
Protokół nr 22/2017 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 22 marca 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji - Bożeny Kwiatkowskiej 

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu 
i Przewodniczący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wskazali, że wspólne 
posiedzenie Komisji będzie prowadziła Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego - Bożena Kwiatkowska. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publiczuego Bożena 

Kwiatkowska - o godz. 13.05 otworzyła wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu. Po powitaniu członków Komisji 
i zaproszonych gości oświadczyła, że zgodnie z listami obecności we wspólnym posiedzeniu 
Komisji uczestniczy spośród 8 --<lsobowego składu Komisji Rolnictwa i Budżetu 7 członków 
Komisji i spośród 7-osobowego składu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego 100% członków Komisji , co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji. 
Listy obecności stanowią załącznik nr l do niniej szego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
I. Barbara Polańska - Wójt Gminy 

2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 

3. Anna Zalewska - dyr. PSP w Przewodowi e 

4. Danuta Ojrzeńska - dyr. PSP w Skaszewie 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

l .  Rozpatrzenie wniosków mieszkańców o udzielenie pomocy finansowej na poprawę stanu 


dróg gminnych. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 
4. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego. 
5. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby 
punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

6. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów do oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenie dokumentów do 
potwierdzenia tych kryteriów. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2017 r. 
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8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gzach za 2016 r. 

9. Informacja z wykonania uchwał podjętych w 2016 r. 

10. Sprawy biezące gminy. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku posiedzenia 

projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania proponując aby był to 

punkt I. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia projektu 

uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania 

w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania jako pkt l. 
" 

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

" 
przy O głosów "przeciwnych " oraz O głosów "wstrzymujących zaakceptowała wprowadzenie 

do porządku obrad w/w projektu uchwały jako pkt 1. 

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

wprowadzenie do porządku posiedzenia w/w projektu uchwały jako pkt 1. 
" 

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

" 
przy O głosów "przeciwnych " oraz O głosów "wstrzymujących zaakceptowała wprowadzenie 

do porządku obrad w/w projektu uchwały jako pkt 1. 

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak nizej Komisje przyjęły jednomyślnie: 

1. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

2. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców o udzielenie pomocy finansowej na poprawę stanu 

dróg gminnych. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budzetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

5. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego. 

6. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

7. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenie dokumentów do 

potwierdzenia tych kryteriów. 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2017 r. 

9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gzach za 2016 r. 

10. Informacja z wykonania uchwał podjętych w 2016 r. 

II. Sprawy biezące gminy. 

Porządek wspólnego posiedzenia Komisji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt l. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że z uwagi na to, że wpłynął wniosek Zarządu Gminnej Spółki 

Wodnej w Gzach o udzielenie dofinansowania w kwocie 10.000 zł czas na przygotowanie 

projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacj i celowej spółkom wodnym, tryb 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania był krótki. Opracowany 

projekt został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wstępnie go 

zaakceptowała, ale prosiła, żeby po posiedzeniu Komisji przesłać go ponownie do 

sprawdzenia dokładniejszego. Podkreśliła, że żeby udzielić spółkom wodnym dotacji celowej 

na określone zadania muszą być określone zasady. Wysokość udzielonej dotacji dla spółki 

wodnej nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. 

Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Wójt Gminy po uzyskaniu opinii Komisji 

Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy mając na względzie wysokość środków przeznaczonych na 

ten cel w budżecie gminy oraz ocenę możliwości realizacji zadania przez spółkę wodną 

i znaczenie zadania dla gospodarki wodnej. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie 

pisemnej umowy. Spółka wodna jest zobowiązana do rozliczenia zadania w terminie 15 dni od 

zakończenia realizacji zadania nie później niż do 15 grudnia danego roku. Rozliczenie dotacji 

następuje w formie sprawozdania. 

Kierownik Gminnej Spólki Wodnej w Gzach i jednocześnie Członek Komisji Rolnictwa 

i Budżetu Jacek Grochowski powiedział, że do tej pory GSW nie prosiła o pieniądze,-

zadawalała się środkami finansowymi ze składek członkowskich. Spływ składek na terenie 

gminy wynosi ponad 80%. Wynika z tego, że rolnicy rozumieją utrzymanie majątku, który jest 

w posiadaniu. Nadmienił, że z poprzednich sezonów GSW zaoszczędziła trochę pieniędzy i w 

tym roku zakupiła używaną koparkę za kwotę 30.000 zł, którą trzeba doposażyć i dołożyć do 

niej ok. 10.000 zł. Dlatego Zarząd GSW zwrócił się do Rady o pomoc, wsparcie finansowe. 

Poinformował, że sprzęt jaki posiada GSW służy rolnikom i obsługuje ponad 5.000 ha i 100 

km rowów. W związku z tym ogrom prac jest duży, a środki nie są marnotrawione. W imieniu 

rolników prosił o wsparcie obecną uchwałą, a później dotacją celową. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkała zapytał Kierownika GSW jaką-

kwotą zamknął się bilans za 2016 r. ? 

Kierownik Gminnej Spółki Wodnej w Gzach i jednocześnie Członek Komisji Rolnictwa 

i Budżetu J. Grochowski odpowiedział, że bilans za 2016 r. zamknął się nadwyżką -

w kwocie ponad 18.000 zł. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński zapytał o paragraf 4 ust. I-

"Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Wójt Gminy Gzy po uzyskaniu opinii 

Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy ... " 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że wszystkie wnioski rozpatrywane są na obu Komisjach 

Rady Gminy, ale wnioski o dofinansowanie powinna rozpatrywać tylko Komisja Rolnictwa 

i Budżetu. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki - twierdził, że GSW w Gzach odżyła, 

rowy melioracyjne są zadbane i należy poprzeć Zarząd GSW, żeby był lepszy zapał do pracy. 
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Pytań więcej nie było. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad udzielania 

dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu 

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

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 
" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za , 

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

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

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2. 


Wójt B. Połańska - poinformowała, że wniosków w sprawie poprawy stanu dróg i przepustów 

na piśmie nie ma dużo, ale dużo jest w ramach przyjęć interesantów. 


Odnosząc się do wniosku Pani Elżbiety Dzierzęckiej powiedziała, że w tym roku nie była na 
drodze, ale co roku na drodze jest żwirowanie. Jest to droga obok cmentarza w Przewodowie 

Poduchownym. Mieszkańcy sołectwa środki funduszu sołeckiego przeznaczyli na wykopanie 

rowu przydrożnego. Uważała, że w czasie kiedy będzie żwirowanie dróg gminnych stan drogi 

będzie analizowany na bieżąco. 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała stwierdził, że powyższa doga znajduje -

się w jego okręgu wyborczym i faktycznie była nieprzejezdna przez 1-3 dni. Ale Pan Froch 

utwardził ją kamieniami, zawiózł żwiru, który rozgarnął i droga jest przejezdna. 

W jego ocenie newralgicznego punktu jest około 50 mb, dalej droga była żwirowana 

w ubiegłym roku i 2 lata temu. Droga jest więc dobra. 

Wójt B. Polańska - przypomniała, że z wcześniejszych podań to podanie Pana Konrada 

Pilińskiego i podanie mieszkańców wsi Żebry-Wiatkaki gdzie jadąc na wieś od asfaltu 

w prawo i w lewo drogi są paskudne. 

Zastępca Wójta Wieslaw Ochtabiński poinformował, że w tej chwili po prawej stronie -

mieszkańcy sołectwa w ramach akcji społecznej nawieźli kamieni, a Gmina dowiozła 

3 samochody żwiru. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że kolejną drogą, o której mówili mieszkańcy jest droga 

Żebry-Fal bogi - Sulnikowo. Droga w tej chwili jest nieprzejezdna. 
W fatalnym stanie jest droga we wsi Mierzeniec za Państwem Kraszewskimi. 

W złym stanie jest droga we wsi Nowe Borza koło Państwa Obidzińskich. 
Jest też podanie na piśmie o udzielenie pomocy finansowej sohysa wsi Begno Pana Piotra 

Kownackiego. 



- 5 -

Jeśli chodzi o wieś Pękowo w fatalnym stanie jest droga żwirowa do lasu , droga Pękowo

Przewodowo Parcele i droga, którą rolnicy dojeżdżają do pól, koło Państwa Karpińskich 

prosto przez las. Natomiast w asfaltach są dwie olbrzymie dziury. 

W związku z tym , że mieszkańcy części sołectw przeznaczyli na inne rzeczy niż na 

żwirowanie, a w budżecie praktycznie nie ma pieniędzy na żwirowanie jej propozycja to 

zwiększenie środków z nadwyżki budżetowej, aby tam gdzie zachodzi potrzeba zakupić nie 

tylko żwir ale nawieźć materiału bardziej stabilnego, żeby podremontować drogi i pomóc 

mieszkańcom gminy. 

Wyjaśniła, że nadwyżka budżetowa wynosi 625.000 zł i w kwocie którą - 70.000 zł , proponuje 

uwzględnić wszystkie wnioski mieszkańców gminy. 

Na przepusty proponuje przeznaczyć 20.000 zł. Remonty przepustów należy zrobić we wsi 

Skaszewo Włościańskie k. Państwa Wróblów i we wsi Gotardy na rzece Kolnica. Być może 

remont tego przepustu uda się wykonać tańszym sposobem. Na usługi geodezyjne polegające 

na wyznaczeniu punktów granicznych części dróg gminnych proponuje przeznaczyć 10.000 zł. 

Chodzi tu o drogę we wsi Szyszki i Mierzeniec, wytyczenie drogi dojazdowej do studni 

głębinowej we wsi Kozłowo i wytyczenie drogi dojazdowej do studni przy remizie OSP we wsi 

Pękowo. 

Podkreśliła, że z nadwyżki budżetowej kwotę 400.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu. 

Kwotę 100.000 zł proponuje przeznaczyć na drogi. Pozostająca kwota to 125.000 zł. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - odnośnie dróg zasygnalizował 

zły stan drogi żwirowej znajdującej się we wsi Skaszewo, która biegnie do Pana 

Grabowskiego, potem zawija przy Panu Pychewiczu i wylatuje do drogi na Ostaszewo. Dodał, 

że sąsiedzi mieszkający za nim zostawiają samochód przy cmentarzu we wsi Szyszki. A była 

też sytuacja, że samochód, który odbiera śmieci wjechał w tę drogę i został. 

Poza tym przypomniał, że droga zapomniana to droga, która skręca przy Państwa Rybarczyk 

we wsi Nowe Skaszewo, z drogowskazem "Szyszki 3krn". Droga ta dobiega do drogi żwirowej 

przy Panu Grabowskim. Pewien mieszkaniec Wyszkowa skracając drogę został w polach o 

godz. 22.00 w nocy. 

Odnośnie kwoty na wydatki związane z żwirowaniem, zapytał czy zostaną jakieś pieniądze 

w dziale związanym z utrzymaniem dróg i odśnieżaniem? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że zostaje 10.000 zł na żwirowanie, poza funduszem 

sołeckim. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - uznal, że nie wie, czy nie 

należałoby się zastanowić nad wiełkością tej kwoty, czy Gminę stać na aż tak duże pieniądze 

na naprawę dróg tj. żwirowanie i tłuczeń, czy będzie to realizowane sukcesywnie w ramach 

potrzeb, czy nałeży przeznaczyć od razu kwotę 70.000 zł, ponieważ są to bardzo duże 

pieniądze? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że na żwirowanie i tłuczeń będzie ogłaszany przetarg 

i trzeba będzie podać kwotę do przetargu. Kwoty tej można nie wykorzystać. Ale nie było tyle 

zgłoszeń ze wsi odnośnie remontu dróg co jest do tej pory. 
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - prosił, żeby pamiętać też o gminnych 

drogach asfaltowych, w których są wyłomy, żeby było trochę asfaltu na zimno i żeby można 

było przyłatać. 

W tym momencie wspólne posiedzenie Komisji opuści! członek Komisji Rolnictwa i Budżetu 

Jacek Grochowski pomniejszajqc ilość członków tej Komisji do 6 osób. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Leon Pytel- zwracając się do Pani Wójt zapytał, czy 

nie należałoby w proponowanych środkach uwzględnić renowacji rowu drogi gminnej 

Porzowo - Gzy, ponieważ rowy zostały wypłycone calkowicie? Uważał, że jeżeli nie 

zrenowuje się rowów to nawierzchnia drogi zostanie jeszcze bardziej zniszczona przez 

czynniki występujące wiosną i jesienią typu deszcz, mróz i śnieg. 

Dalej zapytał, czy nie należałoby rozważyć i założyć 2 studzienek rewizyjnych po jednej 

i drugiej stronie drogi, która jest w bardzo złym stanie we wsi Skaszewo Włościańskie przy 

Panu Strefuerze do wsi i odprowadzić wodę do istniejącego rowu ? 

Wójt B. Polańska - uznała, że myśląc o takich rzeczach pieniędzy trzeba drugie tyle. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzislaw Kaczorowski 

-zapytał, kto ma podejmować ostateczną decyzję gdzie prace są naj pilniejsze? Chciałby , żeby 

powstało grenium, które pomogłoby podejmować takie decyzje. Dodał, że może nawet 

osobiście przejechać się z sołtysami i obejrzeć wszystkie drogi, ale nie porówna ich z inną wsią. 

Ktoś musi nad wszystkim czuwać tzn. gdzie są potrzebne prawdziwe naprawy tego co zostało 

zniszczone, czy zabezpieczenie dróg, żeby w czasie gdy pojawi się woda miala możliwość 

spływu. Chcialby, żeby robić kompleksowo, odnawiać stan. Chciałby też, żeby w jego wsi 

w tym roku też coś zrobiono. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że stan dróg gminnych jest naprawdę bardzo zły. Do -

pieniędzy z funduszu sołeckiego przeznaczonych na remont dróg chce dołożyć pewną kwotę 

i równomiernie ją rozdzielić, żeby wszystkie drogi były przejezdne. Ale jeżeli dokonany 

zostanie przegląd dróg to 70.000 zł to kropla w morzu. W jej odczuciu może jest czas przyjrzeć 

się drogom, a może zostanie podjęta decyzja o zaciągnięciu kredytu i tam gdzie się da 

wykonaniu potrójnego powierzchniowego utwardzenia. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 

L. Pytel uważał, że należałoby jednak dokonać przeglądu dróg gminnych łącznie z drogami -

powiatowymi i wypunktować gdzie jest nagorzej. Jego zdaniem, należy zaprosić szefa Zarządu 

Dróg Powiatowych, aby dokonał osobiście w obecności przedstawicieli Rady i Pani Wójt 

przeglądu dróg powiatowych. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że jeździła z byłym i obecnym Panem Starostą, całym-

Zarządem Powiatu łącznie z Panem dyrektorem ZDP po wszystkich drogach i doskonale wie 

gdzie jakie są drogi. Uważała, że bez sensu jest oglądać po raz kolejny, skoro wszyscy to 

wiedzą· 
-Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski 

zabierając po raz kolejny głos uznał, że 5-cio kilometrowy odcinek niedokończonej drogi 

powiatowej Słończewo- Żebry Falbogi to nie tylko porażka jeśli chodzi o stan. Widział, co się 

działo kiedy padały deszcze. Nie tam ma żadnych przepustów drożnych, wszystko się 

przelewało przez całą jezdnię. 
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Na odCinku, który był zrobiony wcześniej też woda nie ma gdzie odpłynąć. W związku z tym 

jak to widzi, widzi zupełnie bezradność Gminy. Podobna sytuacja jest z drogami gminnymi. 

Uznał, że radni mogą dokonać przeglądu dróg na terenie gminy, ponieważ muszą wiedzieć na 

ile w danym roku można sobie pozwolić. Powiedział, że na siłę do siebie nie chce ciągnąć 

żwiru, ale chce wiedzieć gdzie jest jeszcze gorzej. A ktoś musi tego pilnować. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - zapytała, co będzie jeżeli 70.000 zł będzie kwotą niewystarczającą, iż może 

się okazać, że dróg do naprawy jest dużo więcej? 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkala - zaproponował dzisiaj na remont dróg nie 

proponować żadnej kwoty. Jego zdaniem, jest za pasem miesiąc kwiecień i spłyną jeszcze 

wnioski od mieszkańców gminy. Zaproponował również zorganizowanie wyjazdowej Komisji 

złożonej z przedstawicieli Komisji Rolnictwa i Budżetu i Komisji Oświaty, Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Publicznego, która dokonałaby wizji w terenie i obiektywnie sprawdziła 

i oceniła zasadność wniosków, naj gorszych punktów. Uważał, że najpierw należy dokonać 

przeglądu dróg i dopiero podjąć decyzję o przeznaczeniu konkretnej kwoty. 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 

L. Pytel- powiedział, że na pewno wniosek Pana J. Barkały jest słuszny, ponieważ dokonując 

przeglądu ujrzą wizualnie, że oprócz zasypania nierówności trzeba będzie założyć przepusty 

do odpływu wody. Zaproponował powołać Komisję składającą się z 5 radnych i Pana Zastępcy 

Wójta. 

Wójt B. Polańska była zdania, że Gminy nie stać na więcej niż przeznaczenie 70.000 zł na -

remont dróg. Zaproponowała nie blokować pieniędzy, ponieważ mieszkańcy mają pretensje, 

że żwirowanie jest za późno. 

Czlonek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski uznał,-

że planowe działanie jest potrzebne i w niczym nie blokuje pieniędzy. Łatwiej jest komuś 

powiedzieć, że musi poczekać niż ma czekać w nieskończoność i nic nie powiedzieć. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że chciałaby, żeby powołana Komisja określiła, ile trzeba -

dać na daną drogę, żeby było równomiernie. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał Pana Zastępcę Wójta -

jak kwotowo w poprzednich przetargach ksztahowały się ceny 1 tony żwiru? 

Zastępca Wójta W. Ocbtabiński odpowiedział, że cena 1 t żwiru ksztahowała się-

w granicach ok. 26 zł- 27 zł z równiarką. Natomiast obecnie cena 1 t żwiru bez równiarki 

wynosi 26 zł. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - uznał, że bardzo drogo. Dodał, 

że 1 t żwiru, który może nie miał parametrów, a przywoził go na drogę z miejscowości 

Cichawy, gdzie rozumie przetarg, wynosiła w granicach 7 zł - 8 zł. 

Zastępca Wójta W. Ocbtabiński wyjaśnił, że w 2016 r. przetarg na żwirowanie z równaniem -

wygrała firma Pana Kucińskiego "Bliźniaczek" z Cichaw, była naj tańsza. W tym roku również 

było zamówione 73 t. żwiru, za który zapłacono 1.950 zł brutto tj. 26 zł za 11. 

Dodał, że z Panią Wójt rozmawiali jeszcze o kwestii przywiezienia gruzu betonowego, frakcj i 

od 0-5 cm, którego tona kosztuje 55 zł brutto z rozrównaniem. Tuczeń kamienny to kwota 85 

zł. 
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Członek Komisji Rołnictwa i Budżetu J. Barkała - jego zdaniem, tłuczeń byłby zasadny na 
drogę na odcinku 5-6 mb. Nie można żwiru zastępować tłuczniem, bo za 2-3 lata nie będzie 
można tego porównać równiarką. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Pubłicznego Emilia Oleksa -
zapytała Panią Wójt, czy w środkach na remont dróg będzie ujęty mostek przy Państwu 
Łukasik? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w czasie kiedy będzie ogłaszany przetarg na budowę 
drogi, to powinien być ujęty odcinek drogi z mostkiem. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki - mówił, że podobno z zakupem szlaki, 
co rok jest gorzej. W związku z tym zwrócił się z prośbą do Państwa radnych o pozytywne 
rozpatrzenie jego wniosku. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał się jaką kwotę 
z funduszu mieszkańcy jego wsi przeznaczają na drogi? 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki - odpowiedział, że mieszkańcy wsi 
Begno co roku na drogi przeznaczają cały fundusz sołecki - 7.700 zł. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał, jak sprawdza się szlaka 
na drogach? 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki - odpowiedział, że żwiru za szlakę nie 
chce za żadne skarby. Odkąd jest Zastępca Wójta cały czas na drogi wożona jest szlaka. 
Wytrzymuje 2 lata, a jak posypana jest grubiej wytrzymuje do 3 lat. Latem trochę się z niej 
kurzy, przez ok. 2 miesiące. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- zapytał się jak ksztahuje się 
koszt szlaki? 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki - odpowiedział, że szlakę kupuje 
w metrach sześciennych, 36 m2 kosztuje 750 zł plus podatek VAT. Za jeden samochód 
wychodzi 923 zł. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie wniosek sohysa wsi Begno Pana P. Kownackiego 
o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 6.000 zł na poprawę stanu dróg w sołectwie. 

" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie rozpatrzyła 
wniosek. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - również poddał pod głosowanie 
w/w wniosek. 

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

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" także pozytywnie rozpatrzyła 

wniosek. 

Do składu Komisji dotyczącej przeglądu dróg gminnych z uwzględnieniem zasadności 

wniosków mieszkańców gminy zgłoszone zostały następujące osoby: 

1. Pan Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
2. Pan Piotr Kownacki - radny, członek Komisji Rolnictwa i Budżetu 
3. Pani Emilia Oleksa - radna, członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezp. Publicznego 
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4. Pan Zdzisław Kaczorowski - radny, członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezp. Publicznego 

5. Pan Jacek Barkała - radny, członek Komisji Rolnictwa i Budżetu 

6. Pan Tomasz Sobieraj - radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu. 

W wyniku głosowania obie Komisje zatwierdziły jednomyślnie w/w skład osobowy. 

Członkowie Komisji ustalili, że przeglądu dróg odbędzie się w dniach 27 i 28.03.2017 r. 

w godzinach popołudniowych. 

Wnioski mieszkańców o udzielenie pomocy finansowej na poprawę stanu dróg gminnych -

stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Wójt. B. Polańska - wyjaśniła, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

wiąże się ściśle z proponowanymi zmianami w projekcie uchwały budżetowej. Na 2017 r. 

zaplanowano wydatki ogółem 14.176.423 zł z tego wydatki bieżące - 13.144.601,36 zł, wydatki 

majątkowe - 1.031.821,64 zł. 

Po stronie wydatków w WPF wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy 

i uchwały Rady Gminy Nr XXIIlI09/2017; zwiększenie - 12.873,91 zł i zmniejszenia 

51.250,91. Zmiany te dotyczą planu dotacji na zadania rządowe zlecone oraz na 

dofinansowanie zadań własnych. 

Zmiana planu wydatków wynikająca z projektu uchwały Rady Gminy , powoduje zmniejszenie 

planu wydatków o kwotę 1.402 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 105.902 zł. 

Po zmianach plan wydatków wynosi - 14.242.546 zł w tym wydatki bieżące 13.210.724,36 zł, 

wydatki majątkowe 1.031.821,64 zł. Na spłatę kredytu przeznacza się 400.000 zł. 

Prognoza długu na dzień 31.12.2017 wynosi - 2.950.000 zł. Gmina posiada zdolność 

kredytową· 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - 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 głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

proponowany na sesję Rady Gminy. 

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

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za 

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

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4. 

-Wójt B. Polańska poinformowała, że w projekcie w sprawie zmian uchwały budżetowej 

zmniejszenia w kwocie 1.402 zł i zwiększenia wydatków w kwocie 105.902 zł dotyczą: 

- działu 600 

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł przeznacza się na dostawę żwiru i tłucznia 

na drogi gminne w celu ich remontu- 70.000 zł, naprawę przepustów we wsiach Skaszewo 
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i Gotardy -20.000 zł oraz wykonanie prac geodezyjnych polegających na wyznaczeniu 

punktów granicznych części drogi gminnej stanowiących działki ewidencyjne we wsiach 

Szyszki i Mierzeniec - 10.000 zł; 

- działu 750 

- zwiększenie o kwotę 4.5000 zł przeznacza się na zakup tablic informacyjnych na potrzeby 

Urzędu Gminy i sołectwa Ołdaki. 

Zmiany w planie wydatków w dziale 80l w kwocie 2 zł wynikają z rozliczenia dotacji za 2016 

r. na podręczniki na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów realizujących kształcenie 

ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe. 

Zmiany w planie wydatków w dziale 852 i 855 w kwocie 1.400 zł na wynagrodzenia i pochodne 

wiążą się z zabezpieczeniem środków do prawidłowego funkcjonowania jednostki GOPS. 

Gmina na powyższe środki otrzyma refundację. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie proponowane zmiany uchwały budżetowej: 

- przeznaczenie na dostawę żwiru i tłucznia na drogi gminne w celu ich remontu - 70.000 zł 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za " 

przy O głosów "przeciwnych " oraz I głosie "wstrzymującym " pozytywnie zaopiniowała 

zmianę· 

- naprawa przepustów we wsiach Skaszewo i Gotardy - 20.000 zł 

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

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

zmianę· 

- wykonanie prac geodezyjnych polegających na wyznaczaniu punktów granicznych części 

drogi gminnej stanowiących działki ewidencyjne we wsiach Szyszki i Mierzeniec -10.000 zł 

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

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

zmianę· 

- zwiększenie w dziale 750 o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych 

na potrzeby Urzędu Gminy i sołectwa Oldaki 

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

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

zmianę· 

- zmiany w planie wydatków w dziale 801 w kwocie 2 zł wynikające z rozliczenia dotacji za 

2016 r. na podręczniki na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów realizujących 

kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

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

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

zmianę· 
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- zmiany w planie wydatków w dziale 852 i 855 w kwocie 1.400 zł na wynagrodzenia 

i pochodne związane z zabezpieczeniem środków do prawidłowego funkcjonowania jednostki 

GOPS. 

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

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

zmIanę· 

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

proponowane zmiany uchwały budżetowej: 

- przeznaczenie na dostawę żwiru i tłucznia na drogi gminne w celu ich remontu - 70.000 zł 

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 4 głosami "za " 

przy O głosów "przeciwnych " oraz 2 głosach "wstrzymujących " pozytywnie zaopiniowała 

zmianę· 

- naprawa przepustów we wsiach Skaszewo i Gotardy - 20.000 zł 

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

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

zmIanę· 

- wykonanie prac geodezyjnych polegających na wyznaczaniu punktów granicznych części 

drogi gminnej stanowiących działki ewidencyjne we wsiach Szyszki i Mierzeniec - 10.000 zł 

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

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

zmIanę· 

- zwiększenie w dziale 750 o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych 

na potrzeby Urzędu Gminy i sołectwa OIdaki 

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

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

zmianę· 

- zmiany w planie wydatków w dziale 801 w kwocie 2 zł wynikające z rozliczenia dotacji za 

2016 r. na podręczniki na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów realizujących 

kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

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

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

zmianę· 

- zmiany w planie wydatków w dziale 852 i 855 w kwocie 1.400 zł na wynagrodzenia 

i pochodne związane z zabezpieczeniem środków do prawidłowego funkcjonowania jednostki 

GOPS. 

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

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

zmIanę· 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

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

budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 z przegłosowanymi zmianami. 
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" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za , 

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

projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 proponowany 

na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobie raj - także poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 

z przegłosowanymi zmianami. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 4 głosami "za , 

przy O głosów "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 proponowany 

na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik m 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5. 

Wójt B. Polańska - przypomniała, że projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego był omawiany na wcześniej. Gmina 

posiada akceptację kuratorium oświaty. Nie ma natomiast akceptacji związków zawodowych, 

która do sesji Rady Gminy na pewno zostanie przesłana. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci -

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami "za ,-

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

projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego proponowany na sesję Rady Gminy. 

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

projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 3 głosami "za ,-

przy O głosów "przeciwnych" oraz 3 głosach "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik m 7 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Wójt B. Połańska powiedziała, że do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której -

ustalono obwód, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w tym obwodzie. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła wolnymi miejscami. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rekrutacji do klas -

pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, 

określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 

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

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

projekt uchwały w sprawie rekrutacj i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby punktów za kaźde z tych kryteriów 

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia proponowany na sesję Rady Gminy. 

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

projekt uchwały w sprawie rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby punktów za kaźde z tych kryteriów 

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za 

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

proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

W tym momencie wspólne posiedzenie Komisji opuścił członek Komisji Rolnictwa i Budżetu 

Jacek Barkała pomniejszając ilość członków tej Komisji do 5 osób. 

Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy. W przypadku 

większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów -

rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Gzy oraz określenie dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów. 
" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za , 

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

projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenie dokumentów do 

potwierdzenia tych kryteriów proponowany na sesję Rady Gminy. 

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

projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenie dokumentów do 

potwierdzenia tych kryteriów. 
" Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za 

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

proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

W tym momencie wspólne posiedzenie Komisji opuścił członek Komisji Rolnictwa i Budżetu 

Leon Pytel pomniejszając ilość członków tej Komisji do 4 osób. 

Ad. pkt 8. 

Wójt B. Polańska - przypomniała, że uchwała jest podejmowana kaźdego roku. Projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2017 roku został przekazany do zaopiniowania 

kołom łowieckim i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku, którego uwagi zostały 
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uwzględnione. Została również podpisana umowa ze schroniskiem. Kwota przeznaczona na 
realizację zadań w 2017 r. wynosi 10.000 zł. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu -

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Gzy w 2017 roku. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2017 roku. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2017 roku. 

" Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 4 glosami "za 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 
proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
W tym momencie na salę obrad przybyli członkowie Komisji Rolnictwa i Budżetu Leon Pytel 

i Jacek Barkała. Aktualna ilość członków Komisji biorących udział w posiedzeniu- 6. 

Ad. pkt 9. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że GKRPA działała w oparciu o ustawę o wychowaniu -

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja realizowała zadania wynikające 
z ustalonego wcześniej Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Środki, które są przeznaczane na realizację Programu 
to środki pozyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Na plan - 45.658 zł, wykonano - 44.813,39 zł tj. 98,15%. Środki były przeznaczane głównie 
na profilaktykę z zakresu narkomani i rozwiązywania problemów alkoholowych w szkołach 
podstawowych oraz gimnazjum. 
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
2016 rok - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że w roku 2016 Rada Gminy podjęła 44 uchwały z tego 

24 uchwały zostały zrealizowane, a 20 uchwał jest w trakcie realizacji. 

Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w roku 2016 -

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących gminy powiedziała, że środki na fundusz sołecki 

w budżecie gminy na 2018 r. zostaną wyodrębnione. 

Poinformowała, że we wsi Skaszewo Włościańskie zalecono wymianę dachu na budynku 

socjalnym. Według wstępnych wyliczeń robocizna wynosiłaby 16.500 zł, a 20.000 zł materiał. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkala - zapytał, ile osób zamieszkuje w tym 

budynku? 
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-Wójt B. Polańska odpowiedziała, że w tej chwili mieszka II osób. Jedno pomieszczenie 

jest przygotowywane osobiście przez mieszkańca gminy oraz jedno wolne pomieszczenie, 

ponieważ nie została przedłużona umowa. 

Zastępca Wójta W. Ocbtabiński odnośnie wymiany dachu na budynku Ośrodka Zdrowia -

w Przewodowi e powiedział, że zgodnie z zaleceniem Państwa radnych, z Panem Dariuszem 

Mikusiem -Kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Dar-Med" spotkali 

się ok. 3 tygodnie temu. Pan doktor Mikuś przywiózł fachowca z Winnicy w celu wyceny robót. 

Wspólnie stwierdzili, że obiekt wymaga wykonania całej więźby dachowej, ponieważ jest 

bardzo słaba. Aby nie poruszać słabych stropów zdecydowali, żeby zakupić i położyć specjalne 

płyty. Następnie miała być wycena, ale na dzień dzisiejszy nie ma jej. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkala uważał, że Panu doktorowi Mikusiowi -

należy zasugerować, że na przygotowanie wyceny i powiadomienie o tym ma tydzień czasu. 

A jeśli nie przedłoży wyceny zostanie wypowiedziana umowa. 

Wójt B. Polańska - poruszyła sprawę ogrodzenia przed budynkiem urzędu gminy i działki od 

Pana Wielgolewskiego z jednej i z drugiej strony, ponieważ powstał Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. W związku z tym dobrze byłoby ogrodzić, żeby osoby nie 

mogły same wjechać na teren gminy i zostawić jakieś rzeczy. Uważała, że ogrodzenie dobrze 

byłoby zrobić teraz, ponieważ wie gdzie jest granica uzgadniana z Panem Wielgolewskim. 

Następnie zapytała się Państwa radnych jak to widzą? Nadmieniła, że na następne posiedzenie 

Komisji przygotowałaby wycenę. Myśli, żeby od pola wykonać z siatki, a od szosy ogrodzenie 

lepsze z przesuwaną bramą. 

Czlonek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa- zapytała 

Panią Wójt, czy nie byłoby możliwe wykonanie ogrodzenia we własnym zakresie? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że jest to niemożliwe. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała uznał, że robiąc zapytanie ofertowe -

koszty będą wyższe o 90%. Najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie lokalnych 

pracowników na umowę-zlecenie. 

Wójt B. Polańska poruszyła sprawę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostaszewie -

Wielkim położonej we wsi Begno. Nadmieniła, że budynek jest zaniedbany. Ale ostatnio 

radny Pan P. Kownacki zmobilizował strażaków ochotników i wszystko idzie w dobrym 

kierunku. Jednak na budynku trzeba zmienić pokrycie dachowe. Obecnie wpłynął wniosek 

o pomoc finansową w kwocie 8.000 zł, lecz straż nie posiada własności działki. 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki - poinformował, że działka jest piękna 

i dużo jest na niej zrobione. Szkoda mu budynku, bo gdy runie nie ma nadziei dla strażaków. 

Wójt B. Polańska - poinformowała również o złym stanie budynku Gminy Gzy we wsi Stare 

Grochy. Nadmieniła, że z tego co wie mieszkańcy wsi nie wyrażą zgody na sprzedaż ponieważ 

w budynku zbiera się młodzież oraz urządziła sobie boisko. 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński był zdania, że skoro-

mieszkańcy nie zgadzają się na sprzedaż, to niech utrzymują budynek sami. Niech ponoszą 


opłaty za prąd i opłacają podatek. 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński - dopowiedział, że są tam trzy działki, które są bardzo małe 


i trudne do uprawy. A boisko jest koszone, żeby nie było chwastów. 
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Wójt B. Polańska - poinformowała, że ma chętną osobę do zamieszkania tam. 

Wtym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski. 

Aktualna ilość członków Komisji biorących udział w posiedzeniu- 7. 

Wójt B. Polańska - dalej powiedziała, że w terminie do 21.04.2017 r. dyrektor szkoły lub 

przedszkola przekazuje wójtowi gminy arkusz organizacyjny, który wcześniej musi być 

zaopiniowany do dnia 19.04.20127 r. przez organizacje związkowe. Arkusz organizacyjny wójt 

zatwierdza do dnia 29.05.2017 r. po wcześniejszym zaopiniowaniu przez kuratorium oświaty. 

Poinformowała, że w dniu 20.03.2017 r. była w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie. 

Rozmawiając z dyrektorem, który podpisuje umowy na wykonanie zadań Stowarzyszenia 

"Zielone Mosty Narwi " wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa, nadbudowa 

i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie " znalazł się 

na poz. I. Do wniosku na kwotę 467.000 zł brakuje 120.000 zł. W związku z tym, że 

w miesiącu kwietniu będą podpisywane umowy z beneficjentami i beneficjenci będą ogłaszać 

przetargi Urząd Marszałkowski uważa, że po przetargach zostaną pieniądze i dołoży 

brakującą kwotę. Wówczas wniosek na w/w zadanie będzie rozpatrywany pod względem 

dofinansowania. Stanie się to do 15.06.2017 r. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, czy Gmina otrzyma -

formalne pismo, że będzie realizowane sukcesywnie? Przypomniał, że wcześniej była 

rozmowa, że w II kwartale ma być nabór wniosków bezpośrednio do Marszałka. Nie chce, żeby 

doszło, do sytuacji, że Pan dyrektor zapewnia, że z przetargów zostaną pieniądze, a pieniędzy 

nie będzie. Nie wie na jakiej zasadzie zostaną pieniądze, ponieważ jeżeli wnioskuje się o pewną 

pulę pieniędzy, to przetargi realizuje się pod kątem kwotowym. 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nikt tego nie zapewni. Ale dyrektor uważa, że kwota 

120.000 zł z przetargów się uzbiera. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - pytał, czy jest informacja 

z naboru bezpośrednio do Marszałka? 


Zastępca Wójta W. Ocbtabiński - poinformował, że nabór wniosków będzie we wrześniu 


2017 r. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zwrócił się z prośbą do Pana 


Zastępcy Wójta, aby wyjaśnił , w którym kwartale będzie nabór wniosków. 


Wójt B. Polańska - jej zdaniem, dofinansowanie wniosku o kwotę 120.000 zł przez Urząd 


Marszałkowski jest bardzo realne. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - pytał, czy coś już jest wiadomo 


na temat przydomowych oczyszczalni ścieków? 


Wójt B. Polańska odpowiedziała, że jest już po pierwszym sprawdzeniu wniosku. -

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński w kwestii złego stanu drogi-

powiatowej Groch Imbrzyki - Kozłówka na odcinku od Groch Imbrzyk (od Państwa 

Konarzewskich do Państwa Niesluchowskich i do skrzyżowania w Starych Grochach) zwrócił 

się z pytaniem, czy można zgłosić się do dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Puhusku 

o jej naprawę? 
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Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że ZDP w Puhusku miał zacząć naprawiać drogi 

powiatowe na terenie całej gminy w poprzednim tygodniu zaczynając od miejscowości Szyszki 

Folwark. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji 

B. Kwiatkowska o godz. 15.45 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 

Zofia 

Przewodniczyła:
PRZEWODNICZĄCY 

Zdrowia 
i 


