
Protokół nr 16/2016 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 02 września 2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji - Tomasza Sobieraja 

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu 
i Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wskazali, że wspólne 
posiedzenie Komisji będzie prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Tomasz Sobieraj - o godz. 13.35 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 we wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczy spośród 8 -osobowego 
składu Komisji Rolnictwa i Budżetu 8 członków Komisji tj. 100% i spośród 7-osobowego 
składu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 5 członków Komisji, 
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. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
4. Agnieszka Domańska - dyr. PG w Gzach 
5. Anna Zalewska - dyr. PSP w Przewodowie 
6. Danuta Ojrzeńska - dyr. PSP w Skaszewie 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
l. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2016 

roku. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 
4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2016 -2025. 
6. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie 

Przewodowo-Majorat. 
7. Sprawy bieżące gminy. 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraja i Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożeny Kwiatkowskiej Komisje 
jednomyślnie przyjęły porządek posiedzenia jak wyżej - który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 1. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Glowacka powiedziała, że Zarządzeniem Nr 2612016 z dnia-

03 sierpnia 2016 r. Pani Wójt przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu, 


informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu 


wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2016 roku Radzie Gminy 


i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 


Jak do tej pory nie ma jeszcze opinii RIO, ale ma nadzieję, że do sesji opinia w sprawie 


wydanego zarządzenia wpłynie. 


Przypomniała, że uchwała budżetowa Gminy Gzy na rok 2016 była podjęta w grudniu 2015 r. 


W 2016 r. budżet gminy uległ znacznemu zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków, 


głównie dochodów i wydatków bieżących. Wiąże się to z przyznaną dotacją na zadania rządowe 


zlecone, na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus" jak również ze środkami 


dotacji otrzymanej w I półroczu na wypłatę akcyzy dla rolników. 


Po zmianach na dzień 30.06.2016 r. dochody wynoszą 13.130.929,47 zł, wykonanie - 54,41 %. 


Są to dochody bieżące. Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze wynosi 0,00%. 


Wydatki 12.930.540,63 zł, wykonanie 48,72 % w tym bieżące - 51,06%, majątkowe - 4,33%.
-

Plan rozchodów 50% - spłata rat kredytów.-

Nadwyżka budżetu jest wyższa o kwotę 6.000 zł w związku z wprowadzeniem do planu 

dochodów zwiększenia subwencji ogólnej z rezerwy subwencji Zarządzeniem Nr 18/2016 

z dnia 30.06.2016 r., natomiast plan wydatków został zwiększony na sesji Rady Gminy 

w miesiącu lipcu 2016 r. 

Dochody 

Dochody zostały wykonane w miarę dobrze i nie ma poważnych zagrożeń żeby nie były 

wykonane do końca roku. 

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 99,80% dotyczy otrzymanej dotacji na-

realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego 


producentom i wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich. 


W dziale Transport i łączność wykonanie - 0,00%. 


W I półroczu nie uzyskano żadnej dotacji, ponieważ realizacja zadania "Przebudowa drogi 


gminnej we wsi Nowe Przewodowo " jest w II półroczu 2016 r. Gmina o środki wystąpi po 


zakończeniu zadania. Realizacja zadania do 30.10.2016 r. 


W dziale Gospodarka mieszkaniowa wykonanie - 26,66% . 

Niskie dochody spowodowane są brakiem sprzedaży mienia w I półroczu. 

W dziale Administracja publiczna wykonanie - 59.81%. 

Dochód stanowi otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone, odsetki od środków na 

rachunku i pozostałe dochody własne. 

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

sądownictwa wykonanie - 93,96%. 

Gmina otrzymała 50% dotacji na realizację spisu wyborców i dotację na zakup przezroczystych 

urn wyborczych. 
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W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fIZycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie -

49,59%. 

Niżej wykonane są dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych -
46,12%. Dochody w I półroczu są zawsze niższe, a rosną w II półroczu. Pani Skarbnik ma 

nadzieję, że dochody te będą wykonane. 

Należności z tytułu podatków wynoszą 822.108,25 zł w tym zaległości wymagalne 62.671,58 


zł z tego z tytułu podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości - 60.050,48 zł i zaległości 

wymagalne z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych wykazywane 

przez Urząd Skarbowy- 2.617,10 zł. 

Nadpłaty wynoszą 1.116,78 zł i wynikają z płacenia podatku przez podatników za cały rok, 

a obowiązek płacenia jest w ratach. 

Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystawione zostały upomnienia na kwotę 

43.185,40 zł oraz tytuły wykonawcze w ilości 12 szt. na kwotę 4.156,60 zł z I raty. 

Za drugą ratę upomnienia wystawiono w II półroczu. 

Pani Skarbnik nadmieniła, że zauważa się znaczne obniżenie skutków górnych stawek 

i udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Gminy i decyzji Wójta Gminy za 

I półrocze 2016 r. 

W dziale Różne rozliczenia wykonanie - 56,51 %. 

Subwencję otrzymano zgodnie z planem. 
W dziale Oświata i wychowanie wykonanie - 59,43%. 

Gmina otrzymała dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla szkół, 

uzyskała dochody z tytułu wynajmu hali gimnastycznej, otrzymała odsetki od środków na 

rachunku bankowym i dotację na oddziały przedszkolne. 

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.409,20 zł dotyczą wpłat innych gmin za dzieci 

uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Gzy. 

W dziale Pomoc społeczna wykonanie 51,69%.-

Dochody obejmują zadania rządowe zlecone, wpływy dotacji przebiegają zgodnie z planem. 
W działe Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 100%.-

Jest to dotacja celowa dla uczniów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym. 
W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska wykonanie - 49,87%. 

Dochody obejmują wpłaty za odpady komunalne 163.455,39 zł, wpływy z różnych opłat, -

zwrot kosztów upomnień 3.500 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty 1.403,43 zł, opłaty 
z tytułu korzystania ze środowiska wpłacane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
- 5.821,94 zł. W dziale tym planowana jest dotacja w kwocie 12.406 zł na dofinansowanie 
zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Gzy w 2016 r." Zadanie 
jest w trakcie realizacji. Dotacja zostanie przekazana po rozliczeniu zadania. 
Należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 
173.131,71 zł w tym należności wymagalne 42.342,81 zł i obejmują 204 podatników.-

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie - 100%. 

Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2015 Gminnej Biblioteki Publicznej. 
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Wydatki 

Wydatki wykonano w 48,72%. 

Pani Skarbnik zwróciła uwagę na niskie wykonanie dochodów majątkowych. Wyjaśniła, że 

w I półroczu trwały prace przygotowawcze, ogłoszenia przetargów na inwestycje. Wykonanie 

robót i płatność nastąpią w II półroczu 2016 r. 

W działe Rołnictwo i łowiectwo wykonanie - 72,84%. 

Wydatki w tym dziale wiązały się z wypłatą producentom rolnym podatku akcyzowego 


zawartego w cenie oleju napędowego. 


W dziale tym jest planowane zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 


terenie gminy Gzy". Gmina czeka na ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski naboru wniosków. 


Kwotę 10.000 zł z powyższego zadania zaplanowano na opracowanie dokumentacji 


projektowej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Gzach. Realizacja w II półroczu 2016 r. 


W dziale Transport i łączność wykonanie - 6,24%. 


Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie z rozplantowaniem równiarką i przebudowa dróg 


realizowane są w II półroczu. 


W I półroczu trwały prace przygotowawcze zadań inwestycyjnych do realizacji tj. ogłoszenia 


przetargów na planowane zadania: 


- aktualizacja przedmiaru robót i zakup map dotyczących realizacji zadania pn." Przebudowa 


drogi gminnej Nowe Przewodowo 500 mb" -1.019,60 zł. 

Na dofinansowanie zadania przyznana została dotacja w kwocie 50.000 zł. W miesiącu czerwcu 

został ogłoszony przetarg na wykonanie robót, realizacja zamówienia do 15.09.2016 r.; 

- utwardzenie drogi emulsją asfaltową, w tym z funduszu sołeckiego 

Prace zostały wykonane na kwotę 57.358,41 zł w miesiącu lipcu; 

- opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Skaszewo-Sulnikowo 

W miesiącu czerwcu wybrano wykonawcę i podpisano umowę na kwotę 19.680 zł. 

Termin wykonania robót do 30.07.2016 r. 

Wykonanie pozostałych drobniejszych wydatków bieżących -żwirowanie termin realizacji do 

30.09.2016 r. na kwotę 92.903,76 zł. 

W tym momencie na salę obrad przybyla czlonek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego Emilia Oleksa. Aktualna ilość czlonków tej Komisji biorqcych udzial 

w posiedzeniu - 6 osób. 

Skarbnik E. Głowacka - przedstawiając dalej informację o wykonaniu budżetu gminy za 

pierwsze półrocze 2016 r. powiedziała: 

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wykonanie - 35,36%. 

Wydatki związane są z utrzymaniem zasobu gospodarki gruntami i nieruchomościami. 

W wydatkach majątkowych w wykonanie 0,00% Zadanie z funduszu sołeckiego dotyczące . 

remontu budynku gminnego w miejscowości Porzowo będzie realizowane w II półroczu. 

W dziale Działalność usługowa wykonanie - 55,76%. 

Wydatki wiążą się z zapłatą za usługi z tytułu wykonania 17 projektów decyzji o warunkach 

zabudowy na kwotę 4.182 zł. 

W dziale Administracja publiczna wykonanie 52,75%.-
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Wydatki bieżące wykonanie 53,05%.-

Wydatki majątkowe wykonanie - 34,84%. 
Była to realizacja zadania pn. "Remont budynku Urzędu Gminy " na kwotę 10.451,57 zł. -

Dalsze prace planowane są w II półroczu. 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa wykonanie - 5,92%. 
Wydatki były związane z aktualizacją spisu wyborców i zakupem przezroczystych urn 

wyborczych, na które Gmina otrzymała dotację. Zakup został zrealizowany w lipcu 2016 r. 
W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie - 51,59%. 
Są to wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych. 
W wydatkach majątkowych wykonanie 0,00%. Zakup i montaż bram garażowych OSP 

Przewodowo zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku. 

W dziale Obsługa długu publicznego wykonanie - 33,32%. 

Niższe wykonanie wiąże się z niską stawką WIBOR-3M braną do naliczania odsetek od 

kredytów. 

W dziale Różne rozliczenia - rezerwa ogólna i rezerwa celowa na zarzadzanie kryzysowe. 

W działe Oświata i wychowanie wykonanie - 49,66%. 

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 109.232,87 zł dotyczą naliczonego podatku 

dochodowego, składek ZUS, faktur za energię elektryczna, wywozu śmieci i nieczystości 

płynnych z terminem płatności w lipcu br. 

W szkołach realizowane są głównie bieżące wydatki. 

W wydatkach majątkowych była wymiana dachu na budynku gospodarczym w PSP 

w Skaszewie, w PG w Gzach na plan 69.654 zł , wykonanie 8.644,93 - 9,62%. 

Był to zakup sprzętu komputerowego z funduszu sołeckiego Nowe Skaszewo i przekazanie 

PSP Skaszewo -8.644,93 zł. 

Zadanie inwestycyjne pn. "Utwardzenie placu kostką przy Publicznej Szkole Podstawowej 

w Przewodowie Poduchownym " w kwocie 37.000 zł zostało wykonane w lipcu br. 

Pozostałe zadania zrealizowane zostaną w II półroczu. 

W dziale Ochrona zdrowia wykonanie - 38,95%. 
Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminy Gzy na rok 2016. 
Program realizowany jest głownie w szkołach. 
W dziale Pomoc społeczna wykonanie - 49,48%. 
Były to wydatki bieżące. 

Źródła finansowania zadań realizowanych przez GOPS: 

- dotacja celowa otrzymania na zadania rządowe zlecone gminie ustawami 1.547.996,91 zł, 
-

- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadań własnych - 178.470 zł, 
- środki gminy - 137.494,95 zł. 
W działe edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 89,83%.-

Wydatki obejmują wypłatę dla 59 uczniów z 30 rodzin stypendium socjalnego za okres 
I-VI.2016 r. 
Źródła finansowania - dotacja budżetu państwa - 27.306 zł i środki gminy 4.411,19 zł. 
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W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie - 47,47%. 
Zobowiązania niewymagalne - 38.525,40 zł to faktury za energię i konserwację - płatność 
lipiec 2016 r.). 
W wydatkach bieżących zrealizowano: 
-zakup karuzeli na plac zabaw we wsi Żebry-Falbogi i materiałów eksploatacyjnych do 

utrzymania porządku na w/w placu z funduszu sołeckiego tej wsi - 4.440,96 zł, 
-wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacją urządzeń - 93.828,70 zł, 
-wydatki związane z ochroną środowiska i utrzymaniem zieleni i pozostałe - 3.007,20 zł, 
-odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na 

terenie gminy - 156.744 zł. 
Zadanie pn. " Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Gzy w 2016 r. ". Zadanie 
jest w trakcie realizacji. Zadanie jest dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Warszawie w kwocie 12.406 zł. Gmina dofinansuje z budżetu gminy kwotę 
4.000 zł. 
Wydatki majątkowe wykonanie - 13,71 %. 
Zrealizowano zakup toalety przenośnej - 2.687,55 zł. 
Pozostałe zadania są w trakcie przygotowania i będą realizowane w II półroczu. 
W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie - 41 ,22%. 
Wydatki związane są z dotacjami dla biblioteki i wydatkami związanymi z utrzymaniem 
świetlicy. 
W dziale Kultura fIZYczna i sport wykonanie - 22,64%. 
Wydatki obejmują zakup nagród i transport uczestników na Gminny Turniej Piłki Halowej. 

Zobowiązania niewymagalne Gminy na dzień 30.06.2016 r. wynosząI68.751,53 zł i dotyczą 
potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, składek ZUS, faktur bieżących 
za materiały i usługi. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 
Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016 r. z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 
2.798.020 zł, co stanowi 21,31 % planowanych dochodów. 
Jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową to utrzymywane są wskaźniki. Spłata rat 
kapitałowych - 50%. 
Gminna Biblioteka Publiczna jest jednostką podlegającą pod Gminę. Uzyskuje dotacje 
z budżetu. Na dzień 30.06.2016 r. realizacja budżetu wynosi ok. 50%. Lokal przystosowany 
jest dla osób niepełnosprawnych. Czytelnicy mogą korzystać z 2 komputerów i bezpłatnego 
Internetu. Oprócz wymiany książek, w pracy codziennej urządzane są wystawki książek 
związane z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy oraz konkursy dla dzieci i młodzieży. 
W czasie ferii zimowych były zorganizowane były "Ferie w bibliotece". W marcu odbyły się 
warsztaty ozdób wielkanocnych dla dzieci i seniorów. W maju odbyło się spotkanie autorskie 
z Wacławem Holewińskim dla uczniów miejscowego gimnazjum, a w czerwcu uczniowie 
kI. ,,0" z PSP w Skaszewie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał o dochody w dziale-

Gospodarka mieszkaniowa - z czego wynikają zaległości za czynsze dzierżawne? 
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Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że są to nie zaległości, a należności pozostałe do zapłaty. 

Dotyczą lokali socjalnych w Skaszewie. Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej "DARM-MED" czynsz dzierżawny płaci na bieżąco. 

Pytań więcej nie było. 

Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2016 roku. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2016 roku -

stanowi załącznik nr 3 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 2. 

Skarbnik E. Głowacka powiedziała, że projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej -

Prognozy Finansowej Gminy Gzy i dwa dalsze projekty uchwał tj. projekt uchwały w sprawie 

zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 i projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej ściśle łączą się ze sobą. W projekcie uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy zostały wprowadzone zmiany dochodów 

i wydatków w związku z ostatnią zmianą wprowadzoną uchwałą Rady Gminy z dnia 28 lipca 

2016 r .. Dnia 24 sierpnia 2016 r. Zarządzeniem Wójta Gminy wprowadzono zwiększenie 

dotacji na zadania rządowe zlecone w kwocie 4.433 zł i zwiększenie planu dochodów 

i wydatków w projekcie uchwały. Ogólnie wszystkie zmiany z projektu uchwały w sprawie 

zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 zostały uwzględnione w projekcie uchwały 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. Zmiana WPF jest konieczna 

ze względu na zmianę wyniku finansowego. Zwiększają się wydatki majątkowe, zmienia się 

wynik finansowy. A w związku z tym zachodzi konieczność dostosowania WPF do zmian 

uchwały budżetowej na rok 2016. 

Pytań nie było. 

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

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami "za ,-

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

zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska również poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 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 jednogłośnie " 
zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Skarbnik E. Głowacka poinformowała, że w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały -

budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 jest propozycja zmniejszenia dochodów o kwotę - 18.414 

zł, zwiększenia o kwotę 112.893,98 zł.-

Dochody 

- Zmniej szenia: 

- w dziale 600 o kwotę 10.000 zł 
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W planie uchwały budżetowej zakładano, że Gmina na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej 
" 

we wsi Nowe Przewodowo" otrzyma kwotę 60.000 zł, przyznano 50.000 zł. 

- w dziale 758 zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy Gzy 

na 2016 r. o kwotę 8.414 zł 

Zmniejszenie wynika z korekty sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych za 2014 r. 

W czasie kontroli podatkowej stwierdzono, że nie wykazano skutków naliczenia podatku od 

gruntów zajętych pod drogi gminne. 

Zwiększenia: 

- w dziale 758 

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 13.664 zł na złożony wniosek 

o przyznanie z rezerwy na zwiększenie zadań szkolnych w roku szkolnym 2015/2016. 

Są to środki na specjalne nauczanie dla dzieci niepełnosprawnych w związku z zwiększeniem 

liczby dzieci. 

- zwiększenie planu dotacji o kwotę 99.229,98 zł wiąże się ze zwrotem części wydatków 
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. 

Po zmianach plan dochodów wynosi: 13.274.646,45 zł 

w tym: 

dochody bieżące w kwocie: 13.163.776,16 zł 

dochody majątkowe w kwocie: 110.870,29 zł 

Wydatki 

Zmniejszenie - 248.100 zł, 

Zwiększenie - 357.323 zł 

Zmniejszenie 
- w dziale 010 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 125.000 zł na zadanie pn. Budowa

" 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gzy". 

Prace w tym roku nie będą wykonane ze względu na to, że dopiero pod koniec roku będzie 

składany wniosek o dofinansowanie zadania. 

- w dziale 600 zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej Nowe 

Przewodowo na odcinku 500mb" o kwotę 69.000 zł wynikającą z przetargu na roboty 

budowlane 

- zmniejszenie kwoty 49.100 zł wynika z bieżących remontów dróg gminnych 

z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Pultuskiego na przebudowę dróg 


powiatowych. 


- w dziale 801 rezygnacja z realizacji zadania pn. Utwardzenie placu przy Publicznym 
" 


Gimnazjum w Gzach". 


Zwiększenia 
- w dziale 600 - udzielenie pomocy finansowej w kwocie 200.000 zł w formie dotacji celowej 

na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany
Ostaszewo na odcinku Kozłówka - Gzy oraz drogi powiatowej Nr 3426 W Gzy - Żebry 

Włosty w miejscowości Gzy" 

- w dziale 750 - 82.500 zł 
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- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie 

pn. "Utwardzenie placu kostką przed budynkiem Urzędu Gminy Gzy" na odcinku od 


budynku Referatu Planowania Budżetu i Finansów do świetlicy wiejskiej Gzy 


- wykonanie elewacji budynku gospodarczego i nawierzchni z kostki wokół budynku

41.000 zł 

- zakup kserokopiarki do Referatu Planowania Budżetu i Finansów 	6.500 zł z uwagi na 


całkowite zużycie obecnej kserokopiarki 


- kwotę 5.000 zł przeznacza się na wydatki związane z zakupem usług (przesyłki pocztowe, 

monitoring 

- w dziale 801 - 51.023 zł 

- kwotę 17.859 zł przeznacza się na odprawy emerytalne i ekwiwalent za urlop dla dwojga 

nauczycieli odchodzących na emeryturę w PSP w Przewodowi e 

- kwotę 11.000 zł przeznacza się na zakup energii dla szkól podstawowych i gimnazjum 


z uwagi na niski plan do końca roku 


- kwotę 8.500 zł przeznacza się na wymianę drzwi wejściowych do PG w Gzach od strony 

hali sportowej 

- kwotę 13.664 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela wspomagającego 

w celu realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki z otrzymanych środków 

z rezerwy oświatowej (PSP Przewodowo) 

- w dziale 852 kwotę 3.800 zł przeznacza się na świadczenia społeczne wynikające z prac 

społecznie-użytecznych wspófinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku. 

- dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii 

oświetlenia ulicznego. 

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 14.743,02 zł z wolnych środków z lat ubiegłych. 


Po zmianach plan przychodów wynosi - 133.817,18, plan rozchodów- 296.050 zł. 


Wójt Gminy Barbara Polańska - odnośnie działu 750 zadania pn. "Utwardzenie placu kostką 

" 

przed budynkiem Urzędu Gminy Gzy , na które zaplanowana została kwota 30.000 zł 

powiedziała, że w czasie kiedy będzie realizowana przebudowa drogi powiatowej Kozłówka

Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku Kozłówka - Gzy część chodnika będzie zrobiona 

w ramach drogi powiatowej na gruntach drogi powiatowej. Natomiast chce utwardzić kostką 

plac przed Urzędem Gminy gdzie mieści się Referat Finansowy i plac przed budynkiem 

w którym mieści się Poczta Polska. Jeżeli chodzi o odcinek, który należy do Banku 

Spółdzielczego w Pułtusku, we wcześniejszej rozmowie z Prezesem powiedział on, że jeżeli 

będzie miał kosztorys to włączy się do w/w prac. W chwili obecnej nie ma ani określonej 

powierzchni, ani wyceny. Wszystko zostanie uzgodnione w czasie, kiedy będzie realizowana 

droga powiatowa. 

Odnośnie wykonania elewacji budynku gospodarczego i nawierzchni z kostki wokół budynku 

chodzi o nowy budynek gospodarczy. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński wyjaśnił, że kosztorys jaki został wykonany na-

powyższe zadanie przy kwocie 41.000 zł obejmuje wykonanie wjazdów i opaski wokół 

budynku, wykonanie odprowadzenia wody z rynien w stronę Pana Wielgolewskiego, 

wykonanie podbitki plastikowej i wykonanie elewacji. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał, czy elewacja ma 

w swoim zakresie docieplenie? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że elewacja jest bez docieplenia. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkala - jego zdaniem, kwota 41.000 zł to 

kwota mocno wygórowana. Następnie zapytał, czy jest to aż tak konieczne w tym momencie, 

gdy cofając się 9 miesięcy do tyłu był problem, ponieważ nie było na spłatę ostatniej raty 

kredytu. Uznał, że teraz przy zwrocie części wydatków wykonanych w ramach funduszu 

sołeckiego w kwocie około 100.000 zł i zdjęciu 125.000 zł z przydomowych oczyszczalni 

ścieków, co daje razem ponad 200.000 zł od razu szasta się pieniędzmi. 

Uważał, że na razie nie jest przebudowywana droga powiatowa i na obydwa zadania w tej 

chwili radni nie muszą podejmować decyzji. W jego ocenie 30.000 zł na niewiele metrów 

kwadratowych kostki przed Referatem Finansowym Urzędu Gminy i przed Pocztą to cena 

wygórowana. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że jest to kwestia furtki. Wyjaśniła, że jeżeli będzie realizacja -

drogi powiatowej to, żeby mieć wykonane zadanie musi zwołać sesję nadzwyczajną, w celu 

podjęcia przez Radę decyzji o wydatkowaniu. Podkreśliła, że w tej chwili trudno jest jej 

powiedzieć jaki będzie to koszt, chodzi o zabezpieczenie środków. Poinformowała, że 

spodziewa się, że Starostwo Powiatowe ogłosi przetarg na przebudowę drogi we wrześniu. 

Jaka to będzie powierzchnia i kwota będzie wiadomo po przetargu. 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu i Rolnictwa Stefan Franczak- był zdania, że jeżeli 

po przetargu wykonawca wykona utwardzenie placu kostką za niższą kwotę to pieniądze i tak 

zostaną w budżecie. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - uznał, że kwota 30.000 zł to 

zabezpieczenie, natomiast nie sądzi, żeby aż na taką kwotę opiewał kosztorys. 

Odnośnie budynku gospodarczego wydawało mu się, że nadwyżki nie zostanie sporo. Dodał, 

że może też być sytuacja, że wyskoczy jakiś nagły wydatek i trzeba będzie wygospodarować 

pieniądze na coś innego. W kwestii wykonania elewacj i budynku gospodarczego i nawierzchni 

z kostki wokół budynku, które według kosztorysu wynosi 41.000 zł też uznał , że jest ceną 

za wysoką. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - poinformował, że kosztorys na powyższe zadanie wykonał 

na prośbę urzędu gminy wykonawca, który pobudował budynek gospodarczy. Jeśli Państwo 

radni nie zaakceptują kosztorysu to należy wyodrębnić pewną kwotę i zamówić przetarg. 

Wówczas na stronie internetowej będzie umieszczone zapytanie. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, ile orientacyjnie jest -

metrów do otynkowania? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że trudno mu powiedzieć. 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski - powiedział, że nie wie, czy przy 

tej elewacji korzystniej byłoby ogłosić ile metrów jest do zrobienia, a wtedy może ktoś 

zaoferuje cenę korzystniejszą. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- uważał, że byłoby to 

najrozsądniejsze rozwiązanie. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - poinformował, że najpierw trzeba zamówić przedmiar. 
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Członek Komisji Rołnictwa i Budżetu J. Grochowski jego zdaniem, byłoby to 

logiczniejsze, ponieważ może zgłosić się kilka firm i będzie można dokonać wyboru. Uważał, 

że jeżeli są środki, to tylko należy spróbować to dobrze zagospodarować. Odkładanie prac nie 

ma sensu, lepiej żeby było dokończone. Według niego, jeżeli nie ma odwodnienia i nie ma 

kostki, fundament jest bardzo niski, że grunt ma styczność z pustakiem i będzie podsiąkać 

i naciągać to można więcej straci niż zyskać. Uznał, że jeżeli jest możliwość to raczej trzeba 

zrobić wykonanie elewacji budynku gospodarczego i nawierzchni z kostki wokół budynku, 

tylko może z zapytaniem o cenę. 

Członek Komisji Rołnictwa i Budżetu S. Franczak - był za zrealizowaniem wykonania 

elewacji budynku gospodarczego i nawierzchni z kostki wokół budynku. Za przykład podał 

szkołę, gdzie od razu nie zostało zrobione i trwa to już 10 czy 15 lat. Chodzi tu o Publiczne 

Gimnazjum w Gzach gdzie nieskończony jest cały plac tzn. jest podkład, a jest niewyłożony 

kostką. W związku z tym, był za tym, że jeżeli są środki to należy zadanie realizować, z tym, 

że tak jak powiedział jego przedmówca, na zadanie trzeba ogłosić przetarg, bo być może 

będzie kosztowało mniej. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki poparł radnego Pana-

J. Grochowskiego i Pana S. Franczaka i stwierdził, że jeżeli realizację zadania się odłoży to 

odłoży się na paręnaście lat. 

Członek Komisji Rołnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński był zdania, że środki należy -

zabezpieczyć, a wybrać inną formę - przetarg. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj uznał, że z kwoty 70.000 zł na -

kostkę i elewację trochę pieniędzy zostanie. Odnosząc się do stwierdzenia, że jeżeli są 

pieniądze to trzeba robić bo coś niszczeje powiedział, że budynek gospodarczy nie jest 

budynkiem, który stoi 5, czy 10 lat. Przyznał, że jest trochę nadwyżki budżetowej i jest okazja 

żeby to zrobić. Natomiast jak wcześniej powiedział nie chce, żeby doszło do sytuacji, że 

wyniknie wydatek i pieniędzy trzeba będzie szukać naprawdę. 

Wójt B. Połańska odnośnie zwiększenia wydatków na wymianę drzwi wejściowych do -

Publicznego Gimnazjum w Gzach od strony hali sportowej poinformowała, że wymiana jest 

konieczna ze względu na niedomykanie się, co w zimie wiąże się dodatkowo ze stratą ciepła. 

Dodała, że kiedy był opracowywany projekt uchwały była tylko I oferta. Obecnie jest druga 

oferta, która jest tańsza. Jest to oferta z Nasielska za kwotę 7.000 zł (zakup drzwi z montażem). 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Kaczorowski 

- uważał, że jeżeli coś się buduje to powinno się to miarę możliwości skończyć, jeśli jest to 

możliwe. Następnie zapytał, czy aby kontrolowany jest następny rok, bo o ile pamięta część 

środków finansowych została wzięta z zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Gzy". Nadmienił, że w bieżącym roku będzie realizowana jedna 

droga powiatowa z dotacją ze strony Gminy w wysokości 200.000 zł. W 2017 r. będzie 

kontynuacja tej samej drogi, a być może będzie też przebudowa drogi powiatowej z RIT 

o długości odcinka 5km za 5.000.000 zł. Następnie zapytał, czy w następnym roku radni 

i Gmina są przygotowani na pociągnięcie tego i wspieranie inwestycji drogowych? 

Skarbnik E. Głowacka - odpowiadając na zadane pytanie stwierdziła, że nie może powiedzieć 

i zapewnić jaki będzie następny rok. 
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Wyjaśniła, że z tego co wie będą zmiany w oświacie, nowe zasady naliczania subwencji. Jeśli 
chodzi o dochody podatkowe to nie wzrosną, ponieważ stawki podatków i opłat lokalnych 

zostały nawet zmniejszone. Będzie też pewnie niższa cena żyta. W związku z tym dochody 

z podatków nie będą za wysokie. Jej zdaniem, trudno jest określić dokładnie co będzie w roku 

następnym, ponieważ za dużo zmian szykuje się w całym kraju, wiąże się z udziałami 

w podatku od osób fizycznych. Nie wiadomo też jaki będą miały wpływ dochody osiągnięte 

przez budżet państwa. Dlatego nie może powiedzieć, że w 2017 r. Gmina uzyska znacznie 

wyższe dochody. Przypomniała, że w 2017 r. jest wyższa spłata kredytu -400.000 zł , a pewne 

zobowiązania są już zapisane w tym budżecie i na to muszą być środki finansowe. 

Poinformowała, że na dzień dzisiejszy z wolnych środków jest zaangażowana kwota 133.000 
zł, a jest ich 231.000 zł. Oznacza to , że na ten rok jest jeszcze 95.000 zł wolnych środków 

plus środki z inwestycji i planowane dochody z roku bieżącego. W związku z tym pewne 

rezerwy są. Natomiast nie ma pewnych danych ze szkół jak będzie się kształtować od 
1 września liczba uczniów, wynagrodzenie dla nauczycieli. Dlatego wydaje jej się, że trzeba 
będzie z czegoś zrezygnować, a coś wybrać, czemu się nie dziwi bo Gmina zawsze jest na 

etapie wyboru. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - uważał, że nikt nie przewidzi, co 

będzie w następnym roku. Niemniej jednak, jeżeli do realizacji weszłaby droga powiatowa 
Żebry - Słończewo (według nieoficjalnych źródeł zmienił się kosztorys, jest dużo wyższy jak 
3 lata temu), żeby partycypować w kosztach przy kwocie 7.000.000 zł i realizować wszystkie 

zaplanowane zagadnienia to trzeba się podeprzeć kredytem i jest to nie uniknione. Natomiast 

ze stania, czekania i spłacania nawet nie za dużych kwot nic nie będzie. Dlatego żeby coś 
zrobić Gmina musi być zadłużona maksymalnie, ale przy zachowaniu wskaźnika zadłużenia. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zwracając się do Pani dyrektor 

PSP w Przewodowie, zapytał jak wygląda zatrudnienie po odejściu na emeryturę dwojga 
nauczycieli? 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Anna Zalewska -

odpowiedziała, że nowych nauczycieli nie zatrudniła. Są uzupełnienia etatami nauczycieli 

z PSP w Skaszewie - Pan Kaczorowski i Pan Koprowski. Ci sami nauczyciele są zatrudnieni 

też na kilka godzin na umowę o pracę. Jest też Pani z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku 

zatrudniona w ramach robót publicznych, która ma przygotowanie pedagogiczne i pracuje na 
świetlicy. 

Pytań więcej nie było. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - odnośnie wydatków 

związanych z wykonaniem elewacji budynku gospodarczego i nawierzchni z kostki wokół 
budynku dodał, że chodzi o zabezpieczenie środków, natomiast przetarg - zapytanie o cenę 
na zadanie przygotuje Pan Wójt. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Gminy Gzy na rok 2016. 

" 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. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

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

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 


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 - który stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4. 

Skarbnik E. Głowacka wyjaśniła, że aby Pani Wójt mogła podpisać umowę na udzielenie -

pomocy finansowej Powiatowi Pultuskiemu musi być podjęta przez Radę Gminy uchwała 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Następnie na podstawie podpisanej umowy Powiat 

przekazuje Gminie dokumenty rozliczeniowe w kwestii wykorzystania środków finansowych. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zadał pytanie i jednocześnie-

sugestię, czy na sesji Rady Gminy pojawi się ktoś ze Starostwa Powiatowego? 

Powiedział, że chodzi o to, żeby Pan Starosta konkretnie zadeklarował, ile ma wynosić 

finansowane ze strony Starostwa, aby niedoszło do sytuacj i, że Gmina będzie finansować 

przebudowę drogi w kwocie 200.000 zł, a Starostwo w wysokości 150.000 zł. W związku 

z tym uznał, że najlepiej byłoby gdyby na sesję został zaproszony Pan Starosta. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że koszt zadania ma razem wynosić 500.000 zł, z czego -

300.000 zł to środki Powiatu. Jeżeli przetarg przejdzie po niższej cenie , to pieniądze które 

zostaną, zostaną na terenie gminy. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała stwierdził, że przed podjęciem uchwały -

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na sesji powinien być ktoś ze Starostwa Powiatowego 

i zadeklarować konkretnie o jakiej kwocie myśli Starostwo, ponieważ to co było dwa miesiące 

temu, w tej chwili może być nieaktualne. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że na sesję zostanie zaproszony Pan Starosta. -

Pytań więcej nie było. 

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

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami "za ,-

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

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

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

pomocy finansowej. 

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 - który stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu. 

W tym momencie wspólne posiedzenie Komisji opuściła czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu 

Marianna Filipowicz pomniejszajqc ilość czlonków Komisji biorqcych udział w posiedzeniu do 

7 osób. 
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Ad. pkt S. 

Wójt B. Polańska - przypomniała, że opracowana Strategia Rozwoju Gminy Gzy na lata 2016-

2025 została przestawiona przez jej autora na sesji w dniu 28 lipca 2016 r. Wcześniej zostały 

przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Strategii z mieszkańcami gminy, których 

celem było zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców gminy na temat zapisów projektu. 

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

uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2016 - 2025. 
" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za , 

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

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

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

Rozwoju Gminy Gzy na lata 2016 - 2025. 
" 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 - który stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu. 

W tym momencie na salę na obrad przybyla członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Marianna 

Filipowicz. Aktualna ilość członków Komisji biorących udział w posiedzeniu - 8. 

Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 

uzupełniających sołtysa w sołectwie Przewodowo-Majorat został przygotowany w związku ze 

śmiercią dotychczasowego sołtysa. Wybory sołtysa zostaną przeprowadzone do dnia 

30 września bieżącego roku. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał 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 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

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

zarządzenia wyborów uzupełniających sohysa w sołectwie Przewodowo-Majorat. 

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 - który stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że: 

- od dziś (02.09.2016 r.) rozpoczęło się żwirowanie dróg; 


- od poniedziałku (5.09.2016 r.) rozpoczyna się realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi 


gminnej Nowe Przewodowo 500mb "; 
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- jest bardzo dużo zgłoszeń od sołtysów dotyczących zakrzaczonych dróg. Jest osoba, która 
chce wycinać zakrzaczenia za 1,50 zł brutto za 1m2; 

- do rozpatrzenia jest: 
- podanie Pani Renaty Podgórskiej i mieszkańców o odmulenie, pogłębienie i oczyszczenie 

rowu przy drodze we wsi Żebry -Wiatraki na odcinku za asfaltem do granicy Gminy 
Świercze. 

- pismo Burmistrza Miasta Pułtuska, w którym w imieniu Gminy Pułtusk zwraca się z prośbą 
o podjęcie współpracy w celu przebudowy drogi położonej na działkach 121 obręb 7 Gromin 
(gmina Pułtusk) i nr 324/184 obręb 15 (Gmina Gzy) w otoczeniu obszarów leśnych 
Nadleśnictwa Pułtusk , stanowiącej połącznie komunikacyjne dwóch gmin. 

Pan Burmistrz pisze "droga ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności obu gmin, łączy 
ośrodki zamieszkania z zakładami pracy i pełni drogę transportową z uwagi na połącznie z 
drogą wojewódzką nr 618. Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu 
w rejonie wsi Lipniki i miasta Pułtusk ". 
Odnośnie podania Pani R. Podgórskiej Pani Wójt myśli, że ze względu na ograniczone środki 
w budżecie gminy zadanie można byłoby zrealizować ze środków funduszu sołeckiego na 2017 

r., iż rowy znajdują się przy drodze gminnej. Jednocześnie nadmieniła, że z uwagi na to, że 
Gmina Świercze wykopała wszystkie rowy wzdłuż działek odwadniając jej teren , woda przy 
szczególnie nadmiernych opadach spływa na teren gminy Gzy głównie do wsi Żebry-Fal bogi 
i Żebry -Wiatraki. 
W kwestii podania Pana Burmistrza Miasta Pułtuska Pani Wójt powiedziała , że ani Gmina 
Pułtusk, ani Gmina Gzy na drogę nie posiada własności, a jedynie jest samoistnym 
posiadaczem. Z uwagi na złożenie przez Gminę Pułtusk wniosku do Wojewódzkiego Funduszu 
Gruntów Rolnych o dofinansowanie przebudowy pierwszego odcinka drogi o długości ok. 0,5 

km odcinek ten ma być zrealizowany. Dalej zostaje odcinek ok. Ikm przez las drogi położonej 
na terenie gminy Gzy, a następnie droga biegnie i kończy się na terenie Gminy Pułtusk. Gmina 
Gzy nie jest zainteresowana powyższą drogą. A Pan Walaszek MARDOM sp. z 0.0. mieszka 
na ternie gminy Pułtusk i tam płaci podatki. 
Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak dodał, że do firmy MARDOM sp.-

z 0.0. jest dużo bliżej jadąc przez wieś Przewodowo -Majorat niż drogą od miejscowości 
Gromin gm. Pułtusk. 
Wójt B. Polańska dodała, że na odcinek drogi położony na terenie gminy Gzy, co roku daje -

przyczepę żwiru. W jej ocenie nie jest to droga wiodąca. 
Następnie podziękowała członkom Komisji za zaangażowanie i wieńce dożynkowe 
w dożynkach gminnych (28.08.2016 r) . Z opinii mieszkańców gminy uważa, że dożynki 
podobaly się wszystkim. 
Dalej odczytała pismo Pani Sekretarz Powiatu, w którym informuje o powiatowo-gminnych 
dożynkach w Pokrzywnicy w dniu 11.09.2016 r. i jednocześnie zwraca się z prośbą 
o przygotowanie i dostarczenie na miejsce uroczystości wieńca lub wieńców dożynkowych na 
przewidziany konkurs wieńców. Wieńce będą wyrazami podziękowań dla rolników za ich trud, 
a ich poświęcenie zaowocowałoby bogatymi plonami zbóż. W związku z tym jej prośba, żeby 
na w/w dożynkach był wieniec z gminy Gzy. 
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Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski poinformował, że zmienił się-

przewoźnik dzieci. W rozmowie z rodzicami dzieci ze wsi Słończewo, w poprzednim roku 

szkolnym gdy przewoźnikiem była Państwowa Komunikacja Samochodowa byli bardzo 

zadowoleni, ponieważ dzieci uczęszczające do Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie 

mogły wracać do domu o dowolnych godzinach. Obecnie dzieci na autobus muszą czekać na 

świetlicy nawet po kilka godzin. 

Następnie powiedział, że autobus, który przywozi dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Przewodowi e, jeżeli przywozi dzieci to zatrzymując się dzieci wysiadają na prawą stronę 

i idą prosto do szkoły. Natomiast gorzej jest z odjazdem, ponieważ trzeba dzieci 

przeprowadzać. W związku z tym zapytał, czy możliwe byłoby, żeby autobus zajeżdżał po 

dzieci tak samo jak je przywozi i wsiadałyby bezpośrednio z chodnika do autobusu? 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pnewodowie Anna Zalewska wyjaśniła, że -

autobus musiałby odwrócić się w drugą stronę, iż jest to autobus, który jedzie w stronę Groch. 

Jeżeli dzieci przyjeżdżają to autobus zatrzymuje się po prawej stronie w zatoczce i dzieci 

chodnikiem idą prosto do szkoły. A jeśli odjeżdżają to wsiadają po przeciwnej stronie. 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - uznał, że myśli, że autobus mógłby 

zajechać po dzieci , żeby było bezpiecznie i wygodnie. Zaznaczył, że jest to sugestia, iż słyszy 

od rodziców, że przeprowadzanie dzieci nie jest zbyt bezpieczne. Natomiast dla kierowcy może 

nie byłoby problemem zajechać, żeby dzieci bezpośrednio wsiadały do autobusu. Poza tym 

miałby łatwiej opiekun. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pnewodowie A. Zalewska - dodała, że byłoby 

to niezgodne z przepisami drogowymi, iż jest tam podwójna ciągła linia. 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski powiedział, że myśli, że bezpieczniej -

" 
dla dzieci byłoby, jeżeli się tą podwójną ciągłą linię "złamanie . 


Dalej poinformował, że w ostatnich dniach odbył się przegląd urządzeń melioracyjnych na 


"Zadaniu Skaszewo I" i "Zadaniu Skaszewo II" , w którym uczestniczył osobiście. Na 


przeglądzie "Zadania Skaszewo I" nie pojawił się żaden z zaproszonych sohysów. 


Na przeglądzie "Zadanie Skaszewo II" był sohys wsi Skaszewo oraz rolnicy, którzy mieli 


uwagi i zastrzeżenia. 


W wyniku przeprowadzonego przeglądu urządzeń melioracyjnych "Zadanie Skaszewo I" 


zastrzeżeń nie stwierdzono, ponieważ było trudne z uwagi na brak wody. 


Jeśli chodzi o "Zadanie Skaszewo II" dwóch rolników zgłosiło problemy ze studzienkami 


odbierającymi wodę. Sam zgłosił przejście pod drogą powiatową, która ma być 


przebudowywana, gdzie woda, która idzie od wsi Słończewo i kończy się rurociągiem (rów 


jest głębiej niż przepust, który jest wyżej) caIy czas zatrzymuje się, co grozi zamuleniem 


rurociągu. Uczestnicząca w przeglądzie Pani inspektor nadzoru powiedziała, że błąd 


popełniony został w fazie projektowej. Dlatego podczas przebudowy drogi należy dopilnować, 


że problem ten rozwiązać tzn. żeby przepust był obniżony o 10% poniżej dna rowu. 


Poza tym do protokołu zgłosił nie przyjęcie się darniny ułożonej na rowach we wsi Szyszki 


i częściowo we wsi Słończewo, którą prawdopodobnie wykonawca ma poprawić. 


Wójt B. Polańska odnośnie dowożenia dzieci do szkół powiedziała, że wcześniej kiedy 
-

dzieci dojeżdżały autobusem PKS, czy lokalnym nie było problemu. 



PRZE ZĄCY 
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Członek Komisji Rołnictwa i Budżetu Marianna Fiłipowicz zapytała, czy nie ma-

możliwości, żeby był dodatkowy kurs ewentuałnie o godz. 13.30, żeby nie czekały dzieci? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że na pewno jest taka możliwość, tylko w grę wchodzi -

kwestia finansowa, ponieważ zwiększa się ilość kilometrów. 

Członek Komisji Rołnictwa i Budżetu M. Fiłipowicz stwierdziła, że od godz. 12.00 do -

godz. 15.00 to długo. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Danuta Ojrzeńska - przyznała, że 

faktycznie dzieci muszą czekać. Pomimo, że mają zapewnioną opiekę świetlicową to ten czas 

dla maluchów jest dosyć długi. Dodała, że w przypadku jej szkoły korzystniej jest jak przetarg 

na przewóz dzieci wygra PKS, ponieważ wtedy dziecko ma wykupiony bilet wyłącznie na kurs 

szkolny, czy autobus liniowy. Jeśli nie ma kursu szkolnego, ma możliwość wcześniej odjechać 

do domu autobusem liniowym. Teraz takiej możliwości nie ma, bo jest to spowodowane 

finansami. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Fiłipowicz zapytała, za jaką kwotę jest-

realizowany przetarg na przewóz uczniów gimnazjum i szkół podstawowych w roku szkolnym 

2016/2017? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że za 100.000 zł. Różnica między obecnym-

przewoźnikiem , a PSK wynosiła 13.000 zł, a bierze się wykonawcę naj tańszego. 

-Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie D. Ojrzeńska nadmieniła, że 

młodsze dzieci kończą lekcje w godz. 12.00 -13.40 i muszą czekać na autobus do godz. 14.00 

z minutami. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz uznała, że na świetlicy nie ma tłoku. -

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie D. Ojrzeńska - wyjaśniła, że zależy 


od dnia. Dodała, że czasem jest 48 osób, wtedy trzeba więcej opiekunów. 


Członek Komisji Rołnictwa i Budżetu M. Fiłipowicz - uważała, że trzeba to poobserwować 


i znaleźć jakieś optymalne rozwiązanie i dla dzieci i dla rodziców. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Jadwiga Koc -zapytała, 


czy dużo maluchów czeka na autobus o godz. 14.00 z minutami? 


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie D. Ojrzeńska odpowiedziała, że -

wszystkich maluchów jest 44. Myśli, że w granicach 30 osób młodszych klas czeka na ten 

autobus. 

Członek Komisji Rołnictwa i Budżetu J. Grochowski stwierdził, że jest to kwestia-

zorientowania się, ile dzieci mogłoby odjechać wcześniej gdyby był uruchomiony dodatkowy 

kurs, ponieważ jeżeli byłoby 30 osób to miałoby sens, natomiast przy 5, czy 8 osobach nie. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że w dniach 23-26.09.2016 r. w miejscowości Bednary -

koło Poznania odbędzie się wystawa rolnicza. 

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu 

T. Sobieraj o godz. 15.25 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: Przewodniczył: 
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Zofia Pszczółkowska 


