
żeby się wszystko bilansowało. Nie wie jak do tego podejdą Regionalne Izby Obrachunkowe. 
Ale gmina nie powinna z budżetu dokładać do śmieci, a jeśli środków jest za mało to 
podejmować w trakcie uchwały zwiększające stawki. Dodała, że z opłaty śmieciowej 

powinno się finansować wynagrodzenie pracownika, koszty materiałów i korespondencji. 
Podkreśliła, że kiedy była ustala cena 20 zł i 30 zł od gospodarstwa domowego, gdyby 
wszyscy do tego podeszli racjonalnie, to może nie byłoby aż tak źle (są przypadki, że są 
2 gospodarstwa domowe, a podane jest 1 gospodarstwo). 
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - powiedział, że liczba mieszkańców 
zameldowanych wynosi ok. 3.900 i zapytał, skąd wiadomo, że tylko 3.300 n1ieszkańców 
może być objętych uchwałą, a przecież 600 ludzi mniej to jest dużo? 
Insp. ds. gospodarki śmieciowej A. Jakubowska - odpowiedziała, że w miesiącach 

wrzesień - październik 2013 r. pracownik gminy i pracownik firmy "Błysk" jeździli w terenie 
i wchodzili do każdego domu. Rozmawiali o tym dokąd ma być wystawiony pojemnik, 
informowali o konieczności numeracji nieruchomości w widocznym miejscu na budynku, 
żeby ułatwić firmie odbiór odpadów. Do tego zadawali pytanie, ile osób mieszka w danym 
gospodarstwie? W związku z tym są to szacunki z wywiadu w terenie. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał o graniczną stawkę, 
przy której gmina jest w stanie opłacić wykonawcę, wynagrodzenie pracownika, zakup 
papieru itp. 
Insp. ds. gospodarki śmieciowej A. Jakubowska - odpowiedziała, że trzeba przyjąć 

szacunkowo 9 zł i pomnożyć przez 3.300 osób, przy założeniu, że wpłacą wszyscy. Daje to 
29.700 zł. Kwotę 26.124 zł miesięcznie gmina musi zapłacić dla firmy "Błysk". Do tego 
dochodzą koszty wynagrodzenia, upomnienia i materiałów, co powinno być wszystko 
finansowane z opłat za śmieci. Poinformowała, że odpadów komunalnych nie segreguje 200/0. 
Przy wyższych stawkach większość osób będzie segregowała odpady. Mnożąc 26.124 zł 
przez 18 n1iesięcy daje kwotę 470.000 zł 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał, ile gmina musi 
dołożyć z budżetu przy stawce 8 zł ? 
Insp. ds. gospodarki śmieciowej A. Jakubowska - odpowiedziała, że przy stawce 8 zł będą 
tylko pieniądze dla firmy "Błysk", przy 100% - owej płatności. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że uchwalone stawki wejdą w życie od II kwartału 2015 
r. W I kwartale będzie złożenie deklaracji. Dodała, że w Gminie Pokrzywnica jest więcej 
mieszkańców i ustalone zostało 10 zł za odpady segregowane od osoby i 20 zł za odpady 
niesegregowane od osoby. Myśli, że w naszej gminie składka za odpady segregowane nie 
może być ustalona w kwocie mniej niż 9 zł. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - uznał, że np. jeżeli warszawiak 
mieszka w naszej gminie, to za odbiór śmieci nie płaci, bo mieszka w Warszawie. A nasz 
mieszkaniec jeśli mieszka w Warszawie to ma płacić w Warszawie. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że warszawiacy mieszkający na stałe płacą. Nie płacą tylko 
warszawiacy przyjeżdżający na okres letni. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel 
zwracając się do Przewodniczącego Komisji poprosił, aby w kwestii ustalenia stawek za 
odbiór odpadów komunalnych wypowiedział się każdy członek wspólnego posiedzenia 
Komisji. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady 
S. Franczak - uznał, że jeżeli gmina nie może dokładać z budżetu do śmieci. to należy 
wskazać gdzie te pieniądze w budżecie znaleźć. Zgłosił wniosek proponując 10 zł od osoby 
za odpady komunalne segregowane i 15 zł od osoby za niesegregowane. 
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław 

Kaczorowski - zaproponował od osoby 8 zł i 15 zł. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński - zaproponował 9 zł i 15 zł 
od osoby. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że przy stawce 8 zł od osoby pieniędzy wystarczy tylko 
na zapłatę faktury za usługę. 
Insp. ds. gospodarki śmieciowej A. Jakubowska - dopowiedziała, że jeżeli pieniędzy 

będzie za dużo, to w każdej chwili będzie można obniżyć stawkę, ponieważ gmina nie może 
korzystać z opłat za odpady, ani nie może też do nich dokładać. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki - zaproponował 8 zł od osoby za 
odpady segregowane i 16 zł od osoby za odpady niesegregowane. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Marianna Filipowicz
zaproponowała stawkę 30 zł miesięcznie od kosza, co pozwoliłoby uzyskać kwotę 

miesięcznej należności dla firmy "Błysk" za odbiór odpadów komunalnych. 
Insp. ds. gospodarki śmieciowej A. Jakubowska - zapytała, jak wytłumaczyć Pani, która 
samotnie żyje z emerytury, dlaczego ma płacić 30 zł, a obok sąsiad gdzie jest 7 osób w tym 
3 osoby pracują i płacą tyle samo? 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - uznał, że przy propozycji 10 zł od 
osoby 4-osobowa rodzina płacąca dzisiaj 60 zł na kwartał, będzie płaciła 40 zł miesięcznie, 
120 zł na kwartał tj. 100% więcej. Kiedy przyjdą deklaracje i każdy spojrzy ile płacił, to 
zrozun1iałby gdyby płacił 10% ,czy 15% więcej, ale j ak usłyszy 100% ... 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski 
stwierdził, że dla dużych rodzin będzie oznaczało bardzo duży jednorazowy wydatek i trzeba 
wpłaty ustalić miesięcznie. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że mieszkańcy za gospodarowanie odpadami wpłacają 

pieniądze i miesięcznie. Ale jeżeli będzie wpłata miesięczna, to koszty upomnień jeszcze 
wzrosną. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Filipowicz 
zapytała, czy ludzie reagują na upomnienia? 
Insp. ds. gospodarki śmieciowej A. Jakubowska - odpowiedziała, że ludzie reagują na 
upomnienia, po prostu zapominają o opłacie. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 
zaproponowała 9 zł od osoby za odpady segregowane i 15 zł od osoby za odpady 
niesegregowane. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego P. Kownacki - był 

zdania, że jeśli więcej ludzi będzie segregować śmieci to stawkę opłaty za śmieci 

segregowane będzie można zrównać ze stawką opłaty za śmieci niesegregowane. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski 
poparł członka Komisji P. Kownackiego, iż segregowanie śmieci jest w gminie dosyć proste. 
Być może dla ludzi, którzy nie segregowali odpadów wchodzi w grę obciążenie 

segregowania. Przy podziale odpadów na mokre i suche nie widzi problemu segregowania, 
Dlatego może tym ludziom trzeba precyzyjnie to wyjaśnić. 
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Wydaje mu się, że większa rozpiętość pomiędzy śmieciami segregowanymi, a nIe 
segregowanymi daje ludziom do myślenia i będzie większy odsetek tych, którzy będą 
segregować. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 
Bożena Kwiatkowska - zgłosiła wniosek z propozycją stawki opłat 10 zł od gospodarstw 
domowych gdzie są 1-2 osoby, a od 3 i więcej osób - 8 zł. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz - zaproponowała 10 zł od osoby do 
4 osoby włącznie, co dałoby maksymalnie od nieruchomości zamieszkałej. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady 
S. Franczak - wycofał swoją propozycję - 10 zł i 15 zł za od osoby miesięcznie za 

zagospodarowanie odpadów komunalnych, przyłączył się do propozycji 9 zł i 15 zł. 


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


propozycję zawartą w projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz wprowadzenia 

zwolnień od tej opłat tj. 11 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane i 15 zł za 

odpady niesegregowane. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - O głosów "za" 

przy 8 - głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" negatywnie zaopiniowała 


w/w wniosek. 

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


wniosek zgłoszony przez członka Komisji M. Mordwińskiego tj. 9 zł za odpady segregowane 

i 15 zł za odpady niesegregowane. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za", 

przy 3 głosachl/przeciwnych't pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie propozycję zawartą w projekcie uchwały 


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadanli komunalnymi, 

ustalenia stawki tej opłaty oraz wprowadzenia zwolnień od tej opłat tj. 11 zł od osoby 

miesięcznie za odpady segregowane i 15 zł. 


Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - O głosów "za" 

przy 7 - głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" negatywnie zaopiniowała 


w/w propozycję. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony prze Członka Komisji 

Rolnictwa i Budżetu M. Mordwińskiego - tj. 9 zł i 15 zł. 


Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 1 głosem "za" 

przy 6 - głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" negatywnie zaopiniowała 


w/w wniosek. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - w dalszej kolejności poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 

członka Komisji Z. Kaczorowskiego tj. 8 zł i 15 zł. 
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Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za" 


przy l - głosie "przeciwnym" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 


w/w wniosek. 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 


komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz wprowadzenia zwolnień od tej opłaty - stanowi 


załącznik nr 3 do niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 2. 

Insp. ds. gospodarki śmieciowej A. Jakubowska - wyjaśniła, że obecny wzór deklaracji 

niewiele się różni od deklaracji poprzedniej. Zmiana polega tylko na tym, że zamiast ilości 


gospodarstw domowych będzie ilość osób. Do deklaracji dodatkowo zostało dodane pytanie 

dotyczące zbiorników bezodpływowych przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ 


gmina nlusi prowadzić ewidencję. 


Pytań nie było. 


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


projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 


zamieszkałej. 


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. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 


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- który stanowi załącznik nr 4 do 

niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 3. 

Wójt B. Polańska - podała w poszczególnych składnikach wynagrodzenie obecne: 

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4.600 zł 


(min. 4.200 zł, max.5.900 zł) 
- dodatek funkcyjny w kwocie - 1.700 zł 

(max. 1.900 zł) 
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie - 920 zł 
- dodatek specjalny w wysokości 250/0 wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
w kwocie - 1.575 zł. 

Łączne miesięczne wynagrodzenie wynosi - 8.795 zł brutto. 
Wynagrodzenie ustalone było 29.12.2010 r. Minimalne i maksymalne stawki wynikają 
z rozporządzenia Rady Ministrów. 
W tym momencie Pani Wójt opuściła wspólne posiedzenie Komisji. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel 
dodał, że Pani Wójt ma również ryczałt 500 km. Powiedział, że nie chce być źle 

zrozumianym, ale ma dwie propozycje: 
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I - pozostawienie wynagrodzenia podstawowego (4.600 zł) i dodatku funkcyjnego, 

a podniesienie z 25% o 5% dodatku specjalnego tj. do 30 % wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego, byłoby 315 zł więcej, tj. ogółem brutto 9.110 zł, 


II - podniesienie wynagrodzenia zasadniczego do 5.000 zł, dodatek funkcyjny i dodatek 
specjalny pozostawić na poziomie 25%, kwota ogółem brutto 9.375 zł tj. ok. 580 zł 

Więcej. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski 
poinformował, źe jego propozycja to pozostawienie wynagrodzenia Wójta Gminy bez zmian. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
powiedział, że jej propozycja, to druga propozycja, jaka została przedstawiona przez Pana 
Przewodniczącego Rady. Uznała, że Pani Wójt przez 4 lata pracowała ciężko, dla 

społeczeństwa gminy, radnych. Uznała, że Pani Wójt się sprawdziła i że warto podwyższyć 
jej wynagrodzenie. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel 
dodał, że przed rozpoczęciem ubiegłej kadencji Pani Wójt miała tylko podwyższone o 100 zł 
wynagrodzenie zasadnicze w stosunku do byłego Wójta. Pozostałe składniki wynagrodzenia 

pozostały na takim samyn1 pozion1ie. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkała - również był za drugą propozycją 
Pana Przewodniczącego Rady tj. podniesienien1 wynagrodzenia zasadniczego do 5.000 zł, 
porównując poprzednie 4 lata i ostatnie 4 lata. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - także była za drugą propozycją Pana Przewodniczącego Rady. 


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


pozostawienie wynagrodzenia Pani Wójt na tym samym poziomie. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 3 głosami "za", 

przy 5 głosach "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" nie przyjęła w/w wniosku. 

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

głosowanie propozycję tj. podwyższenie wynagrodzenia pani Wójt o 315 zł tj. do kwoty 

9.110 zł brutto. 


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

przy 5 głosach "przeciwnych" oraz 3 głosach "wstrzymujących" nie przyjęła w/w wniosku. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - w dalszej kolejności poddał 


pod głosowanie propozycję podniesienie wynagrodzenia zasadniczego do 5.000 zł, przy 

kwocie ogółem brutto 9.375 zł 


Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za", 

przy 1 głosie "przeciwnym" oraz 2 głosach "wstrzymujących" przyjęła w/w wniosek. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie wniosek członka Komisji 
Z. Kaczorowskiego tj. pozostawienie wynagrodzenia Wójta Gminy bez zmian. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 3 głosami "za", 

przy 4 głosach "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" negatywnie zaopiniowała 


w/w wniosek. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie propozycję podwyższenie wynagrodzenia Pani 

Wójt o kwotę 315 zł tj. do kwoty 9.110 zł brutto. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 2 głosami "za" 

przy 2 głosach "przeciwnych" oraz 3 głosów "wstrzymujących" negatywnie zaopiniowała 


w/w wniosek. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie podniesienie wynagrodzenia zasadniczego do 
5.000 zł, pozostałe składniki procentowe wynagrodzenia pozostałoby bez zmian, co dałoby 


więcej ok. 580 zł tj. wynagrodzenie w kwocie 9.375 zł brutto. 


Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 2 głosami "za" 

przy 3 głosach "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" negatywnie zaopiniowała 


w/w wniosek. Komisja nie ustaliła propozycji do projektu uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy. 


Członek Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski 
powiedział, że stawki, które w tej chwili obowiązywały są wystarczająco wysokie i sąjedne 


z wyższych. Kwota 200 zł, 300 zł , czy nawet 500 zł brutto dopiero ma sens, kiedy 

rozpatrywana jest całość. Osobiście nie uważał, że dotychczasowa stawka była niska. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
stwierdziła, że stawka nie jest najwyższa, bo są osoby mające wyższe stawki. Jej zdaniem, 

200 zł, czy 300 zł jest jakąś nagrodą za dotychczasową pracę. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski 
powiedział, że odniósł wrażenie, że członkowie Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 


Publicznego byli przeciwni ustaleniu wynagrodzenia. Uważał, że stawka, która była na dzień 


dzisiejszy jest dostatecznie wysoka i nie jest niska. 

Zastępca Wójta Gminy Wiesław Ochtabiński - podał kwoty, brutto, jakie mają wójtowie 

w:sąsiednich gminach: 

- Wójt Gminy Pokrzywnica - (propozycja) 10.200 zł, 


- Wójt Gminy Obryte - 10.400 zł, 


- Wójt Gminy Świercze - 9.700 zł, 

- Wójt Gminy Winnica - 8.600 zł, 


- Wójt Gminy Karniewo 10.200 zł. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - dodał, że wynagrodzenie Wójta 

trzeba jeszcze porównać z budżeten1. 


Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy - stanowi załącznik nr 5 

do niniej szego protokołu. 


W tym momencie na wspólne posiedzenie Komisji przybyła Pani Wójt. 

Ad. pkt 4. 
Wójt B. Polańska - przedstawiła wynagrodzenie przewodniczących rad w poszczególnych 
gminach powiatu puhuskiego: 
- Przewodniczący Rady Gminy Winnica ( nowa uchwała)- 1.080 zł, 
- Przewodniczący Rady Gminy Pokrzywnica - (propozycja) -1.300 zł 
- Przewodniczący Rady Gminy Obryte - (stara uchwała) 1.000 zł 
- Przewodniczący Rady Gminy Zatory (stara uchwała) - 1.300 zł 
- Przewodniczący Rady Gminy Świercze (nowa uchwała) - 1.400 zł 
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Przedstawiła również wynagrodzenie wiceprzewodniczących rad w poszczególnych gminach 

powiatu pułtuskiego: 


- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pokrzywnica - 250 zł 


- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Obryte - 180 zł. 


- w pozostałych gminach wiceprzewodniczący rad mająwynagrodzenie jak pozostali radni. 

Przedstawiła także wynagrodzenie przewodniczących komisji w poszczególnych gminach 

powiatu: 

- Gmina Pokrzywnica - (propozycja) 250 zł, radni - 200 zł, 


- Gmina Obryte - ( propozycja 180 zł) , radni - 170 zł , 

- Gmina Zatory - nie nla rozbieżności - 200 zł , radni - 150 zł (stara uchwała) 


- Gmina Świercze - nie ma rozbieżności - 200 zł (nowa uchwała), radni - 200 zł. 


Stawki w naszej gminie to: 

- Przewodniczący Rady - 1.000 zł, 


- Wiceprzewodniczący - 300 zł 


- radni - 100 zł, bez było zróżnicowania na przewodniczących komisji. 

Członek Komisji Rolnictwa i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel - powiedział, 


że na początku kadencji była propozycja zróżnicowania radnych, radni- 120 zł 


i przewodniczący komisji.- 150 zł. Jednak wszyscy radni uznali, żeby na okres kryzysu mieli 

po 100 zł i tak było płacone. Dodał, że ta kwota (100 zł) obowiązuje prawie już 8 lat. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady 

S. Franczak - zaproponował podwyższenie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego 
Rady o 20%. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -
proponowała 1.200 zł. 
W tym momencie wspólne posiedzenie Komisji opuścił członek Komisji Rolnictwa 
i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel pomniejszając ilość członków tej 

Komisji do 7 osób. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki - zaproponował podwyższenie 

zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady do kwoty 1.300 zł 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski 
zaproponował pozostawienie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady bez zmian. 
Przewodniczący Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie wniosek 
członka Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowskiego 
pozostawienie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady bez zmian, na poziomie 1.000 zł 
.. . 

mIeSIęcznIe. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 1 głosem "za" 

przy 5 głosach "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" negatywnie zaopiniowała w/w 

wniosek. 

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


propozycję tj. ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady tj. diety zryczałtowanej 


miesięcznej diety w kwocie 1.200 zł. 




i 
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Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za" 

przy 1 głosie "przeciwnym" oraz 1 głosie "wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała 

wniosek członka Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilii Oleksa 

członka Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefana Franczak proponujących zryczałtowaną 

miesięczną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1.200 zł. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie wniosek członka Kon1isji Z. 


Kaczorowskiego tj. pozostawienie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady bez zmian tj. na 


poziomie 1.000 zł miesięcznie. 


Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 2 głosami "za" 


przy 4 głosach "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" negatywnie zaopiniowała w/w 


wniosek. 


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie wniosek członka Komisji E. Oleksa i członka 

Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefana Franczak proponujących wynagrodzenie 

Przewodniczącego Rady w kwocie 1.200 zł miesięcznie. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 4 głosami "za" 

przy O głosów "przeciwnych" oraz głosach "wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała 

wniosek członka Komisji Emilii Oleksa i członka Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefana 

Franczak proponując zryczałtowaną miesięczną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy 

w wysokości 1.200 zł. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego 

Rady Gminy Gzy - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Rolnictwa i jednocześnie 
Przewodniczący Rady Gminy L. Pytel. Aktualna ilość członków tej Komisji biorących udział 
we wspólnym posiedzeniu - 8. 
Ad. pkt 5. 
W tym momencie wspólne posiedzenie Komisji opuścił członek Komisji Rolnictwa 

i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Franczak pomniejszając ilość 


członków tej Komisji do 7 osób. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa - była za 


pozostawieniem zryczałtowanej diety miesięcznej dla Wiceprzewodniczącego Rady na 


dotychczasowym poziomie 300 zł ,czyli bez zmian. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała - poprosił Panią Wójt o przypomnienie 


wynagrodzenia wiceprzewodniczących rad w gn1inach ościennych. 


Wójt B. Polańska - przypomniała, że wynagrodzenie wiceprzewodniczących rad wynosi: 


- w Gminie Pokrzywnica - 250 zł, 


- w jednej z gmin jeśli wiceprzewodniczący rady prowadzi sesję otrzymuje 200 zł, 


- w pozostałych gminach wiceprzewodniczący rad mają takie same wynagrodzenie jak 


radni. 

Członek Komisji Rolnictwa i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel - powiedział, 

że w ubiegłej kadencji starał się być na wszystkich oprócz dwóch posiedzeń sesji. 
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Jednak zdarza się tak, że jest Wiceprzewodniczący Rady i niektóre sprawy załatwia w imieniu 
Przewodniczącego. Wiceprzewodniczący również brał udział w posiedzeniach i ustaleniach 
z organem wykonawczym jakim jest Wójt Gminy. Zaproponował podniesienie 
wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady o 100 zł, byłaby to kwota 400 zł miesięcznie. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa - była 

przeciwna podwyższeniu wynagrodzenia Wiceprzewodniczącemu Rady. Uznała, że jest to 
bardzo duża kwota, a roboty wielkiej nie ma. 

Członek Komisji Rolnictwa i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel 
poinformował, że wcześniej nie było zwyczaju, żeby Wiceprzewodniczący Rady otrzymywał 
miesięczną zryczałtowaną dietę. Dopiero w poprzedniej kadencji upomniał się o to z Panią 
Wójt, do czego Rada się przychyliła i jest za wdzięczny radnym, którzy zostali wybrani po 
raz drugi. Jednocześnie zwrócił się z prośbą do nowych radnych, żeby w miarę możliwości 
przychylili się do jego wniosku. 
Przewodniczący Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie wniosek 
pozostawienia wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady bez zmian tj. pozostawienie 
miesięcznej zryczałtowanej diety na poziomie 300 zł. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za" 
przy O głosów "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała 
pozostawienie wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady bez zmian - w kwocie 300 zł. 
Przewodniczący Kontisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie pozostawienie wynagrodzenia 

Wiceprzewodniczącego Rady bez zmian, na dotychczasowym poziomie. 

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

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

wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady na dotychczasowym poziomie. 

W tym momencie na wspólne posiedzenie Komisji przybył członek Komisji Rolnictwa 

i Budżetu ijednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak. Aktualna ilość członków tej 

Komisji biorących udział w posiedzeniu wynosi - 8. 

Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy - stanowi załącznik nr 7 do niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska - przedstawiła diety radnych w gminach powiatu pułtuskiego 


- Gmina Winnica - 180 zł, 


- Gmina Pokrzywnica - było 150 zł, propozycja - 200 zł, 


- Gmina Obryte - 170 zł (stara uchwała) 


- Gmina Zatory - 150 zł (stara uchwała) 


- Gmina Świercze - 200 zł ( nowa uchwała) 


Dodała, że ani w Gminie Świercze, ani w Gminie Zatory nIe ma rozbicia na 

przewodniczących komisji i radnych. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz - zapytała, czy gdzieś poza Gminą 


Gzy radni otrzynlują dietę w wysokości 100 zł? 


Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie ma nigdzie. 
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Członek Komisji Rolnictwa i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel - proponował, 

żeby przewodniczący komisji otrzymali większą dietę z uwagi, że muszą przyjechać do 
urzędu i podpisać zaproszenie na posiedzenie Komisji - w kwocie 150 zł, a pozostali radni 
dietę w wysokości 130 zł. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
zaproponowała, aby wynagrodzenie było takie jak do tej pory. Przewodniczący komisji na 
równi z radnymi, obojętnie, czy po 130 zł, czy po 150 zł. Jej zdaniem,jest to w jakiś sposób 
praca społeczna i zaproponowała po 150 zł dla wszystkich. 
Przewodniczący Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- zgłosił wniosek, żeby dietę radnego za 
udział w pracach organów gminy pozostawić bez zmian. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała - był zdania, że nlieszkańcy gminy 
powiedzą, że radni podnieśli opłatę za śmieci i sobie diety. 
Wójt B. Polańska - przypomniała, że dieta radnych nie była podnoszona 8 lat. Porównując 
diety radnych w innych gminach, myśli, że kwotę diety można podnieść. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady 
S. Franczak - zaproponował podwyższenie diety dla radnych na poziomie tak j ak dla 
Przewodniczącego Rady - 20%, czyli do 120 zł. Uważał, że dieta radnego w wysokości 
150 zł byłaby trochę za bogata, po co być wtedy Wiceprzewodniczącym Rady, 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie swoją 
propozycję pozostawienia diet radnych na poziomie bez zmian. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 1 głosem "za" 
przy 5 głosach "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" negatywnie zaopiniowała w/w 
wniosek. 
Przewodniczący Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie kolejną 

propozycję członka Komisji S. Franczaka - ustalenie diet radnych na poziomie 120 zł bez 
rozbicia na przewodniczących komisj i 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 1 głosem "za" 
przy 2 głosach "przeciwnych" oraz 5 głosach "wstrzymujących" negatywnie zaopiniowała 
w/w propozycję. 
Przewodniczący Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie następną 
propozycję, wniosek członka Komisji i jednocześnie Przewodniczącego Rady L. Pytla 
130 zł dieta radnych i 150 zł dieta dla przewodniczących komisji. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 2 głosami "za" 
przy 4 głosach "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" negatywnie zaopiniowała 
w/w wniosek. 
Przewodniczący Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie czwartą 
propozycję, wniosek członka Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
E. Oleksa - 150 zł dieta radnych i przewodniczących komisji. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji w obecności uczestniczących w posiedzeniu 
4 głosami "za" przy 3 głosach "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymujących" pozytywnie 
zaopiniowała wniosek członka Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
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E. Oleksa. Proponując wysokość diety radnego za udział w pracach organów gminy bez 

podziału na przewodniczących komisji w wysokości 150 zł. 


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - także poddała pod głosowanie poddał pod głosowanie wniosek członka 


i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - pozostawienie 

diet radnych na poziomie bez zmian. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - O głosów "za" 

przy 3 głosach "przeciwnych" oraz 4 głosach "wstrzymujących" negatywnie zaopiniowała 


w/w wniosek. 


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie poddał pod głosowanie drugi wniosek członka 
Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Rady S. Franczaka 
ustalenie diet radnych na poziomie 120 zł bez rozbicia na przewodniczących komisji. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 2 głosami "za" 
przy 5 głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" negatywnie zaopiniowała 
w/w wniosek. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie poddała pod głosowanie trzeci wniosek 
propozycję członka Komisji i jednocześnie Przewodniczącego Rady L. Pytla -130 zł dieta 

radnych i 150 zł dieta dla Przewodniczących Komisji. 


Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - O głosów "za" 

przy 6 głosach "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" negatywnie zaopiniowała w/w 

wniosek. 


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie czwartą propozycję, wniosek członka Komisji 
Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa dieta radnych 
i przewodniczących komisji. - w wysokości 150 zł 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 4 głosami "za" 
przy 1 głosie "przeciwnym" oraz 2 głosach "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
wniosek członka Komisji E. Oleksa proponując wysokość diety radnego za udział w pracach 
organów gminy bez podziału na przewodniczących komisji w wysokości 150 zł. 
Projekt uchwały w sprawie zasad wypłacania diet radnym - stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że analizując ustalenia, czyli jej wynagrodzenie, 
Przewodniczącego Rady i radnych, a Wiceprzewodniczącego Rady uważa. ,że jest to trochę 
krzywdzące. Jej zdaniem, jeśli się podnosi wszystkie wynagrodzenia, to powinno się 

podnieść wszystkie. Zostało tylko nie podniesione jedno wynagrodzenie. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel 
przypomniał, że proponował podwyżkę zryczahowanej m1es1ęcznej diety dla 
Wiceprzewodniczącego Rady o 100 zł i taką kwotę należało utrzymać. Podkreślił, że 

Wiceprzewodniczący Rady bierze udział w posiedzeniach Komisji i sesjach, a diety za udział 
w posiedzeniach Komisji nie bierze. 
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Dodał, że jeżeli kwota diety dla radnych zostanie podniesiona i uchwalona na poziomie 150 zł 
za udział w posiedzeniu Komisji lub sesji, to może się zdarzyć, że Wiceprzewodniczący Rady 
będzie mógł mieć niższe wynagrodzenie jakjego ryczałt. I to proponował wziąć pod rozwagę. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - powiedział, że wynagrodzenie 
Wiceprzewodniczącego poprzedniej kadencji wynosiło niespełna 30% tego co otrzymywał 
Przewodniczący Rady. W tej chwili byłoby to ok. 350 zł. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
powiedziała, że jeśli został pozytywnie zaopiniowany wniosek o podniesienie zryczałtowanej 
miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady o 20%, to zgadza się na podniesienie 
zryczałtowanej miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego również o 20% , byłoby to 360 
zł. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski 
uznał, że członkowie Komisji zaczynają sami dochodzić do wniosku, że robiąjakieś absurdy. 
Przypomniał, że zaczęło się to 4 lata temu , kiedy Pan Przewodniczący Rady zaproponował 
stawkę 300 zł dla Wiceprzewodniczącego Rady. Dzisiaj godzinę temu członkom Komisji 
przeczytał, że raptem Wiceprzewodniczący zastąpił go raz, czy dwa razy. Uznał, że najpierw 
radni stworzyli pewien precedens, a teraz kłócą się w tym wszystkim o jakąś logikę. Uważał, 
że może 4 lata temu radni podjęli złą decyzję. Według niego to Przewodniczący Komisji ma 
więcej pracy niż Wiceprzewodniczący Rady. Dodał, że można mnożyć i dodawać 400 zł , 
500 zł i 600 zł tylko, że radni znowu wpadną w jakiś inny absurd. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz - zapytała Pani Wójt, jakie są stawki 
w sąsiednich gminach dla Przewodniczących i Wiceprzewodniczących? 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że dla przewodniczących rad są wyższe stawki i odczytała 
stawki już podjęte-
- w Gminnie Winnica - 1.080 zł 
- w Gminie Pokrzywnica stawka była w kwocie 1.300 zł 
- w Gminie Obryte - 1.000 zł 
- w Gminie Zatory - 1.300 zł 

- w Gminie Świercze - 1.400 zł ( nowa uchwała). 
Wynagrodzenie wiceprzewodniczących rad: 
- w Gminie Pokrzywnica - 250 zł 
- w Gminie Obryte - 200 zł 

- w pozostałych gminach jak pozostali radni. 
Uważała, że jeśli radni podjęli taką decyzję 4 lata temu, to należałoby to utrzymać. 
Powiedziała, że przez 4 lata wiele razy przyj eżdżał Pan Wiceprzewodniczący i Pan 
Przewodniczący~ aby uzgodnić pewne rzeczy, który były później przedstawiane na 
posiedzeniach Komisji. 
Przewodniczący Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie wniosek 
członka Komisji J. Grochowskiego, w którym zaproponował zryczałtowaną miesięczną dietę 
dla Wiceprzewodniczącego Rady w wysokości 350 zł. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za" 

przy 2 głosach "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
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wniosek członka Komisji J. Grochowskiego proponując zryczałtowaną miesięczną dietę dla 
Wiceprzewodniczącego Rady w wysokości 350 zł. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie wniosek członka Komisji Rolnictwa 
i Budżetu J. Grochowskiego, w którym zaproponował zryczałtowaną miesięczną dietę dla 
Wiceprzewodniczącego Rady w wysokości 350 zł. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 3 głosami "za" 
przy 1 głosie "przeciwnym" oraz 3 głosach "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
wniosek członka Komisji J. Grochowskiego proponując zryczałtowaną miesięczną dietę dla 
Wiceprzewodniczącego Rady w wysokości 350 zł. 

Ad. pkt 7. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że plan pracy Komisji Rady Gminy i plan pracy Rady 
Gminy ustala się na rok. Następnie przedstawiła tematy zaproponowane przez poszczególne 
Komisje stałe. Nadmieniła, że plany pracy Komisji łączą się ściśle z planem pracy Rady. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel 
dodał, że w każdym kwartale może zdarzyć się, że będzie musiała odbyć się nadzwyczajna 
sesja, której nie da się przewidzieć. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i Jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady 
S. Franczak - zgłosił wniosek, aby może nie corocznie, ale była sesj a z punktem dotyczącym 
informacji o stanie opieki zdrowotnej, weterynaryjnej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej, ponieważ są to tematy ważne. Dodał, że informacje te nie muszą być 
koniecznie na posiedzenia Komisji, a ewentualnie na samą sesję. 

Następnie zapytał, czy w pierwszym kwartale 2015 r. jest proponowany temat oświaty? 
Dodał, że słyszał, że do końca kwietnia coś się zatwierdza. 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w oświacie do końca stycznia 2015 r., nauczycielom 
którzy nie osiągają odpowiedniego wynagrodzenia wypłacany jest jednorazowy dodatek 
uzupełniający. Natomiast do końca maja zatwierdzane są plany organizacyjne szkół, które 
zatwierdza Wójt. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i Jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady 
S. Franczak - zaproponował dodanie do drugiego kwartału 2015 r. w planach pracy Komisji 
i Rady posiedzenia dotyczącego tematu oświaty. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - powiedział, że temat oświaty był 

zazwyczaj dyskutowany przy zmianach budżetu gminy. Jeśli jest podjęcie uchwały 

budżetowej to nie podejrzewa, żeby się odbyło bez dyskusji na poszczególne tematy w tym 
na temat szkół. 
Przewodniczący Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisj i Rady Gminy Gzy z wnioskiem 
zgłoszonym przez członka Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Rady Stefana 
Franczak o umieszczenie w drugim kwartale 2015 r. punktu dotyczącego informacji o stanie 
opieki zdrowotnej, weterynaryjnej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za" 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
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w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy z wnioskiem 
Wiceprzewodniczącego Rady Stefana Franczak o umieszczenie w drugim kwartale 2015 r. 

punktu dotyczącego informacji o stanie opieki zdrowotnej, weterynaryjnej, bezpieczeństwa 
publicznego i ochrony przeciwpożarowej. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy z wnioskiem zgłoszonym przez 
członka Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Rady Stefana 
Franczak o umieszczenie w drugim kwartale 2015 r. punktu dotyczącego informacji o stanie 

opieki zdrowotnej, weterynaryjnej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. 

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 z wnioskiem 
Wiceprzewodniczącego Rady Stefana Franczak o umieszczenie w drugim kwartale 2015 r. 
punktu dotyczącego informacji o stanie opieki zdrowotnej, weterynaryjnej, bezpieczeństwa 
publicznego i ochrony przeciwpożarowej - który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 8. 
Przewodniczący Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy z wnioskiem zgłoszonym przez 

członka Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Rady Stefana Franczak 
o umieszczenie w drugim kwartale 2015 r. punktu dotyczącego informacji o stanie opieki 

zdrowotnej, weterynaryjnej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. 
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 z wnioskiem 

Wiceprzewodniczącego Rady Stefana Franczak o umieszczenie w drugim kwartale 2015 r. 
punktu dotyczącego informacji o stanie opieki zdrowotnej, weterynaryjnej, bezpieczeństwa 

publicznego i ochrony przeciwpożarowej. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

planu pracy Rady Gminy Gzy z wnioskiem zgłoszonym przez członka Komisji Rolnictwa i 
Budżetu i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Rady Stefana Franczak o umieszczenie w 

drugim kwartale 2015 r. punktu dotyczącego informacji o stanie opieki zdrowotnej, 

weterynaryjnej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej .. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za" 
przy Ogłosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gnliny z wnioskiem Wiceprzewodniczącego 
Rady Stefana Franczak o umieszczenie w drugim kwartale 2015 r. punktu dotyczącego 
informacji o stanie opieki zdrowotnej, weterynaryjnej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony 

przeciwpożarowej. -który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 9. 
Wójt Gminy B. Polańska - poinformowała, że w dniu 17 grudnia 2014 r. otrzymała pismo 
od Zarządu Powiatu w Pułtusku, w którym zwraca się z pytaniem o możliwość 

dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Lady 
- Winnica w miejscowości Zalesie Lenki" planowanego do wykonania przy pomocy dotacji 
ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W piśmie tym Zarząd 
Powiatu prosi \ o odpowiedź w Iw sprawie wraz z deklaracją możliwości dofinansowania 
zadania, którego wartość szacunkowa wynosi 400.000 zł. Wyjaśniła, że jest to droga, która 
prowadzi przez wieś Zalesie do wsi Skórznice, a była robiona w czterech etapach. Obecnie 
chodzi o 500 mb drogi. Poinfomlowała, że poprzednio gmina dofinansowała realizację drogi 
w kwocie 40.000 zł. Obecnie myśli o zmniejszeniu kwoty. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel
powiedział, że wykonano 1.600 mb drogi w czterech etapach po 400 mb. Obecnie do 
realizacji brane jest 500 mb i 500 mb jeszcze zostaje. Będzie zrobione od zakrętu we wsi do 
Pana Gnatowskiego. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, ze z dróg powiatowych na terenie gminy o nawierzchni 
żwirowej zostanie odcinek drogi Borza-Strumiany - Osiek Aleksandrowo. Dodała, ze 
powyższy odcinek byłby zrealizowany w poprzedniej kadencji. Jednak ze względu na jedną 
działkę gdzie właścicielami są spadkobiercy drogi nie można poszerzyć i sprawa stanęła 
w mIeJSCU. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel 
wracając do realizacji odcinka drogi powiatowej Lady - Winnica przez wieś Zalesie 
poinformował, że jeżeli nasza gmina nie będzie partycypować w kosztach budowy, to droga 
zostanie pobudowana inna droga i na innym terenie. Uważał, że lepiej dołożyć parę złotych 
jak powiedzieć "nie" otwierając drogę dla innej gminy. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady 
S. Franczak - uważał, że droga do wsi Zalesie jest praktycznie zrobiona i zapytał jak to 

przepadnie? Uznał, że może zrobić kawałek drogi w innym miejscu. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że jest to niemożliwe, bo nie ma opracowanej dokumentacji. 

Poinformowała, że na drogi powiatowe w gminie Gzy jest dokumentacja na dokończenie 


drogi Słończewo - Żebry. Natomiast na drogę Kozłówka - Krzemień dokumentacji nie ma. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski 
zapytał, czy coś słychać o drodze przez Żebry? 


Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że być może w 2016 r, będzie zrobiona całość drogi. 

Dodała, że w sprawie dofinansowania przebudowy drogi powiatowej przez wieś Zalesie 

będzie negocjowała, być może wystarczy dołożenie 20.000 zł 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - zapytał, czy już wiadomo jest 

z jakiego działu zostaną zdjęte pieniądze? 


Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że jeszcze nie. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - uznał, że wydaje mu się, że 


w budżecie gminy powinny zaplanowane pieniądze na remonty bieżące asfaltów gminnych. 
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Jego zdaniem, jeżeli nie będą przeznaczane pieniądze i nie będzie się ratować , to asfalty 
trzeba będzie budować od nowa. Choć nie wszystkie asfalty na raz da się wyremontować, ale 
trzeba przeznaczać na taki cel środki i to realizować. 
Wójt B. Polańska - dodała, że po nowym roku radni muszą się spotkać i zacząć pracować 
nad budżetem na 2015 r. iż do końca stycznia 2015 r., tak jak i Zarząd Powiatu,jeżeli chcemy 
złożyć wniosek na jakiś odcinek drogi gminnej , to należy wskazać drogę z długością odcinka 
i konkretną kwotę dofinansowania. Dodała, że zorientuje się jaka sytuacja jest w Powiecie. 
Myśli, że gmina nasza przekaże nie więcej jak 20.000 zł. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski .- uważał, żeby Pani Wójt 
wynegocjowała jakąś kwotę, a dopiero później radni wynegocjowaną kwotę przegłosują. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że myśli, że gmina dołoży jakąś niewielką kwotę , 
a rozmowa o tym będzie na następnym posiedzeniu Komisji przy omawianiu projektu 
uchwały budżetowej na 2015 r. w miesiącu styczniu 2015 r., ponieważ kwota dofinansowania 
dla Powiatu musi się znaleźć w budżecie gminy. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Rolnictwa 
i Budżetu T. Sobieraj o godz. 14.30 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 
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