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Protokół nr 24/2017 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

-----nodbytej--wdniu-i-9 maja -20 tl Śwtetlic)rWiejskiej w 

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 Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wskazali, że 
wspólne posiedzenie Komisji będzie prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu 
- Tomasz Sobieraj. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - o godz. 13.10 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 6 członków 
Komisji , co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
1. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Ewelina Stawińska - Skarbnik Gminy 
4. Agnieszka Domańska - dyrektor PG w Gzach 
5. Hubert Szajczyk - Kier. GOPS w Gzach 
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej Komisje przyjęły jednomyślnie: 
1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2016: 

a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok; 
b) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2016 rok. 
2. Rozpatrzenie wniosku sołectwa Sulnikowo o odbudowanie wiaty przystankowej. 
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
4. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII1115/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 
30 marca 2017 r. 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 zmiany uchwały Nr XXIII/l16/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 
30 marca 2017 r w sprawie określenia kryteriów do oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenie dokumentów do 
potwierdzenia tych kryteriów. . 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r. dla gminy Gzy. 
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8. Sprawy bieżące gminy. 
Porządek wspólnego posiedzenia Komisji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt l. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - powiedziała, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 
Gzy za rok 2016 zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydała 
pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu. Następnie odbyło się posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do RIO o zaopiniowanie wniosku 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy. Uchwała RIO w tej sprawie jest 
również pozytywna. 
Budżet Gminy Gzy na rok 2016 został uchwalony w dniu 29.12.2015 r. 

Dochody w kwocie 10.844.556 zł 
Wydatki w kwocie 10.548.516 zł 
W ciągu roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31.12.2016 r. uległ zwiększeniu z uwagi na 
zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone ustawami i dofmansowanie zadań własnych, 
planu subwencji oraz zmianę planu inwestycji i planu wydatków bieżących. 
Po zmianach plan budżetu wynosi: 
Dochody - 14.294.038,12 zł 
Wydatki - 14.131.805,30 zł 
Struktura dochodów budżetu gminy za 2016 rok: 
1. Dochody własne - 4.008.686,18 zł 
2. Dotacje na dofinansowanie 

zadań własnych bieżących 
3. Dotacj e na zadania rządowe 

zlecone gminie ustawami 
4. Subwencje 
5. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 
6. Dotacje na dofinansowanie zadań 

własnych z tytułu wydatków 
poniesionych w ramach funduszu 

640.850,55 zł 

4.539.648,52 zł 
4.944.180,00 zł 

50.000,00 zł 

28,04% 

4,48% 

31,76 % 

34,59% 

0,35% 

sołeckiego za rok 2015 99.229,98 zł 0,69% 

7. Środki pozyskane z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 12.406,00 zł 0,09% 

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2016 przebiegała 
następująco: 
1. Podatek leśny, od nieruchomości, rolny, 

odsetki od osób prawnych 373.071,45 zł 100,00% 

2. Podatek rolny, leśny i od 
nieruchomości od osób fizycznych 

3. Podatek od środków transportowych 
od osób fizycznych 

4. Pozostałe opłaty, odsetki od 
osób fizycznych 

1.119.269,19 zł 95,65% 

55.544,00 zł 94,25% 

65.824,00 zł 88,18% 
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5. Podatek od działalności gospodarczej, 
podatek od spadków i darowizn, podatek 
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w podatku dochodowym od osób fizycznych 79.632,11 zł 
6. Udziały w podatku dochodowym od 

osób fizycznych 1.871.392,00 
Ogółem podatki i opłaty wykonano w kwocie 3.564.732,75 zł tj. 98,01 %. 
Z budżetu gminy są finansowane jednostki budżetowe i instytucje kultury: 
Urząd Gminy 
Publiczna Szkoh- 'podstawowa w Przewodowi e PoduchoWl!-ym 
Publiczna Szkol;:. Pudstawowa w Skaszewie Włościańskim 
Publiczne Gimnazjum w Gzach 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach 
Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach 
Wydatki wykonano według przyjętych zadań: 
- "Przebudowa drogi gminnej Nowe Przewodowo 500mb 

" - 120.100,34 zł 

89,63% 

100,00% 

- dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku na przebudowę drogi powiatowej 
Kozłówka - Ostaszewo na odcinku Kozłówka -Gzy oraz drogi powiatowej Gzy - Żebry
Włosty w miejscowości Gzy - 200.000 zł 

- "Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Skaszewo-Sulnikowo 
" - 19.680 zł 

- wykonano remonty dróg gminnych, 
- wykonano rowy odwadniające, 
- zainstalowano barierki, 
- wykonano znaki ostrzegawcze, 
- zakupiono tablice informacyjne) 
- zakupiono panele na podłogę do szkoły w Gzach, 
- zakup komputeró"j 
- zakup wiat przystankowych, 
- "Remont budynku Urzędu Gminy " - 29.707,27 zł, 
- "Utwardzenie placu kostką przed budynkiem Urzędu Gminy " - 20.223,04 zł 
- "Wykonanie elewacji budynku gospodarczego i nawierzchni wokół budynku - 40.982,63 zły 
- " Zakup i montaż bramy garażowej OSP Przewodowo " 

- 10.990,47zł, 
- " Położenie gresu na korytarzu w Publicznym Gimnazjum w Gzach" - 20.000 zły 
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach - 561.900,21 zł, 
- opłata za dzieci uczęszczające do innych przedszkoli - 68.483,15 zł, 
- dowożenie uczniów do szkół - 113.224,29 zł: 
- "Zakup dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy PSP Skaszewo ,,- 15.701,50 zł, 
- "Utwardzenie placu kostką przy PSP Przewodowo " - 37.000 zł, 
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 314.908 zł, 
- "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 

" 
-15.236,80 zł1 

- zakup energii do oświetlenia dróg - 82.660,16 zł, 
- konserwacja oświetlenia ulicznego -60.000 zł \ 
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- opracowanie dokumentacji świetlicy Wiejskiej w Szyszkach, 

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 621.612,88 zł. 
Zadłużenie gmin na dzień 31.12.2016 L 
wynosi 18,54%. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2016 i sprawozdania finansowe Gminy 

Gzy za 2016 rok - stanowią załącznik nr 3 do niniej szego protokołu. 
U chwała Nr Ci.154.20 17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok- stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu 
U h)Vała-=-;;,; (.(jmisji Rewizyjnej Rady GmiI:) h j  05 maja 2017 r. o opinii 
wykonania uudżetu Gminy Gzy za 2016 rok i wniosku w'sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy Gzy-stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
U chwała Nr Ci.18 8 .2017 Składu Orzekaj ącego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutońum Wójtowi Gminy Gzy - stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefan Franczak - twierdził, że zawsze chciałoby się 
więcej, ale żeby i budżet wynosił nie 10.000.000 zł, a 20.000.000 zł. Jego zdaniem, przy 
konstrukcji budżetów na lata następne należy ograniczać w pewnych działach wydatki, żeby 
środków finansowych zostawało na drogi, inwestycje, które służą wszystkim mieszkańcom 

gmmy. 
Wójt B. Polańska - odnośnie umorzeń podatku poinformowała, że na 20 podań cała kwota 
umorzeń w poprzednim roku wynosiła 6.000 zł. 
Dodała, że w 2017 r.; nie było podań o umorzenie podatku. Obecnie po II racie jest 4 podania 
o odroczenie płatności na kwotę 3.000 zł. 
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość członków Komisji biorących udział 

w posiedzeniu - 7. 

al 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za " , 

przy O głosów "przeciwnych " oraz O głosów "wstrzymujących " pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za " , 
przy O głosów "przeciwnych " oraz O głosów "wstrzymujących " pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok na sesję 
Rady Gminy - który sanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 



___ .- --

- 5 -

bl 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt 
uchwał),-w-sprawie-udz-ielenia- --Wój-tGwi----Gm-i-Bj'-abseł-tlter-ium-z-t-yru.łu-wy-k0nan-ia---budżetu--na 
2016 rok. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -8 głosami "za " , 
przy O głosów "przeciwnych " oraz O głosów "wstrzymujących " pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska -również poddała pod głosowanie wlw projekt uchwały. 
Komisj'a w obecności 7 członków Komisji uczestI\ ; ącyc  w posiedzeniu -7 głosami ."za " , 
przy O ,głosów "przeciwnych " oraz O głosów "wir('l.yrrlujących" pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu na 2016 rok na sesję Rady Gminy - który sanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
Ad. pkt 2. 
Wójt B. Polańska -poinformowała, że w dniu 09.05.2016 r. wpłynęło podanie o odbudowanie 
wiaty przystankowej w miejscowości Sulnikowo, która została zdemontowana w ubiegłym 
roku ze względów bezpieczeństwa. Z uwagi na to, że w budżecie gminy na ten cel nie ma 
pieniędzy zadanie nie zostało ujęte w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -zapytał, w którym miejscu był 
postawiony wcześniej przystanek? 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -
wyjaśniła, że przystanek był usytuowany przy drodze powiatowej. Pobudowany był z cięgieł. 
Na filarze była wyjęta l cegła. Jako mieszkańcy wsi dowiedzieli się, że przystanku nie da się 
naprawić i trzeba go zdemontować. Poinformowała, że przystanek nie był zdewastowany, ale 
był przymus, żeby go rozebrać, bo naprawić go się nie dało. Podkreśliła, że codziennie na 
przystanku stoją ludzie i czekają na autobus. 
Wójt B. Polańska - nadmieniła, że przystanek był naprawiany. Wadą przystanku było, że 
rozchodził się, ponieważ nie był zbrojony. Dodała, że na przystankach spotykają się różne 
osoby i był w stanie, że zagrażał bezpieczeństwu pasażerów. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa -
poinformowała, że w sołectwie Ołdaki była podobna sytuacja, gdy zdemontowany został 
przystanek w miejscowości Żebry-Włosty. Przystanek został odbudowany ze środków 
funduszu sołeckiego. Nadmieniła, że na obecny rok mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim 
zaplanowali zakup dwóch wiat przystankowych również ze środków funduszu sołeckiego. 
W związku z tym uważała, że mieszkańcy wsi Sulnikowo też mogą zaplanować zakup wiaty 
przystankowej z takich środków, tak jak robią mieszkańcy, którzy mają nowe przystanki. 
Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska - powiedziała, że następny fundusz sołecki 
realizowany będzie dopiero w 2018 r. A chodzi o to, żeby przystanek był wcześniej. 
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa - uznała, że 

jest pole manewru, do 3 1  października można dokonać zmiany przeznaczenia środków. 
- LRolnictw-a-i-Bud-żetu-M ianna--Fi1ipow-ie-z--;lapytała,i-le kesZitHj-e-t-aki 

przystanek? 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - odpowiedział, że ok. 5.000 zł - wykonanie płyty 

betonowej pod przystanek to koszt 1 .200 zł - 1 .400 zł i ok. 3.400 zł przywiezienie i montaż 

przystanku. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński  dodał, że zdemontowany jest 

też przystanek we wsi Kozłowo i nikt nie występuje do urzędu o środki. 
- -Czło . . t Komisji Rolnictwa i Budżetu Leon r,';tel - pojnformował, że przystanek ma b�' 

zakupiony z funduszu sołeckiego. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - zapytał, co się stanie, jeżeli będzie 

przebudowywana droga jak we wsi Kozłówka? Przypomniał, że przystanki zostały 

zdemontowane przez wykonawcę drogi. W związku z tym wieś przeznaczyła pieniądze na 

przystanki po raz drugi. Następnie zapytał, co stanie się z przystankami jeżeli np. będzie 

przebudowywana droga powiatowa np. we wsi Sulnikowo, czy we wsi Kozłowo gdzie będzie 

kopany rów i przystanek zostanie rozebrany? 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa- powiedziała, 

że kiedy była przebudowywana droga powiatowa, w miejscowości Żebry- Włosty przystanek 

został zdemontowany. W związku z tym, został postawiony nowy z funduszu sołeckiego. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - uważał, że w takich przypadkach wieś 

lub Gmina powinna wystąpić do przewoźnika o partycypowanie w kosztach budowy 

przystanku. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że jest ustawa, która mówi, że budowa przystanków należy do 

Gminy i przewoźnik stawia tylko słupek. A Gmina może pobudować przystanek tylko tam 

gdzie jest organizacja ruchu. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - zgodził się z Panią Wójt i dodał, że 

działki, na których stoją przystanki nie należą do Gminy. Uznał, że innego rozwiązania nie 

widzi jak zakup wiaty przystankowej ze środków funduszu sołeckiego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj  poddał pod głosowanie wniosek 

sołectwa Sulnikowo o odbudowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sulnikowo ze 

środków wolnych Gminy. 

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

przy 7 głosach "przeciwnych " oraz 1 głosie "wstrzymującym " negatywnie rozpatrzyła w/w 

wniosek. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie w/w wniosek. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 2 głosami "za " , 
przy 4 głosach "przeciwnych " oraz 1 głosie "wstrzymującym " także negatywnie rozpatrzyła 
wniosek sołectwa Sulnikowo o odbudowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sulnikowo 

ze środków wolnych Gminy - który sanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 3 i 4. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gzy jest 
-planistY-CZIL)ITll-Qhok..u cbwaŁy--1mdżelow -Dstatnie.-zmian...y-11aniesione �-WP.F

spowodowały, że dochody budżetu wynoszą 13.305.718,03 zł, a wydatki 14.720.926,03 zł. 
Wynik budżetu 415.208 zł. Przychody wynoszą 815.208 zł. Do przychodów wprowadzone 
zostały wolne środki w kwocie 515.208 zł , które przeznacza się na deficyt w kwocie 115.208 

zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów kredytów w kwocie 400.000 zł. 
Kwotę w wysokości 400.000 zł z wolnych środków przeznacza się na rozchody tj. na spłatę 
kredytu w kwocie 400.000 zł. Zadłużenie n  koniec 31.12.2017 r. wynosi 2.550,000 zł. 

- Wskaźniki spłat zobowiązań w okresie spłaty d-ttgu zostały zachowane. 
chodzi o projekt uchwały w sprawiezmian . I.::hwały1JUdżetowej to dochody zmniejsza 'lc, 

o 0,00 zł, a zwiększa się o kwotę 26.625 zł: 
- w dziale 750 - zwiększenie planu dochodów w kwocie 15.000 zł z tytułu zorganizowania 
zatrudnienia dla osób bezrobotnych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Pułtusku; 
- w dziale 900 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.625 zł. Środki pochodzą 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 
dofinansowanie zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Gzy'. 
W wydatkach zmniejszenia w kwocie 36.049,10 zł i zwiększenia w kwocie -109.174,10 zł: 
- w dziale 600 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na nowe zadanie 
inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu na drodze gminnej we wsi Ostaszewo-Włuski " . 
Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł wynika z zabezpieczenia środków 
na powyższe zadanie. Most zagraża bezpieczeństwu użytkowników. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał Panią Wójt, czy Gmina 
Gzy będzie się zwracać do Gminy Sońsk odnośnie przebudowy mostu? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że 2/3 mostu jest na terenie gminy Gzy, a 1/3 na terenie 
gminy Sońsk. Gmina Sońsk most remontowała 10 lat temu. Poza tym, żeby zwrócić się 
o pomoc trzeba mieć pełną dokumentację. 
Dalej poinformowała, że zmniejsza się również plan wydatków majątkowych o kwotę 
12.749,10 zł z uwagi na zmianę zadania ze środków funduszu sołeckiego przez mieszkańców 
wsi Pękowo. Wcześniej kwota była przeznaczona na "Utwardzenie drogi gminnej emulsją 
asfaltową " . Po rozmowach mieszkańców i odbyciu się zebrania wiejskiego zadanie zostało 
zmienione na "Remont drogi przez nawiezienie pospółki drogowej " ; 
- w dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.625 zł i przeznacza się na zadanie pn. 
"Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Gzy w 2017 r. " 

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 1.000 zł wynika z przeprowadzonej analizy 
i zabezpieczenia środków w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki. 

- w dziale 750 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 46.500 zł na nowe zadanie 
inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrodzenia przy Urzędzie Gminy " . Zadanie będzie realizowane 
z wolnych środków. 
O wypowiedzenie się w temacie ogrodzenia poprosiła swojego Zastępcę· 
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Zastępca Wójta Wiesław Ocbtabiński - wyjaśnił, że z prośbą o przedstawienie kosztorysu 

na ogrodzenie od urzędu gminy w stronę wsi Gzy i od Pana Wielgolewskiego do świetlicy 

budynku urzędu byłoby ogrodzenie ozdobne, dalej ogrodzenie panelowe. Przedstawiona oferta 

. -..;-

opiewa na kwotę 46.500 zł. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - zapytał, czy są oferty od innych 

wykonawców? 

Zastępca Wójta W. Ocbtabiński - odpowiedział, że innych wykonawców nie znalazłby. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał skąd jest firma? 

Zasti:pca Wójta W. Ocbtabiński - odpowk,, .(i,ał, że firma jest z Karniewa. Dodał, że j; Jj 

Pait two radni mają osobę chętną na wykonanI;'" ogrodztmia to bardzo prosi o zgłoszenie. 

Człunek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - uważał, że kosztorys jest na wyrost 

i trzeba negocjować, można zejść z ceny 10% - 15%. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - uznał, że było to tylko zapytanie 

skierowane do konkretnej osoby. 

Zastępca Wójta W. Ocbtabiński - powiedział, że żeby zamieścić ogłoszenie o przetargu 

na stronie BlP urzędu musiałby być opracowany przedmiar robót, który kosztowałby ok. 1.000 

zł. Dodał, że jak zadecydują Państwo radni tak zrobi. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel - proponował, żeby na ogrodzenie zrobić 

jeszcze rozeznanie. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - stwierdził, że w ostatnim czasie 

otoczenie Gminy zmienia się na lepsze i najwyższy czas jest, żeby sfinalizować sprawę 

ogrodzenia. Proponował, żeby pytać się jeszcze, a może będzie taniej. 

Wójt B. Polańska - twierdziła, że Pan, który przedłożył kosztorys to firma rzetelna i solidny 

wykonawca. Uznała, że z Panem tym można się spotkać i negocjować. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki - był zdania, że rozmawiać można. 

Ale jeśli jest to firma pewna i solidna to 4.000 zł, czy 5.000 zł nie gra roli, iż czasami taniej 

wychodzi drożej. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grocbowski - mówił, że negocjować trzeba, 

ponieważ cena jest dość wysoka - 1mb ogrodzenia z wykonaniem wynosi 1 15 zł netto. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa - twierdziła, 

że nie jest też tak bardzo drogo. 

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

swojego przedmówcę Pana P. Kownackiego. Jej zdaniem, nie ważne, że kosztuje więcej. Jeśli 

jest to sprawdzony fachowiec i robi dobrze, to łatwiej wziąć takiego niż później poprawiać 

przez 5 lat. Dodała, że w ramach "Odnowy miejscowości Kozłówka" świetlicę odnawiał 

najtańszy oferent i do dziś są problemy. 

W tym momencie posiedzenie Komisji opuściła członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Marianna 

Filipowicz pomniejszajqc ilość członków Komisji biorqcych udział w posiedzeniu do 7 osób, 

Komisje ustaliły żeby na dzisiejsze wspólne posiedzenie Komisji zaprosić właściciela firmy 

RW-BUD Pana Rafała Wawrzonkowskiego, który przedstawił kosztorys na ogrodzenie w celu 

negocjowania ceny. 



-
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W wyniku negocjacji członków wspólnego posiedzenia Komisji z Panem Rafałem 

Wawrzonkowskim ustalono, że Pan Rafał Wawrzonkowski wykona ogrodzenie przy 

__ -",U"-,,rz-= dzie Gminy akie-J.akie-zap ezentował-w-kosztorysie-za-kwotę-4-1 OO-zr:rterminem 

realizacji - lipiec 2017 r. w kolorze piaskowym lub w kolorze złota jesień, na co wyraził 

zgodę· 

Wójt B. Polańska - zaproponowała, żeby wybrać się i zobaczyć kolory na żywo. 
Następnie przedstawiła wniosek Kierownika Posterunku Policji w Świerczach, w którym 
zwrócił się o zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Posterunku Policji w Świerczach. 
Wyjaśniła, że sprzęt jaki jest w posiadaniu, policji jest wyeksploatowany i ulega częstym 
awariom. Nadmieniła, że we wniosku zn jdti.f.'·· się rów'llież prośba o zakup systemu wentyJ; cji. 

_ ?który kosztuje ok. 500 zł. Poinformowała, że» 'I)ec:'nie na Posterunku Policji w Świerczac11 ni, 
ma żadnego komputera, a dwa stare komputery są w naprawie. W związku z tym Kierownik 
zwraca się z prośbą o zakup komputera. Według wyceny informatyka urzędu gminy ogólny 
koszt zakupu zestawu komputerowego z oprogramowaniem wynosi ok. 4.396 zł brutto. 
Natomiast Gmina Świercze ma wyremontować lokal, który zajmuje policja. 
Zakup nie został ujęty w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki - wpadł na pomysł, że jeżeli policja 
w Świerczach ma fatalne warunki, a w Urzędzie Gminy Gzy są piękne pokoje to może 
przenieść Posterunek Policji ze Świercz do Gzów, a Gmina Świercze niech wyposaży policję 
Wójt B. Polańska - zgody na to nie wyraziła. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy z autopoprawkami: 

- w dziale 750 zmniejszenie planu wydatków majątkowych z kwoty 46.500 zł do kwoty 
41.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrodzenia przy Urzędzie Gminy " -
zał. nr 5, poz.9. 

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu 
komputerowego dla Urzędu Gminy z przeznaczeniem w użyczenie dla Posterunku Policji w 
Świerczach. 
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 z autopoprawkami na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska- również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały z autopoprawkami. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za " , 
przy O głosów "przeciwnych " oraz 1 głosie "wstrzymującym " pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 
z autopoprawkami na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 z autopoprawkami: 
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- w dziale 750 zmniejszenie planu wydatków majątkowych z kwoty 46.500 zł do kwoty 

zał. nr 5, poz.9. i 
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu 
komputerowego dla Urzędu Gminy z przeznaczeniem w użyczenie dla Posterunku Policji 
w Świerczach. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami ;,za", 
przy O głosów "

przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 
t:ojekt z autopoprawkami na sesję Rady Gn:! ny.. 

:'\.�zc,:vodniczący Komisji Oświaty, l rowm i Bezpieczeństwa Publiv;.'lego 

n. Kwiatkowska - również poddała pod głośowanie w/w projekt uchwały z autopoprawkami. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 3 głosami "za", 
przy 1 głosie "przeciwnym" oraz 3 głosach 

"wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 z 
autopoprawkami na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu. 
Ad. pkt 5. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że po przesłaniu uchwały do Oddziału Prawnego Urzędu 
Wojewódzkiego w Ostrołęce zalecono dokonanie zmiany zdania w załączniku nr l do uchwały 
w pkt 4 kolA - Kryteria wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia 
tych kryteriów brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w brzmieniu "

Dokument 
potwierdzający zatrudnienie od każdego z rodziców lub opiekunów prawnych, tj. 
zaświadczenie z zakładu pracy a w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności 
gospodarczej, przypadku pracy w gospodarstwie rolnym- zaświadczenie o posiadaniu 
gospodarstwa rolnego" zastępuje się zdaniem w brzmieniu " Dokument potwierdzający 
zatrudnienie od każdego z rodziców lub opiekunów prawnych tj. zaświadczenie z zakładu 
pracy, a w przypadku pracy w gospodarstwie rolnym - zaświadczenie o posiadania 
gospodarstwa rolnego". 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/115/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 
2017 r. 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. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 



- 11 -

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

przy O głosów "przeciwnych " oraz O głosów "wstrzymujących " również pozytywnie 
_-,z=a=opiniowała-p .ekLuchw w-spIaWie-zmiany-uch.wały-N-r-xx-n-I/-1-1 / Q-1-7-R:afry-Gmi-ny

Gzy z dnia 30 marca 2017 r. 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 - który sanowi 
załącznik nr 12 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 6. 
l ' 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że sprawa jest taka sama, dotyczy załącznika nr 1 do uchwały 
pkt 2 kolA. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bl'):il tu 1'  Sobieraj - poddał pod głosowanie-;rojekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/11612017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 

2017 r. 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 na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za " , 
przy O głosów "przeciwnych " oraz O głosów "wstrzymujących " również pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/116/2017 Rady Gminy 
Gzy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenie 
dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów - który sanowi załącznik nr 13 do niniej szego 
protokołu. 
Pytań nie było. 

Ad. pkt 7. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Hubert Szajczyk -

powiedział, że ocena zasobów pomocy społecznej dokonana została w oparciu o analizę 
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Obejmuje rodziny i osoby korzystające z pomocy 
społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy, zasoby instytucjonalne 
i wsparcia, kadrę pomocy społecznej, wysokość środków finansowych przeznaczonych na 
zadania pomocy społecznej, aktywność proj ektową pomocy społecznej, współpracę 
z organizacjami pozarządowymi. Podsumowaniem oceny są wskaźniki oraz wnioski końcowe. 
Z analizy przeprowadzonej w ocenie zasobów pomocy społecznej za 2016 r. wynika, że na 
terenie gminy Gzy zasoby pomocy społecznej, którymi dysponuje Gmina zabezpieczyły 
istniejące potrzeby. Planując realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej w następnych latach 
szczególna uwagę należy zwrócić na działania ukierunkowane na ochronę i polepszenie 
warunków życia naj słabszych grup społecznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
tworzenie warunków umożliwiających im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. 
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Niezbędne działania w celu zapobiegania problemom społecznym lub ich łagodzeniu to: 
- w zakresie zapobiegania ubóstwu konieczna aktywność w przeciwdziałaniu ubóstwu poprzez 

zawodow zahezpiecze dlamdzin Q--najni:tsz.yGh---e-aoe-heaach 
środków na pomoc społeczną w szczególności dożywianie i pomoc finansową (zasiłki celowe); 
- w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym minimalizowanie zjawiska izolacji 
i osamotnienia, zapewnienie pomocy środowiskowej w formie usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania osobom wymagającym pomocy w codziennym funkcjonowaniu oraz usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
- w zakresie wsparcia osób bezrobotnych aktywizacja społeczna i zawodowa, propagowanie 
i zachęcanie do zapoznania się z prac, realizacja prac społecznie użyteczn h; 
- w zakresie profilaktyki i przeg:jwdziałania problemom alkoholowym edukacja 
i organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży , edukacja rodziców i osób uzależnionych 
w procesie wychowania; 
- w zakresie wsparcia rodziny m.in. przydzielenie asystenta rodziny rodzinie przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 
- zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego. 
Ocena zasobów jest materiałem poglądowym mającym ułatwić podejmowanie decyzji 
związanych z planowaniem budżetu na kolejny rok. 
Pytań nie było. 
Komisje wysłuchały ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Gzy. 
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Gzy- stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8. 

Wójt B. Polańska - poinformowała o 3 podaniach otrzymanych od mieszkańca wsi Stare 
Grochy Pana Krzysztofa Grzybowskiego. Wyjaśniła, że chodzi o drogę gminną od wsi Wójty
Trojany w stronę Pana Chumy. Nadmieniła, że Pan Chuma drogę do swoich zabudowań 
wyremontował , a pozostaje 120 mb. Rolnik zasiał buraki i ma prośbę, że ze względu na zły 
stan drogi nikt nie przyjedzie odebrać buraków. Rolnik po nawiezieniu żwiru, podejmuje się 
wyrównania powierzchni drogi we własnym zakresie. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkała- zaznaczył, że na terenie gminy są 
mieszkańcy, którzy nie mają dojazdu do domu, a nie do pola. Dodał, że sam był w takiej samej 
sytuacji i wiedząc, że żaden samochód w taką drogę gminną nie wjedzie, nie zasiał buraków 
na działce. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - był zdania, że można zasiać buraki 
i przewieźć je w miejsce przy drodze twardej. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała - twierdził, że dopłacając 200 zł od 1 ha 
można buraki przetransportować we wskazane miej sce. Poza tym , żaden samochód tam nie 
pojedzie choćby był tam asfalt, jeżeli nie ma gdzie zawrócić, iż 600 mb nie będzie cofał 
kierowca. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński - poinformował, że rolnik ma 2 drogi 
dojazdowe lokalne do lasu. W związku z tym nie wie, czy nie powinien wystąpić do 
Nadleśnictwa Pułtusk. 
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Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że odpowiedź będzie automatyczna, że drogi te Nadleśnictwo 
nie interesują. Uważała, że jest to droga gminna i wypadałoby wysypać na nią 1 przyczepę 

---

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński i część 'członków wspólnego 

posiedzenia Komisji byli zdania, żeby na drogę wysypać 2 przyczepy żwiru. 

Wójt B. Polańska - przedstawiła następne podanie, podanie mieszkańców wsi Skaszewo 
Włościańskie, w którym zwracają się o założenie oświetlenia od nr 4 do nr 5 przy drodze 
powiatowej. 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński - powiedział, że dzisiaj był na miejscu z Pane  z firmy, 
która zajmuje się konserwacją Lbudo\",'�� oświetlenia. Stwierdzili, że na długości I k. 300 mb 
11ie ma ani słupów ani linii. _W,;związp:"  z: tylU 'koszty budowy oświetlenia są wyso de. 
Najtańszy koszt to kwota około 20.000 :ż.ł. 
Wniosek nie może być pozytywnie rozpatrzony z uwagi na bardzo wysokie koszty budowy. 
Wniosek mieszkańców wsi Skaszewo Włościańskie o założenie oświetlenia - stanowi 
załącznik nr 15 do niniej szego protokołu. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że do przetargu na dostawę mieszanki żwiru wraz 
z rozplantowaniem równiarką przystąpiły 2 firmy - Marzena Zofia Kucińska "Bliźniaczek " 

z miejscowości Cichawy k. Gąsocina i Usługi Budowlane i Transportowe Katarzyna 
Miklewska z miejscowości Kossobudy k. Raciąża. 
Ofertowa cena netto za 1t żwiru złożona przez Panią Kucińską wynosi 19,70 zł. 
Oferowana cena netto za 1 t. żwiru złożona przez Panią Miklewską wynosi 19,60 zł 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał kiedy rozpocznie się 
żwirowanie? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w poniedziałek (22.05.2017 r. ) zostaną ogłoszone 
wyniki. Pozostaje kwestia podpisania umowy. Żwirowanie będzie chciała realizować jak 
naj szybciej. 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński - oznajmił, że równanie dróg gminnych zostało zakończone. 
Ale jeśli będą zgłaszane poprawki będzie interweniował u wykonawcy. Dodał, że operator 
równiarki zgłaszał, że w niektórych miejscach na drogach jest mało żwiru i jeśli są duże doły 
to trudno je zarównać. 
Na temat równania dróg członkowie wspólnego posiedzenia Komisji mieli zdania podzielone. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że w'dniach 1-3.06.2017 r. w Nadarzynie odbędą się 
Międzynarodowe Targi Żywności. Chętnym może przekazać 2 zaproszenia. 
- Wczoraj w urzędzie były panie, które oferowały, że opracują poza urzędem gminy 
Mazowiecki klaser - naukę starszych ludzi posługiwania się komputerem, które zapewnia 
Gmina. Okres realizacji zadania - 3 lata. W ciągu tego okresu należy przeszkolić minimalnie 
20 osób powyżej 60 roku życia. W związku z tym otrzymała deklarację do udziału w projekcie. 
Po 3 latach Gmina otrzymałaby 10% wartości projektu. Każda Gmina otrzymałaby środki 
trwałe do 7.500 zł. Następnie zapytała członków Komisji, czy Gmina ma wejść w projekt? 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel- był zdania, że Gmina ma mały udział. 
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki - zapytał, czy jest możliwość 

zaproszenia na sesję posła na Sejm Pana Henryka Kowalczyka, ponieważ nie dba o Ochotnicze 

- -

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel - wyjaśnił, że informacji, które do niego 

dotarły minister Pan H. Kowalczyk nie podpisał się pod projektem ustawy. Ale kiedy doszło 

do głosowania, zagłosował "przeciw " . Uznał, że sprawa jest już zamknięta. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki - był zdania, że Pan Kowalczyk jest 

wyborcą mieszkańców gminy Gzy i powinien przyjechać, żeby rozmawiać z władzami 

i mieszkańcami gminy. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrow a i Bezpieczeństwa Publicznego Krzysztof Biegała -

zgłosił awarię hydrantu we wsi-Now  Przewodowo, z którego woda leje się prze:i; drogę. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że sprawę zgłosi w poniedziałek (22.05.2017 r.), mają być 

pracownicy Zakładu Usług Wodnych w Mławie. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc - zapytała 

o remont dachu Ośrodka Zdrowia w Przewodowie. Przypomniała, że Pan doktor Mikuś 

zadeklarował się, ale nic nie robi. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że Pan doktor Mikuś podpisał deklarację i trzeba go 

mobilizować. Zostanie zaproszony na najbliższą sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał o inwestycje -

przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że nic nie wiadomo. Była weryfikacja, wnioski były 

rozpatrywane w miesiącu maju i w maju miały być podpisywane umowy. Taka sama sytuacja 

jest z dofinansowaniem zadania pn. " Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie " przez Stowarzyszenie LGD Zielone Mosty 

Narwi. Według niej wszystko jest spowodowane brakiem pieniędzy. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc - powiedziała, 

że prawdopodobnie od miesiąca lipca 2017 r. mają wejść w życie nowe przepisy w kwestii 

segregacji odpadów komunalnych i zapytała, czy Pani Wójt o tym wie? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że wie o tym. Do segregacji odpadów używane będą 

4 rodzaje worków. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji 

T. Sobieraj o godz. 15.10 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 
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