
Protokół Nr 30/14 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu 
odbytego w dniu 23 czerwca 2014 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem 
Kazimierza Żebrowskiego - 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 
Kazimierz Żebrowski. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski - o godz. 12.40 
otworzył wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
i Komisji Rolnictwa i Budżetu. Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości 
oświadczył, że zgodnie z listami obecności na 15 członków dwóch Komisji aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy 10 członków Komisji tj. 5 członków Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego i 5 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: 
l .  Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
3. Anna Zalewska - dyr. PSP w Przewodowie 
4. Danuta Ojrzeńska - dyr. PSP w Skaszewie 
5. Agnieszka Domańska - dyr. PG w Gzach 

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia. 

l. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gzy do realizacji projektu partnerskiego 

pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 
kompetencje kluczowe - Moja przyszłość ". 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. 
4. Sprawy bieżące gminy. 

Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku posiedzenia. 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowskiego porządek 
posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie. 
W tym momencie na salę obrad przybyła czlonek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego Zofia Frąckiewicz. Aktualna ilość członków Komisji biorących udział w 

posiedzeniu - 6. 
Ad. pkt l. 
Wójt Gminy Barbara Polańska -poinformowała, że za pośrednictwem gminy Publiczne 
Gimnazjum w Gzach złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie kwoty na 
zajęcia dodatkowe pn. "Moja przyszłość ". Pieniądze na ten cel będą pozyskane w całości 
z Urzędu Marszałkowskiego. 
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Wniosek opiewa na ogólną kwotę 25.800 zł w tym środki ze Społecznego Funduszu 

Europejskiego - 85% , środki budżetu państwa - 10% i środki Samorządu Województwa 

Mazowieckiego Marszałkowskiego- 5%. W związku z tym, konieczne jest podjęcie uchwały, 

w której wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji projektu, którą należy podjąć do dnia 

30 czerwca 2014 r. Projekt byłby realizowany od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r .. 

w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Wymieniona kwota będzie 

przeznaczona na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w wymiarze 30 godz., matematyki, 

fizyki, biologii, chemii, geografii oraz poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Projekt będzie 

realizowany w Publicznym Gimnazjum, jako zajęcia pozalekcyjne. 

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

z przedmiotów, które wymieniła Pani Wójt będą się odbywały raz w tygodniu, po jednej 

godzinie. Powiedziała, że jest staJa grupa 23 uczniów. Planowane jest objęcie projektem 

przyszłych uczniów klas III ze względu na egzamin gimnazjalny. Nadmieniła, że wyniki 

egzaminów nie są nigdy wysokie, ponieważ uczniowie czego nie przerobią w szkole tego nie 

zrobią w domu. Dlatego jest zamysł, żeby uczniowie kI. III - 23 osoby chętne, chodziły 

i faktycznie ćwiczyły testy tylko pod kątem egzaminu gimnazjalnego tzn. zajęcia budujące 

i uzupełniające wiedzę. Dodała, że obecna kI II PG jest potencjałem i obiecują sobie dużo. 

Uważała że dodatkowe wsparcie na pewno będzie dobre, tym bardziej, że realizując projekt 

unijny "Dziś myślę o jutrze ", uczniowie pytają się, czy coś podobnego będzie w przyszłym 

roku. 

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

Publicznego Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość członków Komisji biorących udział 

w posiedzeniu - 7. 

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

projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gzy do realizacji projektu partnerskiego 

pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 

kompetencje kluczowe - Moja przyszłość ". 
" Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami "za ,-

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

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia 
Oleksa - również poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 

Gzy do realizacji projektu partnerskiego pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość ". 
" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za , 

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

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 2 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 2 i 3 
Wójt B. Polańska - przypomniała, że w budżecie była zarezerwowana kwota 50.000 zł 

z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Puhuskiego na przebudowę 

drogi powiatowej na odcinku Słończewo - Szyszki. 
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Nadmieniła, że złożony przez Powiat wspólnie z gminą wniosek nie został zakwalifikowany 
do dofinansowania i powyższe pieniądze zostały w budżecie. W związku z tym jest 
propozycja, aby środki te uruchomić i wykorzystać na utwardzenie i zagospodarowanie terenu 
przed urzędem gminy. Poinformowała, że po spotkaniu z Panem Starostą Pułtuskim, Panem 
Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku i potencjalnym wykonawcą Panem 
T. Paradowskim doszli do wniosku, że większa część terenu znajduje się po stronie Powiatu. 
Dlatego koszty przewidziane w kosztorysie zostaną podzielone. Oznacza to, że każdy 
podpisze umowę na swoją cześć .. Z wstępnego wyliczenia kosztów kwota wynosiłaby 25.000 
zł. Głównym planowanym zadaniem jest odwodnienie budynku urzędu gminy poprzez 
studzienki, zagospodarowanie pasa przy samym budynku plus mała architektura tj. ławeczki , 
stojaki na rowery, kosze na śmieci, donice kwiatowe. Prace prowadzony byłyby w miesiącu 
lipcu 20 l4 r. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Pubłicznego Witołd Czapliński -

zapytał, czy będą usunięte drzewa rosnące przed urzędem ? 
Wójt B. Połańska - odpowiedziała, że drzewa - świerki przed urzędem będą usunięte. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński 

zapytał, czemu nie mogą zostać? 
Wójt B. Polańska odpowiedziała, że nie ma innej możliwości. Tym bardziej, że rosną pod -

linią energetyczną. W kwestii osuszenia budynku gminy, poinformowała, że świerki dają 
dużo cienia np. do pomieszczenia po policji, praktycznie w całości nie dochodzi słońce. 
A świerk znajdujący się pod linią elektryczną jest bardzo okrojony. Jej zdaniem, nie ma 
możliwości zachowania świerków przed urzędem. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński - uznał, 
że przed budynkiem urzędu gminy będzie zero zieleni. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Sierzan

dodał, że będą doniczki. Będzie nowocześnie, jak przed Urzędem Miejskim w Pułtusku. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zofia Frąckiewicz -

zapytała, czy będzie realizowany projekt na dokończenie przebudowy drogi powiatowej na 
odcinku Słończewo- Żebry? 
Wójt B. Połańska odpowiedziała, że ostatnio czytając czasopismo samorządu-

terytorialnego WSPÓLNOTA, wszystko wskazuje na to, że propozycje Urzędu 
Marszałkowskiego tzw. Regionalne Instrumenty Terytorialne będą zaakceptowane przez Unię 
Europejską. Droga w całości jest w projekcie Starostwa Powiatowego i jest przewidywany do 
realizacji cały odcinek na kwotę 5.000.000 zł. Środki będą poza konkursem, nie wcześniej 
jednak jak w 2016 r .. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz -

podkreśliła, że powyższa droga jest drogą do szkoły i dziwnie jakoś została oceniona. 
Wójt B. Połańska wyjaśniła, że we wniosku było napisane, że jest to droga do szkoły, że-

łączy dwa powiaty. Ale nie zależy to od Powiatu, ani od gminy - zostały okrojone pieniądze 
z 1.000.000.000 zł na 250.000.0000 zł. 
Wracając do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 
2014 powiedziała, że jej propozycja to: 



- 4 -

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 - 50.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu 

Pułtuskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W na odcinku 
"

Słończewo - Szyszki" w związku z brakiem realizacji powyższego zadania przez Powiat 

Pułtuski, a zwiększenie planu wydatków w dziale 900 -25.000 zł na zadanie pn. 

Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy"- kwota 25.000 zł. 
"
W zakresie zadania wchodzą następujące prace; Wymiana nawierzchni tj ułożenie kostki 
betonowej, wykonanie odwodnienia budynku, zainstalowanie elementów malej 

architektury: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci i donice kwiatowe, 

- w dziaJe 750 - 13.000 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn." Budowa 

budynku gospodarczego" realizowanego w latach 2014 -2015. 

Łączna wartość zadania według sporządzonego kosztorysu i koszty związane 

z opracowaniem dokumentacji, nadzór wynosi 103.000 zł z tego do realizacji w roku 2014-
53.000 zł , w roku 2015 - 50.000 zł w tym kwota 3.000 zł - koszty nadzoru i opracowania 

kosztorysu. 

Planowana wcześniej kwota na realizację zadania w roku 2014 - 40.000 zł i w roku 2015 -

30.000 zł. okazuje się niewystarczająca, 

- w dziale 700 zwiększenie planu wydatków na wydatki geodezyjne związane 

z uregulowaniem własności gruntów we wsiach: Żebry - Wiatraki, Borza - Strumiany, 
Grochy-Serwatki, Pękowo. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - dodała, że w dziale 852 - 183,15 zł - wpłata 

nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych. 

Zwrócone środki należy odprowadzić na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Następnie powiedziała, że dzień 30.06.2014 r., kiedy planowana jest sesja Rady Gminy jest 

ostatni dzień półrocza 2014 r. i będzie konieczność wprowadzenia pewnych kwot zgodnie 

z nadesłanymi pismami. W związku z tym zmieni się kwota dochodów i wydatków, która nie 

wpłynie na wynik finansowy budżetu gminy. Dlatego, jeżeli będzie możliwość sporządzenia 

zarządzeniem, to zrobi to zarządzeniem Wójta Gminy przed sesją, albo autopoprawką na 

sesji. Niewielkie kwoty jakie wpłyną do budżetu gminy będą dotyczyły pomocy społecznej. 

Członek Komisji Rołnictwa i Budżetu Jacek Grochowski zapytał, czy budynek-

gospodarczy przy urzędzie gminy będzie pobudowany w tym roku w surowym stanie? 

Wójt B. Połańska - odpowiedziała, że tak, w stanie surowym zamkniętym. Do Starostwa 

Powiatowego została złożona dokumentacja o wydanie pozwolenia na budowę. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński -

zapytaJ, czy budynek będzie stawiany systemem gospodarczym? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie. Na budowę budynku będzie ogłoszony przetarg. 
Pytań więcej nie było. 

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

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

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

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

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

również poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy. 
" 

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

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

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

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

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. 
" 

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

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

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

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 głosach "wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała 

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

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 4. 
-Wójt B. Polańska poinformowała, że wykonawca wykonuje odmulenie stawu we wsi 

Szyszki. W związku z tym, że było mało ziemi, mieszkańcy wsi Szyszki, Pan Sołtys i Prezes 

OSP Szyszki pomogli zorganizować ekipę z ciągnikami i ładowarką, która pracowała cały 

dzień tj. 20.06.2014 r. i ziemi nawieziono sporo. Myśli, że po zamknięciu zadania staw 

będzie wyglądał przyzwoicie. Powiedziała, że po znalezionym i odwiezionym niewypale 

z czasów II wojny światowej zrobił się wyciek wodny i ciągle sączy się woda. W związku 

z tym doszli do wniosku, że dla umocnienia staw należy wyłożyć faszyną, którą robią 

4 osoby zatrudnione z Powiatowego Urzędu Pracy pod nadzorem kierownika Gminnej Spółki 

Wodnej w Gzach" u Pana sołtysa wsi Szyszki. Będzie to dużo taniej. 

Czlonek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz -

uznała, że do Powiatu należy zgłosić zabezpieczenie obrzeża stawu graniczące z chodnikiem. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że kiedy zostaną zakończone roboty ze stawem, będzie 

rozmawiała z Zarządem Dróg Powiatowych w Pułtusku. Uznała, że obecnie jest dużo 

bezpieczniej, ponieważ wcześniej kończył się chodnik i był początek stawu, a obecnie 

powierzchnia stawu się zmniejsza, a zwiększa się bezpieczeństwo. 

Dalej poinformowała, że w lipcu będzie robiony dach na Ośrodku Zdrowia w Szyszkach. Jej 

zdaniem, konieczny jest też remont dachu na budynku po byłym sklepie w Szyszkach, na 

który został opracowany kosztorys . W związku z tym, kiedy w miesiącu sierpniu bieżącego 

roku gmina otrzyma zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2013 r. należy wykonać te zadanie. 
" 

Następnie powiedziała, że na zadanie pn. "Przebudowa drogi Wójt y - Trojany gmina 

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymała 60.000 zł 
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Po podpisaniu umowy będzie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy. 

Na realizację zadania przewidziana jest kwota 155.000 zł. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński -

zapytał, czy starczy środków finansowych na dokończenie drogi? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że do końca nie. We wniosku jest przewidziane -

asfaltowanie drogi za posesję Pana Bracha. Do dokończenia drogi zostaje niewielki odcinek , 

ale droga będzie kończona jak zrobi sąsiednia gmina. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapłiński -

nadmienił, że na starej drodze pokruszył się asfalt. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że wieś Wójty - Trojany przeznaczyła środki funduszu 

sołeckiego na remont dywanika asfaltowego od wsi Stare Grochy i w czasie jak będzie 

realizowany wspomniany odcinek drogi ,będzie poprawiony stary asfalt. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapłiński -

zapytał, co dzieje się ze żwirowaniem dróg? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że będzie podpisywana umowa, na początku lipca 

2014 r. będzie żwirowanie dróg. Na początku lipca będą też wykonywane z funduszu 

sołeckiego i budżetu gminy mostki we wsi Mierzenie, Pękowo, Gzy. Przy okazj i tej trzeba 

również dokonać naprawy zjazdu z drogi wojewódzkiej we wsi Porzowo do wsi Kozłowo. 

Poinformowała także, że była kontrola drogi wojewódzkiej nr 618. W związku z tym w roku 

2015 r. pewne środki finansowe trzeba będzie przeznaczyć na uregulowanie spraw 

związanych z pętlą autobusową we wsi Porzowo, zjazdami z dróg asfaltowych i tablicami 

informacyjnymi z nazwami miejscowości. 

W rozmowie na temat dróg w tym na temat drogi nr 618 i rosnących przy niej drzew 

poinformowała, że przedstawiciel Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Warszawie, powiedział, że na usuwanie drzew MZDW ogłasza przetarg, ale środki, które 

miał wydal właśnie na remont tej drogi. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński -

zapytał na czyich gruntach jest pobudowany przystanek autobusowy w miejscowości 

Przewodowo? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że myśli, że grunty pod przystankiem należą do MZDW, 

a przystanek autobusowy należy do gminy. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński - uznał, 

ze obecnie przystanek autobusowy w Przewodowie jest niewykorzystany i można byłoby 

w tym miejscu utworzyć parking. 

Członek Komisji Z. Sierzan - jego zdaniem, jest już na to za późno. Parking można było 

zaplanować, w czasie kiedy były prowadzone uzgodnienia. Obecnie jest tam położony 

chodnik z kostki brukowej i dewastować go nie wypada. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński -

powiedział, że jadąc do Ośrodka Zdrowia w Przewodowie do lekarza , nie ma miejsca na 

zatrzymanie się. 
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Członek Komisji Z. Sierzan - uznał, że samochodem można zatrzymać się na drodze do wsi 

Pękowo, a dalej dojść pieszo. 

-Wójt B. Połańska poinformowała, że w Przewodowi e w następnym roku gminę czeka 

wymiana dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Przewodowie. Poza tym trzeba przemyśleć 

o wykonaniu parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia likwidując trawę po lewej i prawej stronie. 

Odnośnie przystanku autobusowego, powiedziała, że słyszała, że przystanek jest 

wykorzystywany przez kierowców tirów. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński był-

zdania, że przystanek autobusowy powinien stać tam gdzie jest zatoczka. 

Członek Komisji Z. Sierzan uważał, że w stronę Pułtuska zatoczka jest trochę wcześniej -

przed przystankiem, ale można dojść. Natomiast zatoczka w kierunku Ciechanowa jest 

zlokalizowana dalej. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski -

stwierdził, że wszędzie na drodze wojewódzkiej są źle zaprojektowane przystanki tj. nie 

tylko w Przewodowie ale i w Osieku. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że na drogach powiatowych nie ma problemu 

z postawieniem przystanku, natomiast na drodze wojewódzkiej, żeby pobudować przystanek 

konieczna jest dokumentacja. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński - uznał, 

ze skoro zmienia się miejsce zatrzymania autobusu to powinien być zaprojektowany 

przystanek, a nie tak, że tylko zrobione jest rondo. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z,. Sierzan jego-

zdaniem, przystanek był zaprojektowany, tylko kto dałby grunty. 

Wójt B. Połańska dodała, że gdyby na samym początku nie było protestów to droga do -

Gołymina byłaby już zrobiona. Ale kiedy była opracowana dokumentacja i były pieniądze na 

przebudowę drogi to były protesty, nie tylko w gminie Gzy, ale i w gminie Pułtusk we wsi 

Gromin, ze względu na cenę wykupu ziemi. 

Wyjaśniła także, że rondo w Przewodowie powstało, ponieważ stałaby się nieważna 

dokumentacja. 

Członek Komisji Rołnictwa i Budżetu Jacek Grochowski - zapytał, co z melioracją? 

Wójt B. Połańska - w kwestii melioracji poinformowała, że jest poważnym problemem, 

ponieważ powinna być najpierw przygotowana dokumentacja, a później załatwianie środków 

finansowych na ten cel. W związku z brakiem wyrażenia zgody przez Pana Tetwejera na 

przejście melioracji przez jego grunty, wykonawca zwrócił się do jego sąsiada, który 

wcześniej wyraził zgodę na przejście melioracji przez jego posesję. Obecnie sąsiad ten 

się nie zgadza i stawia swoje warunki odnośnie odszkodowania, które są nie do przyjęcia, a 

innej możliwości ominięcia jego nie ma. W wyniku tego realizacja zadania jest opóźniona. 

Melioracja zrobiona jest do drogi powiatowej Szyszki - Strzegocin i na ok. 60 ha jest 

zagrożona. 

Członek Komisji Rołnictwa i Budżetu J. Grochowski - zapytał, czy w ramach gwarancji 

Powiat będzie robił dokończenie przebudowy odcinka drogi powiatowej Gotardy -

Słończewo, która była odebrana w roku 2013 ? 
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Przypomniał, że do zrealizowania pozostało wykopanie rowów, naprawa poobrywanych 

przepustów, zjazdów, poprawa poboczy. Podkreślił, że jest zainteresowany dokończeniem 

drogi nie tylko ze względu na to, że przykro jest na to patrzeć, ale że i z gminy na ten cel 

zostały przekazane duże pieniądze. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że też jest zainteresowana dokończeniem powyższej drogi -

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. Żebrowski o godz. 

13.40 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: tW  
ś't4r;t?  Kozim ierz Zebrowski 

Zofia Pszczółkowska 


