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PROTOKÓŁ NrXXV/2017 
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w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Leona Pytela - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 

Ad. pkt l. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel- o godz.13.40 otworzył XXV Sesję Rady Gminy 

Gzy. Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 

13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni: 

l .  Baleński Artur 

2. Kaczorowski Zdzisław 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący L. Pytel - przypomniał, że porządek dzisiejszej sesJI przedstawia Się 

następująco: 

l. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

terenie gminy Gzy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok. 

9. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2016 r. 

10. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2016 r. 

II. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2016 r. 

12. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2016 r. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

14. Sprawy bieżące gminy. 

15. Wolne wnioski i pytania. 

16. Zamknięcie Sesji. 
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Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród Państwa radnych lub Pani Wójt 

chciałaby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 

Wójt Gminy Barbara Polańska z uwagi na prośbę zaproszonych gości wystąpiła -

z wnioskiem, żeby pkt 9. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2016 

r. był omawiany jako pkt 5, a pkt 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na 

terenie gminy Gzy za 2016 r. jako 6. 

Przewodniczący L. Pytel- przedstawił porządek obrad po zmianach i zarządził głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -13 głosami "za" , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła zmiany w porządku obrad 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. 

Porządek obrad sesji: 

l. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2016 r. 

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2016 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

terenie gminy Gzy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok. 

l!. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2016 r. 

12. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2016 r. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

14. Sprawy bieżące gminy. 

15. Wolne wnioski i pytania. 

16. Zamknięcie Sesji. 

Porządek obrad sesji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 3. 

Przewodniczący L. Pytel poinfonnował, że protokoły z poprzednich Sesji Rady Gminy -

Nr XXIII/2017 odbytej w dniu 30 marca 2017 r. i Nr XXIV/2017 odbytej w dniu lO kwietnia 

2017 r. były wyłożone do wglądu i każdy mógł się z nimi zapoznać. Uwag do treści 

protokołów nie zgłoszono, zostały przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt S. 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Dar-Med" Dariusz Mikuś -

poinfonnował, że NZOZ "Dar-Med" prowadzi dwa Ośrodki Zdrowia w miejscowościach 

Szyszki i Przewodowo· Parcele. W Ośrodkach Zdrowia pracuje 4 lekarzy tj. Cezary Wolicki 

specjalista chorób wewnętrznych i medycyny pracy, Aureliusz Laskowski - specjalista 

ochrony Zdrowia, Dariusz Mikuś - specjalista lekarz rodzinny i chorób wewnętrznych i Joanna 

Czuper Dul - specjalista pediatra. Zatrudnione są także 3 pielęgniarki środowiskowo

rodzinne, pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania, położna środowiskowo

rodzinna i konserwator. Oprócz przyjmowania pacjentów NZOZ "Dar- Med " prowadzi opiekę 

na pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach oraz otacza opieką zdrowotną 

młodzież szkolną, kieruje do sanatoriów, na specjalistyczne leczenie szpitalne, ambulatoryjne, 

wykonuje badania laboratoryjne, badania EKG, glukozy, ciśnienia krwi, kieruje na 

fizykoterapię, wykonuje bilanse zdrowia dzieci, szczepienia i profilaktykę próchnicy i realizuje 

wizyty domowe lekarzy, pracę pielęgniarek i położnej w terenie. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel dodał, że Pan dr Mikuś podjął działania dotyczące remontu-

budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Przewodowo-Parcele w kwestii wymiany dachu 

i drobnych prac. 

Infonnacja dotycząca funkcjonowania służby zdrowia na terenie gromy Gzy - stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 


Pelniący obowiązki Kierownika Posterunku Policji w Świerczach podkomisarz Krzysztof 


Goździewski powiedział, że działaniem Posterunku Policji Z/S w Świerczach objęta jest -

gmina Gzy i gmina Świercze. Na Posterunku w Świerczach pracuje już dwa lata w dziale 

dochodzeniowo-śledczym. Razem pracuje 5 osób w tym 2-ch dzielnicowych, z których każdy 



ma swoją gminę,2 osoby z wydziału kryminalnego i sam jako kierownik Posterunku. Dalej 

poinformował, że z inicjatywy Pani Wójt i Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku 

w gminie Gzy zostanie otworzony Punkt Informacyjny, który będzie czynny w każdy wtorek 

od godz. 10.00 do godz. 12.00. Od dnia 08.05.2017 r. następuje zmiana dzielnicowego gminy. 

W związku z awansem Pana Grzegorza Witkowskiego zastąpi go starszy sierżant Łukasz 

Grudziński. Panią Katarzynę Mieszkowską, która pracowała w dziale dochodzeniowo

śledczym, która przeszła do KPP w Pułtuski zastąpi sierż. sztabowy Pani Alicja Bobińska. 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo gmina Gzy pod względem przestępstw i wykroczeń jest 

najbezpieczniejszą w powiecie pułtuskim. Natomiast gmina przoduje w znęcaniach się nad 

rodziną. Innych przestępstw jest bardzo mało. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej układa się bardzo dobrze. Na bieżąco kontrolowane są rodziny objęte niebieską 

kartą , czy zjawiskami patologicznymi. Poinformował, że do końca września 2017 r. 

prowadzona jest akcja rower - nasilone kontrole rowerzystów ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na oświetlenie, prawidłowe kierowanie itp. Następnie z uwagi na kradzieże 

dokonywane na starszych osobach przez cyganów zwrócił się z prośbą, że jeżeli ktoś zobaczy 

takie osoby jeżdżące po terenie należy spisać markę pojazdu, numer rejestracyjny 

i poinformować policję. Ponadto Posterunek Policji prowadzi spotkania w szkołach w kwestii 

zagrożenia cyberprzestępczością i tzw. "Niebieski wieloryb ". 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość radnych 

biorqcych udział w posiedzeniu- 14. 

Przewodniczący L. Pytel- życzył Panu Kierownikowi Posterunku Policji w Świerczach dużo 

sukcesów w życiu osobistym i jak najmniej uciążliwych spraw związanych z przestępstwami. 

Wójt B. Polańska - podkreśliła, że współpraca z Kierownikiem Posterunku układa się bardzo 

dobrze. Wynikiem spotkania z Komendantem Powiatowym Policji i Kierownikiem Posterunku 

Policji jest Punkt Przyjęć Interesantów. Dodała, że w dniu 05.10.2017 r. na terenie gminy 

odbędzie się debata o stanie bezpieczeństwa. Panu kierownikowi Posterunku życzyła dużo 

zdrowia i siły w jego trudnej pracy. 

Radny Mariusz Mordwiński z uwagi na różne sytuacje jakie się zdarzały na Stacji Paliw -

w Przewodowie zwrócił się z prośbą o przejeżdżanie się wieczorem patrolu Policji. 

Pełniący obowiązki Kierownika Posterunku Policji w Świerczach podkomisarz 

K. Goździewski - poinformował, że Stacja Paliw w Przewodowie jest cały czas objęta 

monitoringiem Posterunku Policji w Świerczach i Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. 

Efektem było ujawnienie narkotyków i ujawnienie posiadania niebezpiecznych przedmiotów 

w samochodzie. Poza tym często samochód policji podjeżdża na stację niespodziewanie. 
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Sołtys wsi Skaszewo Włościańskie Robert Strefner - zgłosił sprawę niebezpiecznych psów 

Pana Bartosiaka . Podkreślił, że kwestia ta ciągnie się już od kilku lat i do tej pory nie została 

załatwiona. 

Infonnacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2016 r. - stanowi 

załącznik nr 4 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że temat ustalania wysokości opłat za wodę podejmowany 

jest co roku. Temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, w którym 

uczestniczył dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie Pan Jan 

Stępka. Nadmieniła, że w Gzach został odmalowany budynek hydroforni i naprawiony dach. 

Dla obu hydroforni tj. w miejscowości Gzy i Szyszki zostały zakupione agregaty prądotwórcze. 

W ramach bieżącej konserwacji będą wykonywane drobne naprawy i remont budynku 

w miejscowości Szyszki. 

Poinfonnowała, że propozycja ZUW dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w złożonym wniosku 

wynosiła 2,45 zł za l m3 plus VAT. Jednak po analizie dokumentów i po dyskusji z Panem 

dyrektorem ZUW propozycja wynosi 2,42 zł za 1m3 wody. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - przedstawił pozytywną 

opinię do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

na terenie Gminy Gzy ze zmienioną stawką proponowaną w projekcie uchwały tj. z 2,45 zł 

netto za l m3 wody plus 8% V A T na 2,42 zł netto plus 8% V A T tj. 2,61 zł brutto. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 19.04.2017 r. - stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska również przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie-

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy ze zmienioną 

stawką proponowaną w projekcie uchwały tj. z 2,45 zł netto za 1m3 wody plus 8% VAT na 2,42 

zł netto plus 8% V AT tj. 2,61 zł brutto. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 19.04.2017 r. -

stanowi załącznik nr 6 do ni niej szego protokołu. 
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Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXV/12112017 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy -

która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska przypomniała, że ustawa o finansach publicznych -

nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

która jest dokumentem planistycznym obok uchwały budżetowej. Po zmianach WPF plan 

dochodów wynosi ogółem 13.838.320 zł w tym dochody bieżące 13.810.320 zł, dochody 

majątkowe - 28.000 zł. 

Plan wydatków po zmianach wynosi 14.207.028 zł w tym wydatki bieżące 13.235.206,36 zł, 

wydatki majątkowe 971.821,64 zł. 

Wynik budżetu tj. różnicę między dochodami gminy, a wydatkami stanowi deficyt budżetu 

w kwocie 368.708 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 300.000 

zł i wolnymi środkami w kwocie 68.708 zł. 

Przychody budżetu wynoszą 768.708 zł. Są to wolne środki w kwocie 468.708 zł i planowany 

kredyt w kwocie 300.000 zł. 

Rozchody budżetu w kwocie 400.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów w kwocie 400.000 

zł. 

Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2.550.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów 

i planowanego kredytu w roku 2017 r. Od roku 2018 nie planuje się zaciągania kredytów. 

Wskaźniki spłat zobowiązań w okresie spłaty długu zostały zachowane. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisj i o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 
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Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 
" 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 9 głosami "za , przy O 
" " 

głosów "przeciwnych oraz 5 głosach "wstrzymujących podjęła Uchwałę Nr XXV/122/2017 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która stanowi załącznik 

nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Skarbnik E. Stawińska - powiedziała, że plan dochodów budżetu na 2017 r. ogółem wynosi 

13.838.320 zł w tym dochody bieżące w kwocie 13.810.320 zł, dochody majątkowe w kwocie 

28.000 zł. Zmiany projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 dotyczą wydatków: 

zmniejszenie - 130.652,34 zł, zwiększenie - 94.860,34 zł: 

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł 

z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminnej Spółki wodnej w Gzach na realizację zadań 

bieżących; 

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł na nowe 
" 

zadanie pn. "Przebudowa mostku na drodze gminnej we wsi Gotardy ; 

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

120.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. " modernizacja budynku w miejscowości Przewodowo 

Parcele (ośrodek zdrowia). Wynajmujący przeprowadzi modemizację budynku na własny 

koszt; 

- w dziale 80 I zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.080,34 zł oraz zmniejsza o kwotę 

10.052,34 zł. Została doprowadzona do zgodności subwencja oświatowa w zakresie 

dostosowania specjalnej organizacji nauki. Zmiana kształtuje się w kwocie 7I 4 zł oraz 

dokonano aktualizacji kwoty dotacji podmiotowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej 

w Gzach - dotacja została zwiększona o kwotę 12.027,83 zł; 

- w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe - kwota dotacji 390.821 ,17zł. Miesięcznie na ucznia 

880,23 zł; 

- w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota dotacj i 

82.364,04 zł; Miesięcznie na dziecko - 234,58 zł; 
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- w rozdziale 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych, dotacja - 64.852,08 zł 

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się środki na zasiłki celowe o kwotę 600 zł dla 

mieszkańców gminy; 

- dziale 855 Rodzina zostały zabezpieczone środki w kwocie 2.180 zł na wynagrodzenie wraz 

z pochodnymi dla asystenta rodziny. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisj i o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej -

Gminy Gzy na rok 2017 i poddał pod głosowanie. 
" 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 9 głosami "za , przy O 
" " 

głosów "przeciwnych oraz 5 głosach "wstrzymujących podjęła Uchwałę Nr XXV/123/2017 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 - która stanowi załącznik nr 9 

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Hubert Szajczyk 

przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok. 

Powiedział, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej GOPS 

w Gzach wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo

wychowawczych. Wspieranie rodziny prowadzone jest za jej zgodą i aktywnym udziałem 

z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. W GOPS w Gzach 

w 2016 r. był zatrudniony asystent rodziny, który szczególną opieką otoczył 10 rodzin. Wydatki 

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 33.605.25 zł w tym finansowane z budżetu 

gminy - 10.805,25 zł i finansowane z programu "Asystent rodziny i "Koordynator rodzinny 
" 

pieczy zastępczej - 22.800 zł. 

http:33.605.25
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Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Gminę obowiązek 

partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Koszty te w roku 2016 

wynosiły - 26.527,04 zł. Dzięki współpracy z asystentem rodziny osiągnięto pozytywne zmiany 

w rodzinach. Najbardziej efektywne to podjęcie zatrudnienia, utrzymywanie abstynencji 

w rodzinach z problemem alkoholowym, pozyskanie różnego rodzaju świadczeń, remonty, 

kontynuacja spotkań z terapeutą ds. uzależnień w GOPS w Gzach. Towarzysząc klientom 

podczas rozmów w urzędach udało się podjąć negocjacje w sprawie umorzenia zadłużenia, 

uzyskać ponowne przyłączenie prądu do mieszkania, a towarzysząc w przychodniach 

i ośrodkach zdrowia klienci czując wsparcie chętnie zapisywali się na konsultacje 

specjalistyczne m.in. psychiatryczne, pediatryczne, pedagogiczne. 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok - stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Wójt B. Polańska przedstawiła infonnację z działalności Powiatowego Inspektoratu-

Weterynarii w Pułtusku w 2016 r. na terenie gminy Gzy. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w 2016 r. na terenie gminy Gzy prowadził nadzór nad 

zwalczaniem chorób u zwierząt, nadzór nad produkcją i higieną pasz, nadzór nad 

bezpieczeństwem żywności, nadzór nad ochroną zwierząt oraz wymogami wzajemnej 

zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

Infonnacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2016 r. - stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Połskiej 

w Gzach Andrzej Jusiński przedstawił infonnację o stanie ochrony przeciwpożarowej na -

terenie gminy Gzy. Poinfonnował, że na terenie gminy działa 6 jednostek OSP wyposażonych 

w 5 samochodów gaśniczych. Dwie jednostki w Porzowie i Ostaszewie nie posiadają 

samochodów. OSP w Pękowie posiada samochód gospodarczy. W szeregach OSP działa ok. 

180 druhów strażaków, którzy czynnie biorą bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. 

Statystyka OSP za 2016 r. przedstawia się następująco: 

- ilość zdarzeń - 42 

- straty 13 5.000 zł. 

- udział OSP w działaniach - 47 
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- udział strażaków w działaniach -205 

- wyjazdy OSP do akcji: 

Gzy-35 

Szyszki -16 

Przewodowo - 9 

Oprócz działań ratowniczych jednostki OSP i ZG OSP biorą udział w pokazach sprzętu, 


festynach, dożynkach oraz co roku w innej szkole na terenie gminy przy pomocy dyrektorów 


szkół, nauczycieli, urzędu gminy prowadzą gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 


Wiedzy Pożarniczej. 


Straże są w trudnej sytuacji finansowej, iż nie posiadają własnych dochodów, a środki z budżetu 


Gminy zabezpieczają głownie bieżące potrzeby. 


Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2016 rok - stanowi 


załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 13. 

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji nie było i odpowiedzi. 

Ad. pkt 14. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - w sprawach bieżących gminy poinformował: 

- na terenie gminy pracuje równiarka, 

- ogłaszany będzie przetarg na żwirowanie dróg; 

- w związku z zatwierdzeniem przez Radę Gminy zmian uchwały budżetowej będą 

wykonywane przedmiary robót (kosztorysy) na mostek we wsi Gotardy ( szacunkowy koszt ok. 

60.000 zł) i mostek we wsi Ostaszewo-Włuski (szacunkowy koszt ok. 20.000 zł); 

- do wykonania pozostaje jeszcze wiele mostków przydrożnych; 


- Gmina otrzymała dotację na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Jest to kwota 


proporcjonalna do złożonych wniosków i na rok 2017 wynosi ok. 12.000 zł. Do realizacji 


zadania gmina dok/ada 15%. Co rok z terenu gminy zabierane jest 60 ton eternitu. 


Wójt B. Polańska-powiedziała, że: 


- w celu odnowienia terenu przy urzędzie gminy zostały zakupione rośliny, teren jest 


odnawiany we własnym zakresie; 


- zgodnie z sugestią Pani sohys wsi Gzy i mieszkańców gminy została zamówiona tablica 


informacyjna; 
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- myśli o ogrodzeniu terenu urzędu gminy, na następnej Sesji zostanie przedstawi kosztorys, 

żeby w okresie wakacji wykonać ogrodzenie; 

- trwa wycinka drzew i krzewów na drogach gminnych, obecnie jest wykonywana we wsi Stare 

Grochy, wycinka będzie prowadzona również na pozostałych drogach. 

Przewodniczący L. Pytel- zapytał o przydomowe oczyszczalnie ścieków? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że weryfikacja wniosków zbliża się ku końcowi, Gmina 

Gzy jest na 64 pozycji. Myśli, że rozstrzygnięcie dofinansowania będzie w miesiącu maju. 

Odnośnie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych poinformowała, że środki są już 

rozdysponowane, ale nie ma jeszcze podjętej uchwały, będzie to najprawdopodobniej również 

w maJu. 

Ad. pkt 15. 

Radny i jednocześnie Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - odnośnie 

drogi powiatowej w miejscowości Szyszki przypomniał, że dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Pułtusku Pan W. Kaczmarczyk zapewniał, że będzie realizowane łatanie dziur. 

W związku z tym nie wie, czy dziury były łatane, czy nie. A jeśli były łatane, to nie wie 

w jaki sposób. Podkreślił, że sytuacja jest taka, że znowu w środku samej miejscowości 

Szyszki można urywać koła. Następnie zwrócił się z prośbą, żeby skontaktować się z Panem 

dyrektorem ZDP i załatwić tę sprawę. 

Radny Mariusz Mordwiński - powiedział, że droga powiatowa od wsi Kozłówka do wsi 

Stare Grochy jest połatana tylko trochę miejscami. Prosił, aby tym się też zająć. 

Radny Piotr Kownacki zwrócił się z prośbą do Pani Wójt o interwencję w ZDP w spraWie, -

o której mówił na poprzedniej Sesji, że łatanie dołów w drodze powiatowej Szyszki -

Ostaszewo nic nie daje. Po 2-ch tygodniach od zalatania jezdni są ponownie te same doły. Jego 

zdaniem, trzeba tam wykonać odwodnienie drogi. 

Soltys wsi Nowe Borza Henryk Elak mówił o złym stanie drogi powiatowej do szkoły -

w Gzach, dodał, że droga ta to makabra. 

Przewodniczący L. Pytel- wyjaśnił, że jest przygotowywany projekt modernizacji w/w drogi 

na odcinku 1.300 mb, do realizacji w bieżącym roku,. 

Przedstawiciel Izb Rolniczych i jednocześnie mieszkaniec wsi Gzy Cezary Wojciechowski 

- pytał, czy jest odebrana droga nowo zmodernizowana przez Gzy i czy z ramienia Gminy 

ktoś brał udział w odbiorze oraz czy Gmina dofinansowywała modernizację tej drogi ? 
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Zastępca Wójta W. Ochtabiński odpowiedział, że jest to droga powiatowa i z ramienia -

Gminy nikt nie uczestniczył w odbiorze. Droga była dofinansowywana przez Gminę. 

Przedstawiciel Izb Rolniczych i jednocześnie mieszkaniec wsi Gzy C. Wojciechowski -

stwierdził, że wykopane zostały rowy, a nie ma przepustów. 

Przewodniczący L. Pytel wytłumaczył, że droga nie jest zakończona. Z rozmowy z Panem -

dyrektorem ZDP wynika, że nie zostały założone 3 przepusty (po prawej stronie jadąc 

w kierunku wsi Kozłówka). Pan dyrektor ZDP powiedział, że po majowych świętach 

przyjedzie i założy rury przepustowe. Poza tym dodał, że na skrzyżowaniu naprzeciwko 

budynku urzędu gminy jest niedokończone położenie kostki brukowej. Dzisiaj jedna z ekip 

roboczych w okolicach skrzyżowania dróg Sulnikowo -Ołdaki równa pobocza. 

Przedstawiciel Izb Rolniczych i jednocześnie mieszkaniec wsi Gzy C. Wojciechowski -

uznał, że przy cmentarzu też powinna być dłuższa rura. 

Przewodniczący L. Pytel poinformował, że jest obiecane 15 mb z jednej strony i 15 mb-

z drugiej strony hydrantu. 

Przedstawiciel Izb Rolniczych i jednocześnie mieszkaniec wsi Gzy C. Wojciechowski -

poruszył sprawę kopanego rowu od szkoły do rowu melioracyjnego. 

Powiedział, że miała być tam droga, a droga jest gdzie indziej i nie ma tam przepustu. Uznał 

za bezsens odwodnienie budynku szkoły, kiedy woda jest skierowana do najbliższego sąsiada. 

Dodał, że skutki tego działania już są. Jego zdaniem, jeżeli były nieplanowane przepusty nie 

powinien być robiony rów ponieważ było lepiej niż teraz. 

Kolejną sprawą, którą poruszył był rów we wsi OIdaki. Poinformował, że dzisiaj została 

zakończona przez ZDP przebudowa rowu, ale nie dało to żadnego skutku, iż woda pod górę 

nie pójdzie. Dodał, że sprawa trwa już rok i nie wie dlaczego Pani Wójt jeszcze nie wydała 

decyzji o przywróceniu poprzedniego stanu rowu. Zdaniem jego, jest to jedyny rów, który 

odprowadzi wodę. Uważał, że jest to jakaś korupcja. 

Wójt B. Polańska - odnosząc się do wypowiedzi Pana. C. Wojciechowskiego, powiedziała, że 

żeby powiedzieć coś takiego publicznie , to najpierw trzeba to udowodnić. Poinformowała, że 

dziś rozmawiała z Panem Magierowskim, który tam mieszka. Pan Magierowski stwierdził 

jednoznacznie, że przepust, który znajduje się przy jego gruntach jest za wysoko osadzony 

i trzeba go obniżyć. Sama w tej sprawie nie jest fachowcem. W związku z tym przyjedzie Pan 

dyrektor ZDP i się wypowie. Jeśli chodzi o rowy przydrożne to wraz z drogą podlegają pod 

ZDP. 
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Natomiast, żeby stwierdzić, czy zakłócane są stosunki wodne trzeba powołać biegłego. 

W powyższej sprawie Pan C. Wojciechowski otrzymał odpowiednie pismo. 

Przedstawiciel Izb Rolniczych i jednocześnie mieszkaniec wsi Gzy C. Wojciechowski -

stwierdził, że w sprawie otrzymanego pisma nie zostało nic zrobione. Jedynie Pani Wójt jest 

władna wydać decyzję o przywróceniu stanu poprzedniego, o czym mówi ustawa Prawo wodne. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że wie do czego jest władna, a do czego nie. Pana 

C. Wojciechowskiego poprosiła o kontrolowanie swoich wypowiedzi. 

Odnośnie drogi powiatowej Kozłówka - Ostaszewo przez miejscowość Gzy na odcinku od 

urzędu gminy do PG powiedziała, że opracowywana jest dokumentacja, która ma być 

ukończona w czerwcu 20 17 r. Odwodnienie działek będzie rowami łącznie z przepustami. 

Wykonawca zasugerował naprzeciwko PG rów kryty ze studzienką, która będzie odbierała 

wodę· 

O zgłoszonych dziś sprawach zostanie napisane pismo do ZDP w Pułtusku. Dodała, że byłoby 

dobrze , żeby monity radni też słali osobiście. 

Radny i jednocześnie Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -odnośnie 

niedokończonego odcinka drogi powiatowej Żebry - Słończewo powiedział, że wie, że miały 

być prowadzone prace geodezyjne. Następnie zapytał, czy prace te są w trakcie realizacji? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że tak. Na powyższy odcinek drogi powiatowej i odcinek 

drogi powiatowej od urzędu gminy do PG w Gzach projekty mają być sporządzone do końca 

czerwca br. 

Soltys wsi Skaszewo Wlościańskie R. Strefner - poinformował, że wczoraj (26.04.2017 r. ) 

od Pana Wójta dowiedział się, że na terenie jego sołectwa miały być robione dwa przepusty, 

(koło Państwa Wróbel i Pani Krupińskiej) ale radni zrezygnowali z tych prac, nie wie dlaczego. 

Dodał, że sprawa jednego mostka ciągnie się już 5 lat, drugi mostek zapadł się w tym roku. 

Dalej zapytał, na jakiej podstawie i dlaczego nie będzie robione? 

Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że na ten temat postara się porozmawiać w gronie 

radnych, którzy uczestniczyli w Komisji dotyczącej przeglądu dróg gminnych. 

Sołtys wsi Skaszewo Włościańskie R. Strefner zapytał również dlaczego na tablicy-

ogłoszeń nie ma wywieszonego wykazu osób, którym został umorzony podatek w kwocie 

powyżej 500 zł? 

Wójt B. Połańska - odpowiedziała, że można to sprawdzić na stronie BlP urzędu gminy. Jeśli 

chodzi o 2016 r. w tej chwili nie odpowie. Ale w obecnym roku po pierwszej racie nie było 

nawet jednego podania o umorzenie podatku. 
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Poinformowała, że podatek umarza w skrajnych przypadkach np. śmierć, lub w innych 

wyjątkowych sytuacjach losowych. W innych przypadkach podania o umorzenie podatku 

załatwiane są odmownie. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.35 

zamknął XXV Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: 

Zofia Pszczół owska 

Przewodniczył: 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 


