
Protokół Nr 22/13 


ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisj i Rolnictwa i Budżetu 


odbytego w dniu 20 sierpnia 2013 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem 


Kazimierza Żebrowskiego - Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu 


Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Przewodniczący Komisji wskazali, że wspólne 
posiedzenie Komisji będzie prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu 

Kazimierz Żebrowski . 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski - o godz. 11.15 
otworzył wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
i Komisji Rolnictwa i Budżetu. Po powitaniu członków Komisji zaproszonych gości 

oświadczył, iż zgodnie z listami obecności na 15 członków obydwóch Komisji aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy 14 członków tj. 8 członków Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego i 6 członków Komisji Rolnictwa i Budżetu , co stanowi 
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Listy obecności stanowią załącznik nr l do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
1. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta Gminy 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
4. Jadwiga Frąckiewicz - asystent ds. oświaty 
5. Teresa Linka - kier. GOPS w Gzach 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - przedstawił proponowany 
porządek posiedzenia: 
1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2013 roku . 
2. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Begno w sprawie modernizacji drogi gminnej łączącej 

drogi powiatowe relacj i Gzy - Gąsocin i Szyszki - Golymin. 
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
4. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013. 
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej . 
7. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnt.so z Gminą Karniewo 

w sprawie powierzenia zdania publicznego polegającego na przekazaniu zarządzenia drogą 
publiczną. 

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karniewo. 
9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział 

członków ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 
pożarniczym. 

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 
2013 - 2016. 

http:mi�dzygminnt.so
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11. Projekt uchwały w sprawie uchwal enia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2016. 

12. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Gzy. 
13 . Sprawy bieżące gminy. 

Na wniosek Przewodniczących Komisji, Komisje jednogłośnie przyjęły w/w porządek 


posiedzenia. 


Ad. pkt 1. 
Skarbnik Gminy Elżbieta Glowacka - poinformowała, że zarządzeniem Nr 28/13 z dnia 
12 sierpnia 2013 r. informację o przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu 
finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2013 roku Pani Wójt przedstawiła Radzie 
Gminy i przekazała Regionalnej lzbie Obrachunkowej w Warszawie. Do chwili obecnej 
gmina nie otrzymała opinii RlO, ale myśli, że do sesji opinia nadejdzie. 
Budżet Gminy Gzy był uchwalony 28.12.2012 r. W trakcie realizacji ulegał zmianom. 
Stało się to z uwagi na zmiany planu dotacj i na zadania rządowe zlecone, na dofinansowanie 
zadań własnych, zmian planu inwestycji. przychodów i rozchodów. 
Na dzień 30.06.2013 r. budżet wynosi: 
dochody w łącznej kwocie - ' 11.235.241, 12 zł, wykonanie - 5.6 16.056,64 zł - 49,99% 

w tym dochody bieżące 10.935 .241,12 zł , wykonanie - 5.616.056,64 zł - 51,36% 

dochody majątkowe 300.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł - 0,00% 

wydatki w łącznej kwocie - l l. 1 92.335,25 zł, wykonanie - 5.030.454,78 zł - 44,94 % 

w tym wydatki bieżące 9.861.385,25 zł, wykonanie - 5.001.363,74 zł - 50,72% 

wydatki majątkowe - 1.330.950,00 zł, wykonanie  29.091,04 zł - 2,18% 

Plan przychodów 222.900,97 zł, wykonanie  362.629,84 zł -162,69 % 

Plan rozchodów 265.806,84 zł , wykonanie  132.904,42 zł - 50,00 % 
z tego: spłata kredytów 265.806,84 zł, wykonanie - 132.904,42 zł - 50,00%. 
Niskie wykonanie dochodów majątkowych w pierwszym półroczu wiąże się z trwaniem prac 
przygotowawczych związanych z realizacją zadań i przygotowaniem poprzez organizowanie 
przetargów, dokumentacji i innych spraw związanych z przygotowaniem realizacji zadań. 
DOCHODY 
Jeśli chodzi o spłatę kredytu dochody są wykonane w 50% zgodnie z planem 
harmonogramu spłat rat kredytu. 
W dziale Rolnictwo i łowiectwo - plan został wykonany w 99,98 %. 

Wynika to ze 100% realizacji zadania rządowego tj. zwrot podatku akcyzowego producentom 
rolnym. 
W dziale Transpol1 i łączność - na plan 100.000 zł , wykonanie - O. 

Tak jak wcześni~j informowała Pani Wójt gminie została przyznana dotacja w kwocie 60.000 zł na 
zadanie ,.Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo - Sulnikowo". Umowę o udzielenie 
dotacji ze środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych zawarto w dniu 
12 lipca 2013 r. Realizacja zadania w II półroczu 2013 r. Ostateczne rozliczenie dotacji 
- 10 grudnia 2013 r. 
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W dziale Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie - 9,83 %. Dochody ze sprzedaży mienia 

planowane są w drugim półroczu 2013 r. W pierwszym półroczu przygotowywano 

dokumenty do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, podział działek, uregulowanie 


własności . 


W dziale Administracja publiczna, wykonanie - 48,57 % 


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

sądownictwa wykonanie - 50, l0%. 


W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie 
36,71%. 


Niski wskaźnik jest z uwagi na niższe dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych 

- 41,72%. Myśli , że w II półroczu dochody znacznie się podwyższą. W miesiącu lipcu gmina 

uzyskała znacznie wyższy udział z budżetu państwa podatku dochodowego. 

Realizacja podatków i opłat za pierwsze półrocze przebiegała zgodnie z planem. Niżej są 


wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 41,72 %. 


Ogółem należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 704.584,28 zł 


w tym zaległości wymagalne 45.852,83 zł tj. z tytułu podatku rolnego, leśnego, od 

nieruchomości obejmuje 126 podatników ( osoby fizyczne) i zaległości wymagalne w kwocie 

980,00 zł, które dotyczą podatku od spadków i darowizn i 1.125,00 zł zaległości z tytułu 


podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty 

podatkowej. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2013 r. na podstawie Uchwały Rady 

Gminy wynoszą- 371.40320 zł. 


Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy - 20.094,18 zł. 


Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 16.282,00 zł obejmują umorzenia 

i odroczenia. 

W dziale Różne rozliczenia, wykonanie - 56,37%. 


Jest to subwencja oświatowa i wyrównawcza z budżetu państwa zgodnie z planem. 

W dziale Oświata i wychowanie - realizacja dochodów zgodnie z planem. 

Dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, odsetki od środków na rachunku bankowym, 

usługi itp. 

W dziale Pomoc społeczna, wykonanie - 55,85%. 


W dziale edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie - 100%. 


Gmina otrzymała pierwszą transzę dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 

W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska niskie wykonanie - 9,08% wiąże się 


z dotacją z Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie " Usuwanie i unieszkodliwianie 

azbestu". Jest podpisana umowa. Przekazanie dotacji od 01.10.2013 do dnia 02.12.2013r. 


WYDATKI 

Wydatki zrealizowano w 44,94%. 


W dziale Rolnictwo i łowiectwo była głównie v.rypłata producentom rolnym podatku 

akcyzowego zawal1ego w cenie oleju napędowego , wydatki za energię studni głębinowej 
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w Kozłowie i wpłaty na rzecz Izb Rolniczych. 


W dziale przetwórstwo przemysłowe, wykonanie - 49,80% obejmuje umowę w sprawie 


partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa 

Mazowieckiego. 

W Dziale transpOli i łączność wykonanie niskie - 6,30%). WYQatki bieżące są związane 

z zakupem rur betonowych, pospółki drogowej, odśnieżaniem, profilowaniem dróg 


i remontem dróg. Wydatki majątkowe to zadania, które są realizowane w II półroczu. 


W dziale Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie - 4,75%. 

Wydatki bieżące wiążą się z kontrolą przewodów kominowych, wypisami z rejestru gruntów, 


opłatami za korzystanie z gruntów pod wodami. 


W dziale działalność usługowa, wykonanie - 0,00 zł. 


Środki były planowane na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. W miesiącu 


lipcu wyłoniony wykonawca złożył fakturę o wykonanie projektów decyzji. Płatność w II 


półroczu. 


W dziale Administracja publiczna, wykonanie - 49,71 %. 

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, realizacją zadai1 zleconych, działalnością 


Rady i realizacją zadai1 z funduszu sołeckiego ( zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa 


Nowe Skaszewo i Żebry -Falbogi). 


Zadania zlecone w tym dziale realizowano z dotacji celowej w kwocie 19.489,48 zł. 


Wydatki majątkowe - przekazano środki na realizację projektu z Marszałkiem Województwa 


Mazowieckiego i zakup kserokopiarki dla potrzeb urzędu. Wykonanie pozostałych zadai1 


w II półroczu. 


W dziale urzędy naczelnych organów władzy pai1stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 


sądownictwa, wykonanie 48,81 %. Wydatki związane są z aktualizacją spisu wyborców 


z dotacji celowej. 


W dziale bezpieczei1stwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie - 39,39%. 


Jest to realizacja zadai1 z zakresu ochrony przeciwpożarowej - działalność ochotniczych 


straży pożarnych. 


W dziale Obsługa długu publicznego, wykonanie - 45,57%. 

Jest to spłata odsetek od kredytów. 


W dziale różne rozliczenia - rezerwa ogólna i celowa do realizacji w II półroczu. 


W dziale Oświata i wychowanie, wykonanie 51,60%. 


Są to wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych. 


W wydatkach majątkowych wykonanie 1,25% - opracowanie przedmiaru robót remontu 


łazienek w PSP w Przewodowie. Roboty budo"vlane w miesiącu sierpniu1 0becnie są na 

ukoi1czeniu. 


W dziale Ochrona Zdrowia, wykonanie - 43.49%. Wydatki związane są z profilaktyką 


i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 


W dziale pomoc społeczna, wykonanie - 54,52%. 


Są to głównie wydatki z dotacji celowych zadai1 rządowych zleconych, realizacja zadai1 


własnych. 
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W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie - 85,89%. 

Jest to realizacja zadania dotyczącego wypłaty stypendiów socjalnych za okres I -VI. 2013 r. 

dla 62 uczniów z 29 rodzin na kwotę 40.920 zł. Gmina musi dofinansować 20% zadania. 

W innym przypadku musiałaby zwrócić dotację. 

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie - 9,90% . 

Niskie wykonanie wiąże się z świadczeniem usług pn. "Odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy". Realizacja 

zadania od 1.07.2013 r. Dochody i wydatki w II półroczu. 

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie - 52,32%. 

Są to dotacje dla biblioteki i wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Gzach. 

W dziale Kultura fizyczna i sport, wykonanie - 38,43%. 

Na dzień 30.06.2013 r. zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 163.838,12 zł. 

Dotyczą potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, składek ZUS, faktur 

bieżących za materiały i usługi, których płatność przypada w m-cu lipcu. Zobowiązania 

wymagalne nie wystąpiły. 

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 

3.719.757,65 zł, co stanowi 33,11% planowanych dochodów na rok 2013. 

Przedstawiona informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 

r półrocze 2013 r. zawiera dane przeniesione z uchwały budżetowej na inne kategorie 

ekonomiczne, w wyniku których są rozliczane wskaźniki gminy, które obowiązują zgodnie 

z ustawą o finansach publicznych. 

InfOimacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach zwiera 

przychody i koszty. Są też przedstawione dane statystyczne o zakupach i czytelności 

w bibliotekach. informacje o imprezach kulturalnych tj. wystawki książek związane 

z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy oraz konkursy dla dzieci i młodzieży, konkursach dla 

dzieci i młodzieży. W m-cu czerwcu wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Gzach zorganizowany został festyn "Postaw na rodzinę", ogłoszono konkurs dla dzieci na 

wierszyk o rodzinie. Czytelnicy mogą korzystać 4 komputerów i bezpłatnego Internetu. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - dopowiedziała, że obecnie na zadania inwestycyjne sąjuż 

podpisane umowy tj. na realizację zadania pn." Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo 

- Sulnikowo". Zadanie wykona firma "Drogi i mosty" Pana Jana Kaczmarczyk. Nadmieniła, 

że przetarg wygrała firma z Glinojecka. Ale później złożyła oświadczenie, że pomyliła się 

w wyliczeniu ceny i odstępuje od podpisania umowy. Dalej poinformowała, że jest 

podpisana umowa na remont mostka i kawałek asfaltu w Słończewie oraz trwają prace 

związane z remontem łazienek, które są na ukończeniu w PSP w Przewodowie. W rozmowie 

z wykonawcą dowiedziała się, że był to "ostatni dzwonek" wymiany rur, które były tak 

skorozjowane, że groziło zalaniem. Do remontu została jeszcze znikoma część i łazienki na 

górze. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zofia Frąckiewicz 
zapytała, co z budową przystanku autobusowego w miejscowości Szyszki? Dodała, że zbliża 

się 1 wrzesień 2013r. 
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'Wójt B. Polańska - odpowiadając na pytanie, powiedziała, że ~ budową przystanku jest 

problem, ponieważ mieszkaI1cy wsi Szyszki nie wiedząjaki ma być przystanek. 

Czlonek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 

uznała, że we wsi Szyszki wszyscy mówią, że przystanek będzie murowany. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - wyjaśnił, że gmina znalazła wykonawcę, który 

ewentualnie pobudowałby przystanek. Po oględzinach, następnego dnia Pan sołtys zadzwonił, 

że mieszkaI1cy wsi Szyszki nie chcą murowanego przystanku tylko przystanek gotowy. Było 

to ok.2 m-ce temu. Takiego przystanku mieli szukać w Internecie Pan Robert Mosakowski 

z Panem sołtysem wsi. Jednak do dzisiejszego dnia gmina nie ma żadnych informacji na ten 

temat. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 

uznała, że jest to dziwne, gdyż mieszkańcy wsi Szyszki cały czas pytają, kiedy będzie 

pobudowany przystanek. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że przy spotkaniu na zebraniu w sprawie melioracji. 

będzie możliwość podjęcia tematu i ostatecznego zdecydowania się w tej sprawie. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckicwicz 

dodała, że kiedy było zebranie wiejskie w kwestii funduszu ' sołeckiego, była mowa 

o przystanku murowanym. Nie wie więc, dlaczego teraz tak nagle wszystko się zmieniło. 

Dalej zapytała o sprawę zagospodarowania stawu, na który mieszkańcy wsi Szyszki 

przeznaczyli środki funduszu sołeckiego. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że we wsi Szyszki jest kwestia uregulowania stanu 

własności. Po dwu, czy trzykrotnych rozmowach z Panią Ziemiecką, Pani Ziemiecka zgodziła 

się na przekopanie przez jej pole do istniejącego rowu pod warunkiem, że strażacy oczyszczą 

jej posesję, która jest położona przy samym asfalcie. O tym jak wyglądała posesja i jak 

została oczyszczona wiedzą mieszkańcy Szyszk w tym Pani radna. Z uwagi na to, że kwota 

funduszu sołeckiego (8.511 zł) na oczyszczenie stawu jest bardzo mała, będzie chciała to 

zrobić systemem gospodarczym. Nadmieniła, że w związku z tym, że na wykonanie 

melioracji w tamtejszym rejonie jest wybrany wykonawca i kierownik budowy, będzie się 

starała, żeby zrobili to oni, ponieważ będą wykonywać staw w Skaszewie i mają odpowiedni 

sprzęt. Jeżeli to się nie uda, należy wybrać wykonawcę tego, który zrobił to dobrze we wsi 

Żebry-Falbogi. Poinformowała, że najpierw będzie oczyszczenie stawu, a później 

odwodnienie. Rów odwadniający będzie kryty. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 

powiedziała, że do 15.08.2013 r. na drodze powiatowej na odcinku Gotardy - Słończewo 

miał być położony asfalt. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że z tego co wie, to są ustalenia ze Starostwem 
Powiatowym i termin jest przesunięty, raczej do końca sierpnia 2013 r.. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 

nadmieniła, że pierwsza infomlacja, która ukazała się w Internecie była taka, że asfalt będzie 
ukończony do 15 sierpnia br. 
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Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że wie tylko, że nie ma możliwości w)'konania. Były pewne 


ustalenia pomiędzy Starostwem Powiatowym a wykonawcą i inspektorem nadzoru i termin 


wykonania ma być przesunięty. 


Komisje pozytywnie oceniły wykonanie budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2013 roku. 


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2013 roku 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 2. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że wpłynął wniosek od Sołectwa Begno o modernizację 


tj. dokumentację na asfaltowanie drogi przez wieś Begno od drogi Powiatowej Gzy - Gąsocin 


i Szyszki - Gołymin. Wyjaśniła, że droga ta w poprzednim roku i w tym roku była 


modernizowana poprzez nawiezienie żwiru i żużlu. Nie wygląda tragicznie, są drogi w dużo 


gorszym stanie. Poza tym jest dodatkowy problem, iż połowa drogi znajduje się na terenie 


gminy Gzy, a druga połowa na terenie gminy Sońsk. Modernizując w przyszłości drogę 


poprzez asfaltowanie należy zawrzeć porozumienie z gminą Sońsk. Dlatego przedstawiła 


wniosek nie proponując żadnej zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały 


budżetowej Gminy Gzy na rok 2013. Dodała, że po złożeniu wniosku taką infom13cję ustną 


przekazała Panu sołtysowi wsi Begno. 


Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski - zaproponował, żeby w miarę 


możliwości gmina pomogła sołectwu, iż droga jest długa, a fundusz sołecki wsi niewielki. 


Wójt B. Polańska - poinformowała, że dróg w sołectwie jest sporo, a ta, o której pisze Pan 


sołtys jest jedną z główniejszych. Mieszkańcy wsi mieszkają w zabudowie rozproszonej. Do 


wsi przyjeżdża samochód po mleko i są problemy z jego odbiorem. Nadmieniła, że 


mieszkańcy sołectwa Begno, co roku w całości fundusz sołecki przeznaczają na remont dróg 


z profilowaniem. 


Pytań nie było. 


Komisje negatywnie rozpatrzyły wniosek Sołectwa Begno w sprawie modernizacji drogi 


gminnej łączącej drogi powiatowe relacji Gzy - Gąsocin i Szyszki - Gołymin ze względu na 


brak środków finansowych w budżecie gminy na 2013 rok. 


Wniosek Sołectwa Begno - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 3. · 


Skarbnik E. Glowacka - powiedziała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wiąże 


się z dostosowaniem planu dochodów i wydatków budżetu gminy powiązanych ze zmianami 


zarządzeniami Wójta jak i projektem uchwały budżetowej. Wynik budżetu się nie zmienił, 


przychody i rozchody również. Poza tym do wykazu przedsięwzięć WPF zostały 


wprowadzone wydatki ze środków unijnych na przedsięwzięcie pn. " Dziś myślę o jutrze" 


współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 


Ludzki działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 


edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w wyniku czego w dniu 1.07.2013 r. została 


podpisana umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Okres 


realizacji 2013 - 2014 r. Przypomniała, że wcześniej w tej sprawie była podejmowana 


uchwała intencyjna. Powyższy program będzie realizowany w szkołach podstawowych. 


Pytań nie było. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - poddał pod głosowanie 


projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 


Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za" , 


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


w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 


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


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


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


niniejszego protokołu . 


Ad. pkt 4. 

Skarbnik E. Glowacka - poinformowała, że gmina otrzymała dodatkowe środki finansowe. 


W związku z tym zachodzi konieczność wprowadzenia ich do budżetu . 


W dochodach zmniejszenia w dziale 600 o kwotę 40.000 zł. 


Na plan 100.000 zł gmina otrzymała 60.000 zł, zgodnie z podpisaną umową z dnia 


22.07.2013 r. 


Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 306.660,77 zł: 


- w dziale 754 zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem środków finansowych 


w kwocie 5.500 zł. ze środków prewencyjnych PZU Warszawa na złożone wnioski przez 


Gminę. O środki do PZU wystąpił Pan Andrzej Jusiński - insp. ds. p.poż., Pani Wójt i OSP. 


Środki przeznacza się na zakup wyposażenia oraz zwrot kosztów związanych ze 


zorganizowaniem święta w Przewodowie. 


- w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów o kwotę 118.306,77 zł z tego: 


> zwiększenie o kwotę 50.000 zł części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy 


na złożone wnioski przez Gminę na adaptację pomieszczeń do zadań edukacyjnych w PSP 


w Skaszewie i PG w Gzach. Wnioski były na wyższą kwotę. Z uwagi na dużą ilość wniosków 


Minister Finansów dawał niższą kwotę . Za pieniądze te zostaną zakupione pomoce naukowe 


i wyposażenie . 


> zwiększenie o kwotę 68.306,77 zł dotacji z rozliczenia wydatków funduszu soleckiego za 


2012 rok. 


- w dziale 801 - przyznana dotacja w kwocie 182.854 zł na projekt pn. "Dziś myślę o jutrze" 


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 


Ludzki. 


Po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 3.000 zł w dziale 754 z przeznaczeniem na 


wynagrodzenie bezosobowe w związku z remontem samochodu OSP Gzy Jest to zmiana 


w klasyfikacji budżetowej. Kwotę 5.500 zł przeznacza się na zakup materiałów OSP ze 


środków prewencyjnych. 


Zwiększa się plan wydatków o kwotę 338.660,77 zł 


- w dziale 600 o kwotę 39.000 zł przeznacza się na modernizację mostku we wsi Żebry -


Wiatraki - 15.000 zł i wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej we wsi Pękowo 


- 9.000 zł , wydatki bieżące związane z nadchodząca zimą tj. odśnieżanie - 15 .000 zł, 
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- zmniejsza SIę wydatki majątkowe o kwotę 72.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. 


"Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo - Sulnikowo" w związku z obniżeniem wartości 


po przetargu, 

- w dziale 750 zwiększa się o kwotę 8.000 zł na zadanie pn" Modernizacja sieci 


komputerowej" mającej na celu poprawę jakości pracy komputerów w sieci urzędu gminy. 


Chodzi tu o połączenie kablowe pomiędzy urzędem , GOPS i Referatem Finansowym. Obecne 


połączenie komputerowe radiowe jest dosyć uciążl iwe w pracy. Poza tym prawdopodobnie od 


stycznia 2014 r. wprowadzony zostanie elektroniczny obieg dokumentów, który przy 


połączeniu radiowym będzie bardzo uciążliwy. 


- w dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 279.700.77 zł na: 


> wyposażenie małej sali gimnastycznej - pomieszczenia pozyskanego w wyniku adaptacji 


PSP Skaszewo - 17.623 zł, 


> wyposażenie sali przeznaczonej do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno


wychowawczych pozyskanej w wyniku adaptacji PSP Skaszewo - 6.950 zł, 


> wyposażenie pracowni językowej z meblami PG Gzy - 25.427 zł 


Powyższe wydatki są finansowane z przyznanej rezerwy części oświatowej w wyniku 


złożonych wniosków, 


>zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000 zł dla PG Gzy na zakup oleju i o kwotę 7.000 


zł dla PSP Skaszewo na zakup oleju, 


> zwiększa się wydatki o kwotę 182.854 zł związane z realizacją projektu pn. "Dziś myślę 


o jutrze" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 


> zwiększa się wydatki o kwotę 7.846,77 zł z przeznaczeniem na wydatki za dzieci z terenu 


naszej gminy uczęszczające w przedszkolu w Pułtusku. 


W dziale 852 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.460 zł z przeznaczeniem na: 


> świadczenia związane z zatrudnieniem bezrobotnych osób w ramach prac społecznie 


użytecznych współfinansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy - 4.360 zł , 


> opłata (dopłata w związku z podwyżką) za pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej 


wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby 2.100 zł. 


Ponadto w załączniku dotyczącym wydatków na 2013 r. obejmujących zadania jednostek 


pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołeckiego nastąpiła zmiana 


klasyfikacji budżetowej w zadaniu realizowanym z funduszu sołeckiego wsi Porzowo. 


Plan dochodów po zmianach wynosi 11.537.241,89 zł, 


Plan wydatków po zmianach wynosi 11.494.336,02 zł. 


Nadwyżkę budżetu w kwocie 42.905,87 zł przeznacza się na spłatę kredytów. 


Przychody (wolne środki z lat ubiegłych) w kwocie 222.900,97 zł przeznacza się na spłatę 


kredytów. 


Dodała, że do powyższego projektu uchwały może być jeszcze jedna zmiana ( przeniesienie 


między paragrafami) w planie, w kwestii przystanku autobusowego we wsi Szyszki tzn. 


zamiast budowy przystanku autobusowego, zakup wiaty przystankowej. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Joanna Świderska - nawiązując do zmniejszenia 


wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Nowe 


Skaszewo - Sulnikowo" o kwotę 72.000 zł, powiedziała, że chodzi jej o jakość drogi, aby 


http:279.700.77
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droga za rok. czy d'vva nic byla do remolllu. Chciala lIC/. ulić na to. żeby kawałek drogi który 

zostanie wykonany. by! wykonany dobrzc. Nie chce. ż.eby bylo później. że coś jest nie tak 
z przepustem. że coś się dzieje nie tak jak trzeba i znowu pieniądze trzeba 'v'vykładać na 

remont. 
Wójt B. Polańska - poinformovvala. że \vykonawcy u stalają cenę pod specyfikacj<; i gmina 

nie ma na to większego wpływu. Uzna ja. że na ostatnich drogacl1. które były robione 
inspektorzy nadzoru dobrze pilnują robót. Chodzi gł(mnie o to. aby była odpO\viedni.] 

warstwa asfaltu i odpowiedni podkład. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Mieczysław Sadowski 
- powiedzial. że ze względu na transport jaki się odbywa na drogach. asfalt jest za cienki 

I po\\inno być lepsze podloże . .lego zdaniem. Za ll1idSl pospółki powinno być krusl)' \\O 

szlachetniejsze. a wówczas podklad taki trzyma. Natomiast. jeżeli zostanie nawieziona 
pospóJka lub \v ż\virze jest 40% gliny wówczas asfalt nie wytrzyma. Podkreślił. że asl~dtu 

m07.nu polożyć i 50 cm. ale jeżeli nie b<;d zie mial dobrego pod loża wówczas będzie pękał 

i się rozjeżdżat. 
Wó.it B. Polańska - poinformowala. że na drodze No\\c Skaszewo- Sulnikowo podłoże jest 

dobre. z zawartością cementu. 
Czlonek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski - dodał. 

że gdy droga jest wąska. nacisk. kół jest na obrzeże drogi. Wtedy obrywa się pobocze. obrywa 
się asfalt. ponieważ woda podmyje pospólkę i robi się pustka. W takim przypadku nawet 

jadąc wozem konnym też oberwie się asfalt. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - poddał pod głosowanie 
projekt uchwaly w sprawie zmian uchwaly budżetowej Gminy Gzy na rok 20 J 3. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestnic7c)Cych \V posiedzeniu -- 6 głosami .. Z<l·- . 

przy O głosów .. przecivvnych" oraz O głosó\v ..wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwaly proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa ~ 
również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Komisja \\ ohecnośei 8 członków Komisji uczestniczących w posieclzeniu - 8 glosami .Ja". 

przy O glos(m "przeciwnych" oraz O głosów ..\\strzymujących" pozytywnie zaopiniowa!a 
w/v .. projekt uch\vały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 5 
do niniejszcgo protokolu. 

Ad. pkt 5. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że punkt ten łączy s ię z następnym punktem i dotyczy 
udzielenia pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej Gąsocin - Lady Krajęczyno. 
Środki w wysokości 205.000 zl i 40.000 zł znajdujq się w budżecie gminy . .Jednak. żeby 
przekazać kwoty Powiato'vvi. należy podjLtć stosowne uch'vvały. 

Skarbnik E. Glowacka - przypomniała_ że wcześniej \v 2012 r. Rada podjyla uchwałę 
intencyjną o przyzn<lniu środków finansovvych. co zostało zapisane IV uchwale budżetowej na 
rok 2013. Powyższa uchwała jest podejll1o'v\ania w celu podpi sania umowy przez Panią Wójt 
o udziełeniu pomocy finansowej \\ danym roku budi.eto'v\ym . DodałCI. je n<.l koniec Po\viat 
rozlicza się z zadania przesylając dokumentację .. faktury . 
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<...złond," Komisji Oś\'viaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Witold Czapliński -


lap~ lal. ik \vynosi koszt cukgo zadania. 

WÓ,jt B. Polańska - oclpov\iedzia!a. i.e kOSZI całego zadania to kwota 3.000.000 zl tj . 


2.000 . 000zł na pierwszy odcinek i 1.000.000 z! na pozostały. 


Przewodniczi}cy Komisji Rolnictwa i Budżctu K. Żcbrowski - poddał pod głosowanie 


projekt uchwały w sprawie udzielenia pomoC) j~nansowej . 


Komi sja w obecnośc i 6 czlonków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami ..za" . 

przy O głosów .,przeciwnych" oraz O glosów ,.wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 


w/w projekt uchwały proponowany na sesj\ Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

również poddała pod glosowanie w/ w projekt uchwały. 


Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniCZących w posiedzeniu - 8 glosami Ja". 


przy O głosów ..przeciwnych" oraz O głosóv\- ..wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 


v"hv projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr ó do 


11 iniej szego protokołu. 


Ad. pkt 6. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - poddał poci gloso\Vanie 


projekt uchwały \v sprawie udzielenia pomocy finan sowej . 

Komisja \\ obecności 6 cz!onków Komi s ji uczestniczącyc h \v rosiedzcniu - 6 głosami ..zu" . 

przy O głosów .. rrzeciwnych·· oraz O glosów .. v,· strzymujących" pozytywnie zaopiniowała 


w/w projekt uchwa!y proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwał)' . 


Komisja w obecności 8 członków Komi sji uczestniczącyc h w posiedzeniu - 8 głosami ..za". 

przy O głosów ,.prz.eciwnych" oraz O głosów ,.wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowala 


w/w projekt uchwa!y proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 7do 

niniejszego protokołu . 


Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska - powiedziała. że są pro\vadzone rozmowy z Gminą Karniewo odnośnie 


wspólnego finansowania dokollczenia drogi Wójt y Trojany - Szwelice gm. Karniewo. Termin 

z!ożenia \\niosku na ..schetynówkę'" - koniec września :2013 r. W związku z tym. aby Gmina 


Karniewo mogła zlożyć wniosek z udzjalem Gmin)' Gzy. konieczne jest pod.i<;:cie lIchwaI)' 

\\ sprm,\'ie zawarcia porozumienia llliędz.ygminnego z Gmi1lC1 Karniewo w sprawie 


powierzenia zadania publ icznego polega.j'lccgo na przekazan i u zarządzenia drogą publ iczną 


Podkreśliła. że jest to korzystne dla obu gmin. iż są dodatkowe punkty . Uznała. że w tej 

clmili trudno jest powiedzieć jak zostanie zakwalifikowana droga. ponieważ składanych jest 

dużo wniosków. Jednak jest szansa na uzyskanie środków zewnętrznych. Poinformowała. żc 


w naszej gminie do realizacji pozo stało 600 mb drogi. a w (Jl11inie Karniewo 2.500 mb. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - poddał pod glosowanie 

projekt uchwaly w sprawie zawarcia porozumienia mi ędzygminnego z Gminą I(arniewo 

w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na przekazaniu zarządzenia drogą 


publiczną· 
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1«()111i~;ja \\ obccnosci 6 członków Komisji uczestniczących \\ posieLizeniu -- 6 głosami .Ja·· . 


przy () glosów .. przeciwnych" oraz O głosów .. v,strzymujących" pozytywnie zaopiniowała 


\\,hv projekt uchwaly proponovvany na sesjy Rady Gmin)', 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

również poddala pod głosowanie w/v. projekt uchwały. 


Komisja \\ obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami ..la". 


przy O glosó\v .. przeciwnych" oraz O glosów .. wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 


m '\\ projekt uchvvały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 8 


do niniejszego protokołu, 


Ad. pkt 8. 


Wbjt B. Polańska - powiedziała. l.C projekt uchv..;,tly w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Karniewo wiąże się z projektem uchwaly omawianej 

w poprzednim punkcie , Pomoc finansowa w formie dotacji zostanie udzielona ze środkóv\ 


budżetu gminy uchwalonego na 2014 r. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żehrowski - poddal pod glosowanie 


projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karniewo . 


Komisja Vv obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami . .7a" . 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O glosów ..wstrzymujących·· pozyLywnie zaopiniovvała 


\\/ w projckt uchwaly proponowany na sesjG Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświał)' , ZdrO\,via i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

również poddała pod glosowanie w/V" projekt uchwały. 


Komisja \V obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami ..za". 

przy () głosów .. przeci\vnych" oraz O głosów ..wstrzymujących" Poz.ytywnic zaopiniowała 


wiw projekt ucll\<\'aly proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr C) 


do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 9. 


Wbjt B. Polańska - powiedziała. że uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pienięż.nego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w dziataniach ratowniczych lub 

szkoleniu pożarniczym była uchwalona w 2008 r. Wynika to z ustawy z 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej. Obecnie maksymalna h'ota za jedną godziny udziału "V akcjach wynosi 

20.98 zł. W naszej gminie ekwiwalent pieniężny dla czlonka ochotnicze.j straży pożarnej 

wynosi 10 zl. ekwiwalent picni~żny dla członka ochotniczej straży pożarnej za uclzial 

w szkoleniu pożarniczym 5 zł. W powiecie pultuskim kwota najniższa wynosi J 5 zl. 18 lI. 
a maksymalna 20.98 zł jest w gminie Puhusk . Jej propozycja to podniesienie kwoty do 
minimum i 'vvyrównanic z pozostałymi gminami tj. z 10 zł na 15 zł w działaniu ratowniczym 
i z 5 zlna 7 zl w szkoleniu pożarniczym, 
Przewodniczilcy Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żcbrowsld - poddał pod glosowanic 
projekt uchwaly Vi sprawie ustalenia wysokości ehvi\valentu pieniężnego za udzial czlonków 
ochotniczej straży pożarnej w dzia~aniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym. 
Komisja \Iv obecności 6 czlonków Komisji lIczestnicz'lcych \V posiedzeniu - 6 glosami ..za" . 
przy () glosów ..przeciwnych" oraz O g~(lSl)W ..wstrL.)'llllljących" pozytywnie I.aopiniowala 
w/w projekt uchwaly proponO\vany na sesj<; Rady Gminy . 
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Przewodniczący Komis,ii Oświaty, Zdrowia i J3ezpieczcllstwa Publicznego E. Olelisa 

również poddała pod gloso\vanie w/w projekt uchvvaly. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami .Ja". 


przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów .. wstrzymujących" flozytyvmie zaopiniov,ab 


w/\\ projekt uchwaly proponovvany na sesję Rady Gminy .- który stanowi załącznik nr 10. 


do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 10. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka - powiecL,jala. 

że Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2016 został opracowany w oparciu 

o ustawę o pomocy społecznej i ustawę o \\spieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Adresatami programu S4 dzieci i rodzin) l. terenu gminy. a w szczególności rodzice. którzy 
mają trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej. w których wychowują się dzieci oraz 

rodziny. których dzieci umieszczone zostaly w pieczy zastypczej. 
Podkreśliła. że rodzina to naturalne środowisko \.\)chowawcze dziecka. które ksztaltuje jego 

osobowość. przekazując mu system wartości. tradycje. ukierukowując jego postępO\vanie na 
całe życie. Prawidłowo funkcjonująca rodzina konsek wentnie i z powodzeniem spełnia swoje 

zadania. stanowi dla swych czlonków. a szczególnie dla dzieci źródlo poczucia wlasnej 
wartości i bezpieczeństwa. Jednak na terenie gmin)" problemy wyslępują rodziny CZysto są 

złożone i wymagają rozwiązaIl interdysc:-''Plinarnych. Problemy te występują szczególnie 

\v rodzinach. które są niewydolne wychowawczo. Dysfunkcje rodziny spowodowane są 

przede \vszystkim uzależnieniami i przyczyniają się do dużych strat w rozwoju dzieci 

żyjących w tych rodzinach. Niewydolność rodziców zaburza zaspokojenie podstawowych 
potrzeb rozwojowych dziecka. prowadzi między innymi do niepowodzell szkolnych oraz 
izolacji społecznej. Rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci z takich rodzin jest problemem 
w skali gminy i zależy od prawidłO\vo spełnianej funkcji przez środowisko rodzinne. 
Przyczyny. które powodują dysl'unkeje rodzin to: niskie dochody, bezrobocie. uzależnienia. 

alkoholizm. przemoc. przestępczość. demoralizacja i niedostosowanie społeczne. Zaznaczyła. 
że rodzina jako naturalne środowisko rozwoju dziecka przeżywa.jąc trudności w opiekowaniu 

się \\)chowaniem dzieci wymaga wsparcia dla dobra nie tylko dzieci. ale i dla wszystkich 
członków tej rodziny. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodzin jest też 

największym zyskiem dla społeczności \.v ka7de.j sfer/c życia, zarówno dla dzieci jak i osób 
dorosłych. Podstawowym założeniem programu jest utworzenie wspólnego systemu wsparcia 
rodzin, które przeżywają trudności \v wypełnianiu funkcji opiekUllczo wychowawczej w celu 
przywrócenia ich zdolności do pełnienia tych funkcji przez pracę z rodziną oraz niesienie 
pomocy wopiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w Programie zadania będą się opierały 
głównie na dziecku oraz na całej rodzinie. W tym w sytuacjach gdy dziecko jest umiesl.c/one 
poza rodziną biologiczną w celu umożliwienia powrotu do rodziny biologicznej. Podmiotami. 

które będą współpracowały przy realizacji programu będą placówki służby zdrowia. 
placówki oświatowe. Gminny Zespół Interdyscyplinarny. parafie z terenu gminy. urząd 

gmin). GOPS. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów ;\lkoholm\oycl1. (J()[JS 

jednocześnie będzie wspólpracowal z kuratorami sądowymi. pcl\icją. radami sołeckimi. 

Finansowanie zadania głównie będzie opierało się na środkach własnych gminy. 
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i UczpieczeńsIwa Publicznego W. Czapliński 


zapytał. czy obliczala jakiego rzędu będą to wydatki? 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spoleczncj w Gzach T. Linka - odpowiedziala, 


że \.vydatki mogą być różne . ODdala. że do kOllca roku asystent rod ziny, który asystuje 


rodzinie dysfunkcyjnej jest finansowany prl.ez Wydzial Polityki Spolecznej . .lak lO b~dl.ie 


wyglądało "V przyszłym roku nie wie. 

Przewodniczący Komisji Rolnictw'a i Budżetu K. Żebrowski - poddał pod głosowanie 


projekt uchwaly w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 

2016 

Komisja \v obecności 6 cz~onków Komisji uczest niczących \v posiedzeniu - 6 glosami ..la" . 

prL)' O glosów .. przeci \-'vnych·· oraz O g~osów ..\-'vstrz)'mujących" pozylywnie zclOpiniowala 


w/w projekt uchwa~ y proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczilcy Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Olcksa 

również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwaly. 

Komisja w obecności 8 czlonkó\\ Komisji uczeslniczących \v posiedzeniu - 8 głosami "za". 

przy O głosów .. przeciwnych" oraz O głosów ..vvstrz)'mujących" pozytywnie zaopiniowała 


w/w projekt uchwały proponowany na ses.ję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr l I 


do niniejszego protokołu . 


Ad. pkt 11. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Gzach Teresa Linka 
poinforI1lowa~a. że Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy Vi Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie został opracowany na lala 2013 - 2016. .Jest to temat bardzo 

złożony i trudny. Wokół przemocy narosło sporo milów. Jednym z nich jest przekonan ie, 7.e 

jest to zjawisko marginalne, \\ystępujące wylączni e w rodzinach. w których wyst~pu.ią 

patologie. Tymczasem zachO\vania przemocowe \" ystęp ują nie tylko w rod zi nac h , ale 

w szkole. w miejscu pracy. na ulic y i slano\\ią poważny problem społeczny. Agresja slowna. 
nadmicrne kontroIO\\anie, poniżanie, lekceważenie. ośmieszanie to główne problemy. które 

są obserwo\\ane w życiu codziennym. G~ó\\nył11i źd)dłami przemocy są brak umiej~tności 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych. nadmierny stres, problemy ekonomiczne, nierealne 
oczekiwania. poczucie krz)' \\(.Iy lub niespe/Ilienia. GOrS szczególną uwag~ przyklada do 

ukrytej przel11ocy. która dzie.je si~ \V 4 ścianach. 
l)oinl'órnlO\\ala, że przemocą w rodzinie okrcśla się każde zac howanie osoby bliskiej. którego 

celem jest utrzymanie nad nią kontroli i wladzy. Rozróżnia sit; róż, ne formy pr7.cl11ocy 
\V rodzinie: przemoc liz)'czną. psychiczną. seksualną po przemoc ekonomiczną i zaniedbanie. 
Wystt;powanie zjawiska przemocy wymaga niezwłocznego podjycia dzialań zwiqzanych 
z ochroną ofiar, ale takż.e wymaga dziahlll. które bt;dą zwiększa~) świadomość spoleczną 

Według danych statystycznych Poslerunku Policji w Świerczach za 2012 r. na terenie gminy 
Gzy było 27 interwencji plllicji, zalożono 13 niebieskich kart. Po założcniu niebieskiej karly 
jest wszczynane postępowanie. które \\ części realizuje Zespól Interdyscyplinarny . 
Podejmując dzialania przede \\szyslkim diagnozuje się lalq rouzint; uSlalając pr/yczynt; 
przemocy lącznie z podmiolami realizującymi tj. szkolami . slużbą zdrowia, sądami. policją 
Gminną Komisją ROlvviązyvvania Problemów Alkoholowych. GOrs . 

http:krz)'\\(.Iy
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Podjęli: działania . które są ustalane v\ Zespole Interdyscyplinarnym to pomoc ofierze. 
a jednocześnie działania edukacyjne w stosunku do sprawcy . Głównym zadaniem Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy \v Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

jest zwrócenie szczególnej uwagi lllieszkallców gminy na L.jawisko przemocy w rodzinie. 

przerwanie jej stosowania. zminimalizowanie skutkó\v oraz doprowadzenie do poniesienia 
konsekwencji przez sprawców przemocy. Istotne znaczenie mają wszelkie działania nie tylko 

uświadamiające problem przemocy. aJe także zapobiegające jego występowaniu poprze!. 

promowanie wartości rodzinnych. szeroką edukację w zakresie skutków każdego I"Odza.ju 

przemocy i zachęcanie do stylu życia beL. przemocy. \\ każdej dziedzinie funkcjono\vania 
społecznego. Środki finansowe na realizację części programu będą pozyskiwane z Gminnego 

Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Przcwodniczący Komisji Rolnictwa i Budżctu K. Żcbrowski - poddal pod glosowanie 
projekt uchwal)' w spmwie uchwalenia Gminnego Progml11u Przeciwdzialanin Przemocy \\ 

Rodzinie omz Ochrony Otiar Przemocy \V Rodzinie na lata 20 lJ - 2016 
Komisja w obecności 6 cz~onkóv.' Komisji uczestniczących v" posieLl/.eniu - 6 glosami . .l.a·· . 
prz)' () glosów .. przeciwnych'" oraz O glosów ..wstrzymu.j<\cych·· pozytywnie zaopiniowała 

W / VII projekt uchwały proponowany na sesj\ Rady Gminy . 
Przewodnicz~lcy Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

równicż poddala pod głosowanie w/w projekt L1chwa~y. 
Komi sja w obecności 8 czlonków Komisji uc!.estniuących \v posiedzeniu - 8 głosami ..zu·'. 


prz)' O glosów ..przeciv.nych'" oraz O glosów ..wstrzymujących" pozytywnie zaopiniov"ala 

w/w projekt lIchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 12 

do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 12. 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka - poin/ormowaln, 

że zmiana ustawy o pomocy społeczne.j Srx)\.vodowala wprowadzenie nowego narzędzia pn . 

..Ocena zasobóv\ pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Gzy" w oparciu o analiz~ 


lokalnej sytuacji demograficznej i społecznej. 


Ocena z3v.iera: 


l . Dane {) sytu<lcj i dcmogra fic znej i społecznej: 
- liczebność gmin) - 3.946 

2. Dane o korzystających z pomocy społecznej: 
- liczba osóh - 285 . 
- liczba rodzin - 152 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia: 
- ubóstwo - 123 rodziny 
- bezrobocie - 59 rodzin 

- niepełnosprawność - 14 rodzin 
- długotrwała lub ciężka choroba - 17 rodzin 
- bezradność - 33 rodzin 
- alkoholizm - 11 rodzin 

- potrzeba ochrony lllacicrzYllstwa - 17 rodzin 

http:I"Odza.ju
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- opu:,i:ucnic lakbdu kamcgo - 1 rod zina 

- zdar7e nia losowe -- 1 rodzina 

- klę s ki iy\\iolowe i ekologiczne -1 rodziny 
- przellloc \\ rodzinie - ofiary przemocy - 5 rodzin 

- zasilek slaly - 17 osób 
- zasiłek okresowy - 44 osoby 
- zasiłek celowy -- 73 osoby 
- posiłek - 115 osób w tym dla dzieci 103 
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 1 osoba 
- specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi -- l osoba 
Ponadto GOPS realizuje zadania związane z świadczeniami rodzinnymi fund uSl.em 

aj imentacyjnym: 
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rod zinnych - 166 rodzin 

- świadczenia pielęgnacyjne -liczba świadczeI'l 45 
- zasiłek pielęgnacyjny -- lic zba świadcze{1 200 
- jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziec ka - liczba świadczell 21 

- _jednorazowa zapomoga z tytułu urod zenia się dziecka - liczba świadczel142 
- świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego -- 15 rodzin 

- opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego - 14 osób 
- opłacenie skladki ubezpieczenia spolccznego -- 16 osób 
- ś\viadczcnia pieniężne z prac społecznie użytecznych - 5 osób 
- stypendia socjalnc dla uczniów i zas iłki szkolne - 45 osób 
Z uwagi na liczhę korzystających kwoty są bardzo duże . 


Kadra GOPS składa się z 4 osób tj . kierownika jednostki. specjalisty pracy soc.jalnej, 

pracownika socjalnego i inspektora d/s świadczdl i funduszu alimentacyjnego. 

Komisje wysłuchaJy ocenę zasobów pomocy s połecznej na rok 2012 dla Gminy Gzy - która 

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 13. 
Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski - odnośnie przehudowy drogi 
w SłOllczewie zapytaL czy będzie w calości okopana ro\\ami. czy nie będzie'? Jeśli będz i e lo. 
czy zabezpieczone są zjazdy nie Iylko do dzialek z<1mieszkalych. ak i rolnyc h. iż do tej pory 

lepsze. czy gorsze. ale zjazdy są i chce. żeby zjazdy były . Naslępnie zapytał. czy jeśli 

zos Ianie przebudowana droga powiatowa i będą zatoczki dla autobus()\\' lo. czy przez Powial 
są przcvvidziane wiaty przysIankowe" 


Dalej za pytaJ. kiedy wykonawca wejdzie z pracami na drogę gminną \ ·V Słończe\vie? 


Zastępca Wójta Wieslaw Ochtabiński - odpowiedziaJ. że termin zakollczcnia prac na 
drodze to :20 .09.2013 r. 
Czlonej\. Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grocho\\lski - zapytal o autobus szkolny. czy 
będzie jeździł po drogach tak jak było wcześniej. czy zmieniła się tirma. czy będzie ta sama 
nadaj ? Następnie przypomnial. że na Sesji w dniu 6.06.2013 r. pytaj się odnośnie parkingu 
przy Ośrodku Zdrowia \V Przewodowie. że nic ma tam miejsca zahezpieczonego Ila ten cel. 
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Dakj l.apywL jaki 1118 Sl31llS droga \\ kierunku Pana Viielgolewskiego, czy jest to droga 
Pana Wielgolevvskiego. czy jest to droga gminna. czy mo/na tam zrobić parking? 
Następnie powiedział. że dla jadącego autobusu od strony [)ultuska przez GolYl11in 

\\ kierunku Ciechanowa jest przewidziana zatoe~ka za Panem Fr"lckiewiczem. po cl.ym 

zapytaL gdzie zatrl.ymuje si y autobus jadący od Pułtuska przez Przewodowo w kierunku 
Gąsoeina bądź. Novvego Miasta? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że taki autobus zatrzymuje się przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Przewodowie. 
Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - z.auważ.y!. i.e żeby wysiąść do 
Ośrodka Zdrowia. trzeba wysiąść przy PSP i uznaL że byt to niezbyt zdrowy projekt 

przebudowy ronda. 
Wójt B. Polańska - zwróciła uwagę na oświetlenie ronda. Jej zdaniem. z ronda jest 

zrobiona autostrada. a za oświetlenie będzie płacić gmina. Poinformowała, że zastanawiala si~ 
nad wyłączeniem lamp. Ale gdyby zdarzyl się wypadek, mogłoby to być przyczyną. że źle 
była oświetlona jezdnia. Dodała. że ~robionyeh zatoczek nikt nie konserwuje i ju7. rosnq 

chwasty . 

W kwestii drogi w kierunku Pana Wielgolewskiego. wyjaśniła. że wjazd do posesji Pana 
Wielgolewskiego to droga prywatna. W rozmowie z Panem Wielgolewskim. na pewno 

wjazd z.agrodzi. ponieważ mówiL że mial włamania do gospodarstwa. W związku z tym 
uznała. że skoro przy Ośrodku Zdrowia jest brama w:jazdowa j to jedną stronę należy 

przeznaczyć na parking. Środki IW wykonanie parkingu należałoby przewidzieć przy ustalaniu 

budżetu gminy na 2014 r. 
Odnośnie kopania ro\o\ów związanych z przeblldo\\· ą drogi w SloI1czewie powiedziala, że 
rowy będą kopane. Czy w całości. trudno jest jej powiedzieć. PoinFormowala. że kiedy 

wykonC:l\vca zacznie kopać rowy. zaproponuje zorganizowanie spotkania. żeby mieszkal1cy 

mogli zobaczyć gdzie będą mostki. 
Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - sugerował. że tak jak na mapce są 
numery działek . tak do każdej działki \\edług mapki powinien być zjazd. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła. że wykonawca nie robi tak. że np. na działce 30 m 
szerokości zakłada mostek i na następnej działce tego samego właściciela zakłada następny 

mostek. 
Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu .J. Grochowski - powiedzial. że rozumie to . Ale do 
poszczególnych działek .. gdzie są inni wlaściciele zjazdy być powinny. 
Wójt B. Polańska - była zdania. że należy to przypilnc.l\\ać . iż później będ:t.ie problem. 
Czlonek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski - uważał. 

że zjazdy povvinny być zrobione do każdej dziall~i. 
Wójt B. Polańska - odnośnie przewozu uczniów do gimnazjulll i szkól podstawowych na 
terenic gminy Gzy powiedziała . że przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Sal1locllOdO\\ej Spólka Akcyjna w Ciechanowie. Na dzisiejszym spotkaniu z dyrektorami 
szkół hędą u7gadniane trasy przejazdów autobusów. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu .J. Grochowski - zapytal. czy Powiat hędzie stawial 
wiaty przystankovve'? 

http:b�d:t.ie
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Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedziaL żc I\)wia t me będzie stawiał wiat 

przystankowych. będzie s tawiać tylko słupki. 

Wójt B. Polańska - poinformowała . że od Zarządu Powiatu \\plynęło pismo odnośnie 

przystankóv,. W poprzednim piśmic. Starostwo Powiatowe w Pułtusku chciało przejąć 

wszystkie przystanki z terenu gminy . Wcześniej po tym piśmie byJo też pismo od Pana 

Wojewody Mazowieckicgo odnośnic przystankóv. znajdujących się na terenie gminy. 

v....' związku l. tym. jeżeli chcemy z<lrządzać przystankami Ilależy podjąć stosowną ucll\",al~. 

Jednocześnie nadmieni la. że Rada Gminy Śvvicrczc podjl;ła jllŻ taką uchwalt; i przystanki 

autobusowe są wlasnością gminy. Je.j zdaniem. skoro większość przystanków l.ostala 

pobudowana przez. gminę z wlasnych ś rodkóv'r to gmina powinna nimi zarządzać i będą 

\\lJSllością gminy. 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu .J. Grochowski - zauważył. żc w mie.iscowościach 

Gotardy. SłoIlczewo. przystanki autobusowc. które nie tak dawno zostały pobudowane są do 

rozbiórki i będą od nowa przebudowy\.\'anc. 

Wójt B. Polańska - uznała. że ktoś. kto robil projekt na przebudow~ drogi nie przewidział 

takiej sytuacj i. 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu .J. Grochowski - powiedział, że na drodze 

we wsi Sł0l1CZCWO na spotkaniu był Pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 

Kiedy zwracał uwagę na przystanki powiedziaL że projektant nie musi okazywać projektu ani 

gminie. ani nikolllu. W związku z tym rubi co chc~. Gely mówił o przystanku. o miej scu. 

w którym był przystanek. powiedziaL że nie jest to zgodne ze wskazówkami zegara i nic 

mOl,e być na starym miej sc u. Natomiast we wsi Gotardy. w takiej samej sytuacji przysLanck 

może być . .lego zdaniem. króci się jedno z drugim. Dodal \\'e wsi Gotardy zatoczka jesl przed 

skrzyżowaniem. natomiast wsi SłOllCZe\VO nie muże być zatoczki przed skrzyżowaniem gdzie 

był przystanek. choć mogła być. 

Czlonek Komisji OŚ" ' iat~y, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadows.ki - byl 

zduni,\. le jest tak dlatego. że projektanl zrobił projekt na oko. bez mapek geodezyjnych i ani 

PO\viUL ani mieszkallcy tego nic sprawdzali. 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - uzna!. że jeśli wykonawca 

w przyszłości zacznie robić drogę i jeśli znów przesunie przystanek, to następny przystanek 

nie będzie we wsi Slollczewo tylko we wsi Szyszki. 

Wójt B. Polańska - dodała. że dokumentacja na całą drogę była robiona dUlo wcześniej. 

przynajmniej 5 lat temu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

zapytała Panią Wójt. czy środki funduszu soleckiego można podzielić na kilka przedsi~\\zjęć. 
czy musi to być tylko jedno przedsięwzięcie? 

Wójt B. Polańska - odpO\viedziala. że środki fundus/.u soleckiego można podzielić na kilku 
przedsięwzięć . 

Następnie poinformowała. że do kOllca wrześ nia 2013 r. przyjmowane są wnioski na 

..schetynówkę. Po różnych rozmowach ze Starostwem Powiatowym, Zarządcm Powiatu 

i innymi ludźmi. jest moż. liwość złożenia wniosku przez Powiat w ramach partnerstwa 

z gminą. u przesunięciu realizacji drogi po\\iatowej Gąsocin - Lady Krajęczyno na drugi rok 

http:Sadows.ki
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do minimum Z<.l cmentarz we \\si SZ) szli. W l\'vi<{zKu I . tylll. z uwagi na dodatko\\c pun!.;t) 

.iest możliwość uzyskania środków finansowych. jak \v tylll roku. Przypoł11niala. że zlożon)' 

przez Starostwo wniosek byl hardzo dobrze umotywowany i Powiat znalazl s i~ na drugim 

miejscu. Myśli. że wniosek na 2014 r. ma również dużą szansę. ponieważ jest to przesunięcie 
o dalsze kilometry i droga przebiega przez centrum wsi Szyszki. Dlatego Starostwo 

Powiatowe jeszcze w sierpniu hr. wystąpi do naszej gminy o pomoc finansową. którą 

należałohy zabezpieczyć w budżecie gminy na 2014 r. Dodała. że Powiat Pułtusk i ma składać 

dwa v ..'nioski na drogi, w gminie Gzy i gminie Pokrzywnica. 
Jeśli chodzi o drogę powiatową Kozlówka - Krzemień. na której hyl Pan Dyrektor ZDP i Pan 

Starosla. ohiecał. że w tym roku zrohi część nakladek i poprawi w miejscach gdzie sq 

najwj~kszc doly. 

Czlonek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński 

poinformowaL że na drodze nic nie bylo popra\o\oiane. 
Czlonek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski - dodał. 

że bylo tylko posypane żwirem na skrzyżowaniach. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła. "i.e termin prac na tej drodze się przesuwa z września na 

październik. ponieważ w m-c u wrześniu są przetargi. Ale Pan Starosta w dalszym ci<{gu 

obiecuje. Nadmieniła . że wpływu większego na realizację prac na drodze nie ma. 
Wracając do przehudowy drogi powiato"vcj Gąsocin - Lady Kra.ięczyno myśli. że skoro jest 
możliwość realizacji dalszego odcinka tej drogi przez centrum wsi Szyszki, gdzie chodzi 

głównie o chodniki. to należy 7: szansy skorzystać i zagwarantować minimalną kwot~ jaką 
gmina może dotinansować tj. \\" gr<.lnicach ok. 200.000 zl lub mniej. Zaznaczyła, że 

kosztorysu na zadanie jeszcze nie zna. 

Podkreśliła. że chciałaby też zrobić coś z chodnikami \\ Gzach . .Jest to trudny temat. Trudny 

jest temat róvmież ze Szpitalem w Pułtusku. który ma już obecnie 20.000.000 zł długu. 

Dalej poinformowała. że Pani Jadwiga Zaradkiewicz do Samorządowego Kolegium 

Od\voławezego \V Ciechanowie złożyla na Wójta Gminy Gzy zażalenie. na przC\vleklc 
prowadz~nie postępowania . Chodzi o rozgr<.lniczeni~ cJziałek Pani laradkiewicz z Panią 
Maslowską. 

Kolejna bardzo trudna sprawa. (l której mówiła to spr8\\.a we wsi Gzy - Wisnowa. gdzie Pan 
Mako\\ski nie ma doja7:du do pol[\. Wyjaśniła. że okazało się. że droga kończy się \V pewnym 

momencie i zaczyna si<;: prywatna dzialka Pallstwa Olkowskieh. W związku z tym rnyślala 

o prze.i~ciu cz<;:ści wspólnoty tt~j wsi na gmint; i zamianę jej z gruntem Parlstwa OlkowsKich. 
Jednak po konsultacji z PanCl11 radcą pr<.lwnyrn. prościej b~(i7.je wykupić kawałek pry\vatnego 
gruntu. ponieważ by/aby tylko jedna oplatiJ geodety i jedna opl<1ta notariusza. Jednak nie 
wie. czy Państwo Olkowscy zgodzą si~' na wykup kawalka ich gruntu. Na zamianę gruntó",'. 
wyraziłi zgodę. 

Następnie powiedziała . że w dniu 01.09.2013 r. w Pniewic gmina Zatory, odhędą się dożynki 
powiatowe. W związku Z konkursem wiellców dożynkowych na w/w uroczystości Ufnala. że 
byłohy dobrze. gdyhy udzial w konkursie \v tym roku \vzięla Para~ia Gzy. i ż p%slaJe 
paratie \V takich konkursach uczestniczyły wcześniej . 

http:b~(i7.je
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Czlon.ek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Jadwiga Koc -

zupylaja o kosze na śmieci oraz co maji( robić ci. którzy segregują śmieci. bo firma 
odbierająca odpady workó\v też nie dala'? 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu .J. Świderska - powiedziała. że śmieci miały być 
odbieranc z posesji. 
Natomiast Pan kicrov,ica zażyczył sobie . żeby śmieci wynosić do drogi. bo nie będzie 

wjeżdżał do podwórka. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła. że jeżeli ktoś ma do drogi 2.50 mb. czy 300 mb, to śmieciarka 
będzie zajeżdżała. Natomiast. jeżeli ktoś ma do drogi 15 mb. 20 mb. 30 mb to samochód nic 
będzie zajeżdżał. Dodała. że \v związku z dużą ilością telefonów i pismami. które wplynęły 
Jo urzędu. można byloby zerwać lIl1lO\Vę z firmą. aic co dalej? Stwierdziła. że firma 

"Błysk" była naj tallszą fi rmą. 
Odnośnie pojemników na odpady, po\viedziała. ż.e są produkowane w naszym kraju i będą 

pod koniec października br. Wykonavvca sprowadził też 1 . .500 szt. pojemników używanych. 
ale do ponownego użytkowania z tej ilości zostaln wybranych tylko .500. Na tercnic gminy 

Gzy rozprowadzi część pojemników z obecnego transportu z Niemiec. 
Poinformowała. że w tej chwili po gminie chodzi jedna osoba z firmy .,Błysk i jedna 
z urzt;du gminy. Osoby te mają odwiedzić każde gospodarstwo. rozmawiać i przekazywać 

odpo\\iednie informacje oraz roznieść worki. 
Nadmieniła. że poprzednim tygodniu. kiedy b) ł odbiór odpadów z Prezesem tirmy .. Blysk" 

przejechali przez kilka wsi w gminie: :rauważyła. że w znac/.nej części jest to wina 
mieszkaJlcóv" gminy. W związku z tym. L.e śmieci są odbierane od godzin)' 7.00 pracownik 
urzędu gminy przejechal się przez zwartą wieś i zobaczy\, że kosz był wystawiony \!Ii co 
trzecim gospodarstwie domo\vym. A o godzinie 9.00 był już telefon do urzędu gminy. że są 
nieodebrane śmieci. Kiedy Pan Pre/.cs .. Błysku·· pokazywaj jej zdjęcia. ile lirlll3 zabiera 
śmieci. nie wierzyła . Było to do momentll nż zobaczyrn sama . Śmieci wystawionych do 
odebrania było bardzo dużo. Jej zdaniem. sytuacja ta si~ unormuje. 
Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - był zdania, Ż~ przyczym\ tego 

stanu rzeczy jest to. że połowa l11ieszkallców gminy nie oddawała śrnieci. 
Wójt B. Polańska - dodała. że tam. gdzie wcześniej śmieci odbierala/irmCJ ,.Blysk·· nic ma 

problemu. Natomiast jest problem tam gdzie śmieci odbierało Puhuskie Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych. ponieważ tirma ta zajeżdżala do każdego gospodarstwa. co obecnie jest 
niemożliwe. ponie\vaż na terenie gminy są gospodarstwa domovvc. do których nie da się 

dojechać . Za przykład podala 3 gospodarstwa domowe wc wsi Żebry - Wiatraki. wobec 
których jest propozycja usta\·vienia \",i~kszcgo pojemnika na ()dpady . 
Czlonel< Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński 

przypoll1llial. że kiedy kilka lat temu firma ..Blys"" wchodziła na rynek wówczas nie patrzyla 
na dojazd. że są krzaki. Chciala ogarnąć wszystkich. Dzisiaj. kiedy ogarnęła wszystkie gminy. 
robi problemy. 
Wójt B. Polańska - przyznała mu rację . Poinformowala. że firma ..Błysk" ma do obslugi 
15 gmin i 4 miasta. 

http:Czlon.ek
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Członek Komisji Oświat)', Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czaplińsl"i 


powiedzial. je kiedy firma wcześniej odbierała odpady z części gminy, nie bylo problemów. 

cena była niższa niż obecnie i oplacil0 się. 


Wójt B. Polańska - wyjaśni la. że było to l1a innych zasadach. odpady zagospodarowyv,'ali 

we własnym zakresie, 


Czlonek Komisji Oświat)' , Zdrowia i Bt'zpicczeństwa Publicznego Z. Sicrzan - zapytaL 

co ma zrobić mieszkaniec. jeśli nie ma żadnego pojemnika? 

Wójt B. Polańska - odpo"viedziała. że śmieci można wystawić w worku, obojętnie jakim, 

Następnie poinformowała o realizacji mostkó'v\'. Powiedziała, że jest zrobiony mostek. który 

będzie jeszczc polany warstwą asfaltową we wsi Pękowo przez wieś, zrobiony jest mostek 

we wsi Przewodowo Poduchowne na rzece Tąsewce. 2 mostki we wsi SłOllczewo oraz będą 


dokOllczone ubytki w drodze asfaltowej. We wsi Pękowo wszystkie ubytki w drodze 


asfaltowej sąjuż napra\,vione. 

Czlonek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sicrzan - zapytał. 


o jakiej średnicy został założony przepust we vvsi P~kowo'? 
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - odpowiedziaL że we wsi Pękowo na nowym 

mostku zostały założone 2 rury o średnicy 60 cm. 
Wójt B. Polańska - poinformo"vala. że \v tej chwili pilnie do remontu pozostaje l mostek 

\\c wsi Pękowo, Prze"vodowo - M,~ioraL Słollczewo. Sisice i 2 mostki we wsi Mierzcniec. 
Dalej odczytała ","niosek mieszkallca gminy i radnego Pana M. Sadowskiego. w którym 
zwraca się z prośbą. aby przy remoncie mostku na drodze Grochy Krupy - Osiek i Stare 

Grochy - Mierzeniec pozostały przepusty o tej samej średnicy i kształcie, ponieważ zmiana 
ich narazi jego gospodarstwo i pobliskie na podtopienie. 
Powiedziała. że odstąpiła od remontu w/w mostku z uwagi na brak dokumentacji i zgłoszenia 

remontu do Starostwa Powiato"vego. 
Zastepca Wójta W. Ochtabiński - nadmieniL że na opracowanie'dokumentacji na remont 

mostka należy przeznaczyć 8.000 zł - 10.000 zł. 
Czlonek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski - zapytał 

Panią Wójt dlaczego wszyscy się uparli i nie rozumieją, z.e wszystkie mostki zostają o tej 
samej przepustowości, a na mostku na asralcie chcą dołożyć przepustowości nie wiadomo ile? 
Następnie uznał. że asfalt na drodze jest popsuty dlatego. że zamiast mostek wybetonować. 
zostat posypany piaskiem i asfalt został położony na piasek . W związku z tym nawet przy 

niewielkich opadach woda wymywa piasek i zalamuje si~ astalt. Jego zdaniem. gdyby mostek 

zabetonować. zazbroić i polać asfaltem to problem by znikn'lL Podkreślił. że przy 
nadmiernych opadacll. siłą rzeczy \"loda pójdzie przez drogę. Ale przy normalnych opadach 
\voda mieści się w przepuście i odpływa . 

Czlonek Komisji Rolnictwa i l3udżctu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady 

.J. Grochowski - wyjaśnił. że o mostek upominał się nie w swoim imieniu lecz w imieniu 
mieszbllcóv, wsi Groch -Illlbrzyk. Mierzeńca a także w imieniu Pana Prezesa Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej w Grochach - Krupach, który prosiL żeby zrobić coś z mostkiem. 
żeby mostek miał większą przepustowość. ronieważ co roku woda zalewa pole i z tego tytułu 
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ponosi straty . Dodał. że V\ szyscy mieszk cll1cy od mostka w górę zaws/t.' mają trudności . 

Uważa!, l.C jeśli mostek pozostanie \\ takim rozmiarze jak jest, to przy normalnych opadach 

nie si y nie bydzie działo. Ale v\ cz.asie. kiedy b<;dzie napór wod~.: . to pominąwszy szkody 

rolników, będzie poszkodo\vana gmina. ponieważ będzie rozervvana droga. 

Wójt B. Polańska -- poinl\.)rmowa!a. że \\ tej chwili wcdlug stwierdzenia wykonujących 

mOsl). na 10 kręgów jest 6 zarwanych. Następnie wyjaśniła. dlaczego chciano zwiększyć 

przepustowość mostka - bo tak mówili wykonavicy. przy objeździe mostków. Uznała. że 

\\ lej syluacji. gdy nie ma woli remontu mostka. może naprawić asfalt. co jest bez sensu 

i zosl<tV\ić krygi o takiej samcj przepu stowośc i. Natomiast. jeżeli będzie v"ola wstawienia 

kręgów o \viększej średnicy, to tnk jak powiedziała ,.vcześniej, musi być opracowana 

dokumentacja z wyliczeniem, o jakiej średnicy mają być wstawione krygi. 

Wobec zrealizo\vania porządku posiedzenia. Przewodniczący K. lebrowski o godz. 

14.10 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała : 

it~cłó;owska 



