
Protokół nr 26/2017 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 28 września 2017 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 
Przewodniczący 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. 13.05 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 7 członków Komisji 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. Ewelina Stawińska - Skarbnik Gminy 
3. Anna Zalewska - dyr. PSP w Przewodowie 
4. Danuta Ojrzeńska - dyr. PSP w Skaszewie 
Następnie Przewodniczący Komisji T . Sobieraj przedstawił proponowany porządek obrad: 
1. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 

2017 roku. 
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. Sprawy bieżące gminy. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki zgłosił wniosek o wprowadzenie
-

do porządku posiedzenia dodatkowego punktu dotyczącego odznaczenia dla Pani Wójt. 

Wniosek uzasadnił tym, że Pani Wójt Barbara Polańska jest Wójtem Gminy Gzy drugą 

kadencję. W tym czasie wprowadziła zmiany, które zasługują na odznaczenie. 

Ustalono, że punkt ten rozpatrywany będzie jako punkt 4 porządku posiedzenia. Sprawy 

bieżące gminy jako pkt 5. 


-Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poddał pod głosowanie 
wprowadzenie do porządku posiedzenia pkt 4. Sprawa nadania odznaczenia Pani Barbarze 
Polańskiej Wójt Gminy Gzy. 



-2

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

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

do porządku posiedzenia w/w punktu jako pkt 4. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska również poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia 

jako pkt 4. Sprawa nadania odznaczenia Pani Wójt. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za , 

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


do porządku obrad w/w projektu uchwały jako pkt 4. 


Na wnioski Przewodniczących Komisji, Komisje przyjęły jednomyślnie porządek posiedzenia 


w brzmieniu jak niżej : 


1. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 

2017 roku. 

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. Sprawa nadania odznaczenia Pani Barbarze Polańskiej Wójt Gminy Gzy. 


5. Sprawy bieżące gminy. 


Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 1. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - powiedziała, że Zarządzenie Nr 28/20017 z dnia 29 sierpnia 

2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

[mansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze 

półrocze 2017 roku zostało przekazane Państwu radnym i Regionalnej Izbie Rachunkowej 

w Warszawie. RIO wydała decyzję wyrażającą opinię o przedłożonej informacji, która jest 

pozytywna. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27.09.2017 r. zostało przedstawione 

wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r. Komisja pozytywnie oceniła wykonanie 

budżetu Gminy. 

Nadmieniła, że jak zwykle w I półroczu jest przygotowywanie dokumentów do realizacji zadań 

w II półroczu. Wydatki majątkowe, które były wykonane w niskim procencie. Częściowo już 

zostały wykonane, a niektóre są w trakcie realizacj i. 

Komisje wysłuchały informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. 

nie wnosząc żadnych uwag. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2017 roku

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Uchwała nr Ci.278.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

z dnia 5 września 2017 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji 

o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 2 i 3. 


Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska wyjaśniła, że plan dochodów budżetu Gminy na rok 


2017 wynosi 15.086.738,92 zł, zaś wydatki 15.264.775,92 zł. 


Projektem uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 dokonano 


następujących zmian: 


Wydatki zmniejszenie 113.024,27 zł i zwiększenie 147.253,27 zł, z tego: 


- w dziale 700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500 zł na przeprowadzenie 
-

rozgraniczenia działek we wsi Grochy-Serwatki i Porzowo; 

- w dziale 710 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na 

opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego; 

- w dziale 757 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000 zł, w wyniku przeprowadzonej 

analizy potrzebne środki finansowe są zabezpieczone do końca roku budżetowego; 

- w dziale 801 zwiększenia 117.935,27 zł i zmniejszenia - 95.656,27 zł. 

W związku z zwiększeniem uczniów w Społecznej Szkole Podstawowej w Gzach w roku 

szkolnym 2017/2018 , zwiększono plan dotacji na 2017 r., 

- w rozdziale 8010 l szkoły podstawowe zwiększono plan dotacji o kwotę 24.646,44 zł, co -

da kwotę dotacji w wysokości 415.467,61 zł; 

- w rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział zostaje na 

tym samym poziomie, ponieważ 30.09.2017 r będzie aktualizacja planu i będzie zmieniony 

w następnym miesiącu; 

- w rozdziale 80149 plan został zmniejszony do kwoty 13.472,31 zł, ponieważ jedno 

niepełnosprawne dziecko zakończyło naukę w oddziale przedszkolnym i uczęszcza do I kI, 

skończyło się dotowanie; 

- w rozdziale 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

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

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych - jest zapis, że kwota dotacji wynosi 71.722,28 zł. 

Plan dotacji zwiększono o kwotę 6.870,20 zł. Z uwagi na to, że jedno dziecko nie zostało 

przeliczone przez wskaźnik SA następuje zwiększenie o kwotę 2.082,36 zł, kwota dotacji 

wynosi 73.804,64 zł. Całkowita kwota dotacji dla SSP w Gzach wynosi 585.108,60 zł. 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie zaplanowany został zakup materiałów 

do wykonania bramy garażowej do budynku przy PSP Przewodowo za kwotę 3000 zł 

i remont parkingu poprzez nawiezienie pospółki drogowej za kwotę 3.000 zł. 

W PSP w Skaszewie zaplanowany został zakup materiałów do wykonania elewacji na 

budynku należącym do szkoły na kwotę 6.000,63 zł. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że budynek jest szkolny wchodząc na teren szkoły po prawej -

stronie. W szczycie budynku znajduje się Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach. Do 

zrobienia jest elewacja na trzech ścianach. Elewacja byłaby położona sposobem 

gospodarczym, gdyby się udało jeszcze w październiku br. 

Odnośnie drzwi garażowych w PSP w Przewodowie powiedziała, że chodzi o drzwi gdzie stał 

autobus. Zastanawiała się co zrobić z tym budynkiem. 
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Ale ze względu na brak innych pomieszczeń szkoła ma tam zaplecze, w którym przechowuje 

się różne rzeczy. Budynek jest w złym stanie technicznym. W tym roku zaczęła od drzwi, a w 

następnym roku również chce coś zrobić sposobem gospodarczym. Nie ciekawe są również 

okna. Nawiązując do budynku, w którym mieszkał Pan Wójt Zbigniew Kołodziejski uznała, że 

najlepszym rozwiązaniem byłoby rozebranie budynku, ponieważ jest tylko dobry dach. 

Chciała, żeby przed podjęciem takiej decyzji budynek zobaczyli Państwo radni. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefan Franczak uznał, że budynek, w którym 

mieszkał Pan Wójt Gminy Z. Kołodziejski jest w takim samym stanie jak garaż. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Anna Zalewska - twierdziła, że 

garażjest w nieco lepszym stanie. Budynek, w którym mieszkał Pan Wójt został pobudowany 

bez fundamentów jako tymczasowy barak i jest w nim grzyb i wilgoć. W czasie kiedy były 

w nim oddziały przedszkolne, w czasie wakacji był remontowany co roku, a w maju następnego 

roku było to samo co przed remontem. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkała zapytał, czy budynek jest potrzebny -

szkole? 


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska odpowiedziała,
-

że na obecną chwilę szkoła nie wykorzystuje budynku . 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała jego zdaniem, jeżeli budynek nie jest 
-

wykorzystywany na potrzeby szkoły to bez sensu jest go remontować. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska - uznała, że jedynie 

gdyby np. było zaplanowane przeniesienie przedszkola, to wtedy można byłoby przeprowadzić 

gruntowny remont. Ale nie wie czy uda się pozbyć wilgoci i grzyba. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że w budynku była kiedy zaproponowała przeniesienie -

Pani M. Baka. Była zaskoczona stanem jego stanem, nie ma podłóg i jest wilgoć. Jej zdaniem, 


żeby wyremontować budynek wewnątrz trzeba zrobić wszystko, oprócz dachu. Dlatego koszt 


były duży. 


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska powiedziała, że 
-

nie wie, czy uda się wyremontować budynek, żeby służył przynajmniej przez kilka lat. A jeśli 

ma funkcjonować rok to chyba nie ma sensu. Wyjaśniła, że kiedy z budynku wyprowadził się 

Pan Z. Kołodziejski w budynku był oddział przedszkolny. Ale w 2008 r. został przeniesiony do 

szkoły, ponieważ rodzice dzieci przychodząc mówili, że jest w nim ciemno i chorują dzieci. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkała - powiedział, że nie wie jakie jest 

zdanie Pani dyrektor szkoły, ale jeżeli budynek jest zbędny to jest za tym, żeby go rozebrać , 

a remontować stopniowo garaż (gospodarczy). 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska też była za takim 

rozwiązaniem. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - nawiązując do zmian w budżecie tj. 

przeznaczenia kwoty 3.000 zł na zakup mateńałów do wykonania bramy garażowej do budynku 

przy PSP Przewodowo i remontu parkingu poprzez nawiezienie pospółki drogowej za kwotę 

3.000 zł proponował zacząć od remontu garażu w środku typu założenie okien, a w dalszej 

kolejności nawieźć pospółkę drogową. 
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała - wyjaśnił, że pospółka nie jest potrzebna 

pod garaż tylko na parking, gdzie zawracają autobusy, z boku boiska. 

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

nawiezienie żwirem jak w ubiegłym roku mija się z celem, ponieważ robi się bagno i żwir 

wywożony jest na oponach. 

Jeśli chodzi o cały remont garażu była zdania, że będzie kosztowny, ponieważ odpada tynk 

więc samo malowanie to mało. Jeżeli chodzi o dach, to dach nie przecieka. Natomiast, żeby 

było taniej, okna które tam są można byłoby częściowo zamurować i wstawić mniejsze. Myśli, 

że drzwi do garażu są bardzo konieczne, iż te które są mają dziury i kiedy będzie padał śnieg 

to będzie wpadał do środka. A w garażu są rzeczy, które powinny solidnie zamknięte. 

Natomiast jeśli chodzi o dwa pomieszczenia przy garażu, które wykorzystywane są jako 

magazyny to okna są poprawiane, ale nie są w najlepszym stanie. 

Skarbnik E. Stawińska - przystąpiła do dalszego omawiania proponowanych zmian. 

Powiedziała, że w wyniku analizy finansowej w dziale 801 dokonano zwiększenia planu 

wydatków o kwotę 28.950 zł i zmniejszenia w kwocie 46.800 zł, są to środki zabezpieczone 

na wynagrodzenia i pochodne. 

- w dziale 852 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej przystąpił do projektu ,,Aktywizacja i integracja osób bezrobotnych". Projekt jest 

współrealizowany z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku. 

- w dziale 855 zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.318 zł, zmniejszenie o kwotę 4.368 zł. 

Kwota 4.368 zł to zamiana w planie pomiędzy paragrafami. Jest to zabezpieczenie środków 

do prawidłowego funkcjonowania programu ,,500+"; 

- w rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.450 zł z przeznaczeniem na 

realizację programu Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej"; 
"

- w rozdziale 85508 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500 zł w związku z wyższymi 

kosztami utrzymania rodzin zastępczych dla dzieci z terenu gminy Gzy, 

- w dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na konserwację 

oświetlenia ulicznego. 

zapytał, ile dzieci jest 

w rodzinach zastępczych? 

Skarbnik E. Stawińska - odpowiedziała, że w rodzinach zastępczych przebywa troje dzieci. 

Wójt B. Polańska - dodała, że w związku z tym, że w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Przewodowie przecieka dach, kontaktowała się z wykonawcą, który poprawiał dach na sali 

gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Gzach. Pan ten miał przyjechać we wtorek 

(26.09.2017 r.), ale nie mógł przyjechać ze względów osobistych. W związku z tym przyjazd 

przełożono na poniedziałek (2.10.2017 r.) aby można było porozmawiać o kosztach. O tym 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj 

o jaką kwotę chodzi poinformuje na sesji Rady Gminy. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, czy wiadomo jest 
-

gdzie, w jakim miejscu przecieka, co to jest, czy dziurawy dach, czy zacieka , przecieka ? 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w PrzewodowieA. Zalewska oznajmiła, że-

przede wszystkim cieknie przy kominach i gdzie zaczynają się rynny. Cieknie również pod 

oknami , między oknami, a parapetami. 
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W czasie ulewy woda płynęła nawet w łazienkach. Konserwator na razie to uszczelnił 

silikonem, ale na dachu tego nie zrobi. W związku z tym dobrze byłoby dach naprawić przed 

zimą, ponieważ jak już cieknie, to gdy będzie topniał śnieg będzie znowu leciało. 

Wójt B. Polańska dodała, że miała też zgłoszenie z PG na sali gimnastycznej z łącznikiem. -

-Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska 
dodała, że w PG nacieka na ścianę od boiska na łączniku , ale konserwator nie wie dokładnie • 

w którym miejscu. 


Wójt B. Polańska poinformowała, że w remoncie sali gimnastycznej PG w Gzach była 
-

również ujęta naprawa dachu na sali gimnastycznej. Wykonawca stwierdził, że to co było 

wskazane zrobił i jednoczenie powiedział, że na pewno będą dalsze zacieki, ponieważ 

rdzewieją śruby. W jego ocenie jest to tylko kwestia czasu kiedy będą następne naprawy, co się 

sprawdziło. W związku z tym podczas naprawy dachu PSP w Przewodowie wskazane jest 

wykonanie naprawy dachu na sali PG w Gzach. Jaka to będzie kwota trudno jest określić. 

Pani Wójt nadmieniła, że przy urzędzie gminy realizowane jest ogrodzenie. Ze względu na 

bezpieczeństwo, teren przy skrzyżowaniu tj. teren pomiędzy chodnikiem, a ogrodzeniem 

zostanie zagospodarowany zielenią. W związku z tym zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie 

planu wydatków w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup i utrzymanie zieleni. 

Jednocześnie wyjaśniła, że materiał, który zostanie z budowy ogrodzenia zostanie 

wykorzystany do obłożenia studni. Góra studni zrobiona będzie z drzewa, podobnie jak tablica 

informacyjna. Po wykonaniu ogrodzenia jeszcze w tym roku planowane jest zrobienie wjazdu, 

z kostki brukowej. Jeśli się to nie uda, będzie chciała, aby wj azd został wykonany wiosną 2018 

r. 

Następnie przedstawiła wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach o zwiększenie planu 

wydatków w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wymianą podłogi 

w remizie OSP Gzy. Myśli, że środki te można będzie wziąć z nadwyżki budżetowej. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak dodał, że z uwagi na to, że większość-

prac przy podłodze została wykonana w czynie społecznym całkowity koszt wymiany podłogi 

wynosi 22.000 zł w tym środki pochodzące z budżetu Gminy 10.000 zł. Jednak nie da się -

dokładnie wyliczyć kosztów i stąd prośba o dofinansowanie. W jego ocenie podłoga została 

wykonana solidnie, ponieważ dodane jest ocieplenie i druga posadzka. 

Odnośnie budynku gospodarczego urzędu gminy poinformował, że wcześniej na jego temat 

rozmawiał z Zastępcą Wójta, który mówił, że nad obydwoma drzwiami znajdującymi się ze 

szczytu będą daszki. Jednak do dzisiaj ich nie ma i szkoda jest drzwi, a dodatkowo gdy 

większość deszczy jest od zachodu woda leje się do wnętrza pomieszczeń. Poza tym 

w pomieszczeniu , które zajmuje Koło Gospodyń Wiejskich w Gzach brak jest progu. Uznał, 

że warto o tym wszystkim pomyśleć. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski podkreślił, że progi to podstawa, -

ponieważ do pomieszczeń dostają się różne gryzonie. 


Wracając do remontu parkingu przy PSP w Przewodowi e przez nawiezienia pospółki drogowej 


uważał, że szkoda, że w czasie kiedy był wożony na drogi tłuczeń nie został nawieziony na 


parking. Był zdania, że na nawiezienie byle jakiego materiału szkoda pieniędzy. 
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A tłuczeń z uwalcowaniem sprawdza się. Tym bardziej sprawdziłby się na placu, byłoby to na 

dłuższy czas. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska zapytała, czy -

uwalcowanie jest kosztowne? 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Marianna Filipowicz wyjaśniła, że l tona tłucznia 

z wyrównaniem i uwalcowaniem kosztowała 84 zł. 

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

wniosek Pani Wójt o zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na 

zakup i utrzymanie zieleni na terenie Gminy Gzy. 
" Komisja w obecności 7 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami "za przy-

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

rozpatrzyła w/w wniosek. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska również poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Panią Wójt. 
" Komisja w obecności 6 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu -6 głosami "za przy 

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

rozpatrzyła w/w wniosek. 

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

wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach o zwiększenie planu wydatków w kwocie 2.000 

zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wymianą podłogi w remizie OSP Gzy. 

Komisja w obecności 7 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za" przy 

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

rozpatrzyła w/w wniosek. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska również poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Panią Wójt. 


Komisja w obecności 6 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu -6 głosami "za" przy 


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


rozpatrzyła wniosek OSP Gzy. 


Wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach o zwiększenie planu wydatków w kwocie 


2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wymianą podłogi w remizie OSP Gzy 


- stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 


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


uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 


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

J. Grochowski. Aktualna ilość członków tej Komisji biorqcych udział w posiedzeniu 6. 

" Komisja w obecności 6 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu -6 głosami "za przy 

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

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy proponowany na sesję Rady Gminy. 

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski. 

Aktualna ilość członków tej Komisji biorqcych udział we wspólnym posiedzeniu 7.-



- 8 -

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

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

Komisja w obecności 6 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu -6 głosami "za" przy 

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

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy proponowany na sesję Rady Gminy który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

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

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 z uwzględnieniem zwiększenia 

planu wydatków bieżących w kwocie 2.082,36 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla 

Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach i pozytywnie rozpatrzonych wniosków. 

Komisja w obecności 7 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 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 w/w projekt uchwały. 

Komisja w obecności 6 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu -6 głosami "za" przy 

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

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

z uwzględnieniem zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 2.082,36 zł 

z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach 

i pozytywnie rozpatrzonych wniosków proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4. 

-Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki powiedział, że za nadaniem 

odznaczenia Pani Barbarze Polańskiej Wójt Gminy Gzy przemawia fakt, że Pani Wójt 

w Urzędzie Gminy Gzy pracuje od bardzo dawna tj. od momentu ukończenia szkoły średniej 

z przerwą gdy była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Pękowie. Pani Wójt nie tylko zmieniła 

warunki pracy pracowników Urzędu Gminy, ale również estetykę wokół budynków gminnych, 

której nawet zazdroszczą mieszkańcy innych gmin. Poza tym należy podkreślić organizację 

Dożynek Gminnych, które w Gminie Gzy nie były organizowane od lat. Wyjaśnił, że dożynki 

to podziękowanie Panu Bogu i Matce Bożej za zebrane plony ale także ukłon w stronę rolnika, 

jego członków rodziny, ukłon w stronę mieszkańców oraz poszanowanie godności człowieka. 

Jednocześnie nadmienił, że wcześniej było wiele spraw nie dokończonych, natomiast dzisiaj 

większość jest załatwionych. Podsumowując Pani Wójt jest dla mieszkańców gminy, a nie 

odwrotnie. W związku z tym chciałby, żeby odznaczenie dla Pani Wójt było od Rady Gminy. 

Uznał, że do wystąpienia o odznaczenie wypadałoby zobligować Pana Przewodniczącego 

Rady. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - dopowiedział, że w imieniu 

Rady trzeba zmotywować Pana Przewodniczącego , aby zasięgnął informacji jak i gdzie 

miałaby się toczyć ta procedura. 
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki dodał, że odznaczyć wypadałoby 

jeszcze trzy osoby, które powinny zostać wyróżnione. 

Chodzi tu o Panią Elżbietę Głowacką Skarbnik Gminy, Panią Marię Franczak - Kierownik 

USC i Panią Teresę Linkę - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego zdaniem, 

byłby to przykład dla młodego pokolenia, żeby wiedziało, że jeżeli będzie dobrze pracować to 

jego praca zostanie doceniona. 

Ad. pkt 5. 

Wójt B. Polańska w sprawach bieżących poinformowała: 
- drogi asfaltowe we wsiach Wójty-Trojany i we wsi Nowe Przewodowo zostały wykonane 
dosyć dobrze, do połączenia drogi we wsi Nowe Przewodowo z drogą powiatową 
przebiegającą przez wieś Przewodowo-Majorat pozostało ok. 300 mb. Dlatego należy się 
zastanowić nad ujęciem zadania w zadaniach inwestycyjnych w celu dokończenia tego odcinka 
drogi w 2018 r. 
- w tygodniu została podpisana umowa na drugie 75.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo". Obecnie 

"
jest już po odbiorze drogi i przygotowywane są dokumenty o refundację kosztów do Urzędu 
Marszałkowskiego; 
- trwają prace przy ogrodzeniu terenu przy Urzędzie Gminy; 
- w miesiącu grudniu będzie modernizacja łazienek w budynku Urzędu Gminy; 
- z tego co wie, nie będzie realizacji drugiego odcinka drogi przez Gzy, ponieważ wykonawcy 
mają dużo robót i biorą bardzo wysokie ceny. Po przetargu za położenie asfaltu na długości 
lkm drogi trzeba zapłacić ponad 1.000.000 zł; 
- został złożony wniosek o dofinansowanie na schetynówkę" na drogę Żebry-Włosty -"
Szyszki, rozstrzygnięcię wniosku będzie w miesiącu listopadzie. Decyzja o dofinansowaniu 
Powiatu kwotą 400.000 zł została podjęta. Powiat złożył wnioski na dwie drogi tj. na drogę 
w gminie Gzy i w gminie Świercze; 
- Gmina również złożyła wniosek o dofinansowanie na schetynówkę" na drogę Sulnikowo -

"
Nowe Skaszewo". Czy droga ma szanse na dofinansowanie będzie zależało od ilości środków 
pieniężnych; 
- na spotkaniu wójtów z Panem Adamem Struzikiem Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego, w 2018 r. można liczyć na środki z FOGR w wysokości 150.000 zł. 
Proponowane są też środki na małe projekty dla wsi typu place zabaw w kwocie 8.000 zł-
10.000 zł; 
- przy drogach gminnych powoli wycinane są zakrzaczenia; 

- w szkołach realizowany jest projekt pn. Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy" "
- unormowany został dojazd dzieci do szkół, jest nowy przewoźnik; 
- dach na Ośrodku Zdrowia w Przewodowie jest już zrobiony; 
Nadmieniła, że Panu doktorowi D. Mikusiowi obiecała, że jeżeli kupi farbę to do malowania 
wewnątrz ma osobę, która potrafi to zrobić. Należy też myśleć o parkingu. Według dr Mikusia 
i konserwatora należałoby rozebrać przystanek, który jest bezużyteczny i wyrównać 
ogrodzenie. Pani Wójt myśli , że uskok pod przystanek jest z działki Gminy. Na razie nie 
wiadomo, czy parking ma sfinansować Gmina z budżetu 2018 r. ,czy Pan dr Mikuś. 
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-wymiana dachu na budynku Gminy Gzy w Skaszewie Włościańskim została wyceniona na 

kwotę 80.000 zł. Gminy nie stać na taki wydatek; 

- od października rusza realizacja drogi wojewódzkiej nr 618 w kierunku Puhuska, do 

dawnych koszar; 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak wracając do przebudowy drogi 

powiatowej Gzy - Ostaszewo powiedział, że zbliża się koniec roku i wykonawca bierze ile 

chce. Tym bardziej, że jest to jeden wykonawca na terenie powiatu puhuskiego, który wygrał 

przetarg na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 618. Jego zdaniem, należałoby się 

zastanowić nad wcześniejszym ogłaszaniem przetargów na realizację dróg powiatowych, 

ponieważ droga Gzy- Ostaszewo za parę lat nie będzie istniała. Według niego w tempie 

w jakim Powiat realizuje drogi, przy założeniu, że będzie to robił co rok trzeba 8 lat, ponieważ 

jest to 11 km drogi. 

Wójt B. Polańska tłumaczyła, że Gmina na tym traci, gdyż nie ma swojego radnego, który -

by pilnował jej interesu, w miejscu gdzie zapadają ważne decyzje. 


Dodała, że cały czas rozmawia z Panem Starostą, ale Powiat robi swoje. Według niej może 


pomogłyby podpisy mieszkańców gminy. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak uznał, że zebranie podpisów
-

mieszkańców nie jest problemem. Z ostatniej wypowiedzi Pana Starosty nie wynika, że nie 


będzie przebudowy drogi, bo droga będzie robiona. Tylko w tej w chwili w grę wchodzi 


kwestia ceny, iż przetargi najdroższe są zawsze jesienią. Dlatego ze strony radnych i Pani Wójt 


powinna być pewna mobilizacja, aby naciskać , żeby przetargi były ogłaszane wcześniej, 


ponieważ jak przyznaje Pan Starosta i Zarząd Powiatu, drogi powiatowe najgorsze są na 


terenie gminy Gzy. 


Wójt B. Polańska - przedstawiła dane z lat 2015-2016. Najgorsze drogi powiatowe były na 


terenie gminy Pokrzywnica i na terenie gminy Gzy. 


W gminie Pokrzywnica wykonano - 14.800 mb, 


- w gminie Winnica -7.700 mb, 


- w gminie Gzy - 3.800 mb, 


- w gminie Obryte - 3.700 mb, 


- w gminie Puhusk 3.500mb,
-

- w gminie Zatory - 2.600 mb. 


Łączne koszty nakładów: 


- Gmina Pokrzywnica - 4.926.000 zł w tym dotacja Gminy - 1.217.000 zł - 24,7% 


- Gminna Winnica - 2.574.000 zł w tym dotacja Gminy - 870.000 zł - 33,7% 


- Gmina Gzy - 1.235.000 zł w tym dotacja Gminy - 230.000 zł - 18,6% 


-Gmina Obryte 1.434.000 zł w tym dotacja Gminy - 383.000 zł - 27,6% 
-

- Gmina Puhusk - 2.200.000 zł w tym dotacja Gminy - 100.000 zł - 4,5% 

- Gmina Zatory - 1.664.000 zł w tym dotacja Gminy - 270.000 zł -16,2% 
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Marianna Filipowicz zapytała, czy przewidziane-

jest jesienią równanie dróg na terenie gminy, ponieważ takie pytania były na zebraniu wiejskim 

mieszkańców wsi Gotardy? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w dziale Transport i łączność pieniądze zaplanowane 

są ale na inne cele, na równanie dróg nie ma. Trzeba byłoby ewentualnie z czegoś zdjąć środki. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, członka Komisji Pana -

P. Kownackiego o realizację dachu na remizie OSP Ostaszewo. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki - odpowiedział, że dach będzie robiony 


po 15.10.2017 r. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz nawiązując do wycinania zakrzaczeń 
-

stwierdziła, że we wsi Gotardy też powinny być wycięte w tym przy nowym mostku po prawej 

stronie gdzie zawsze zarasta. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska jej-

zdaniem, powinny też być wycięte krzaki przy drodze gminnej Sulnikowo - Skaszewo. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Kaczorowski 
- powiedział, że jeszcze raz chciałby ponowić prośbę dotyczącą posiedzeń komisji i sesji Rady 

Gminy, gdyż przed godziną 14.00 rzadko kiedy może zwalniać się z zajęć żeby uczestniczyć. 

Dodał, że nawet nie chodzi tu o niego, bo mógłby rozpisać te godziny, ale zajęć, które 

prowadzi w żaden sposób nie da się odrobić, zwłaszcza teraz kiedy nauczyciele jeżdżą 

pomiędzy trzema szkołami i kiedy do realizacji będą wchodziły następne projekty. Dodał, że 

było ustalone, że dobra jest godzina 13.30, chociaż dla niego nie jest jeszcze odpowiednią. Ale 

gdyby spotkania były o godz. 14.00 to byłoby dobrze. Poza tym ma nawet wolną środę, ale 

nikt jakoś tego nie uwzględnia. Uważał, że radnych jest niewiele i chyba można się dogadać 

na temat godziny. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska stwierdziła, że osób pracujących pracodawca nie zawsze zwalnia i nie -

zawsze mogą uczestniczyć w posiedzeniach komisji, czy sesji. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Kaczorowski
wyjaśnił, że rozumie, że może się tak zdarzyć raz na dwa miesiące, czy trzy miesiące, ale nie 

zawsze. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała twierdził, że nigdy nie będzie tak, żeby 

pasowało wszystkim na jedną godzinę. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski poinformował, że dla radnych-

będących rolnikami godz. 14.00, czy 14.30 to niewielka różnica. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz powiedziała, że dla niej jest to bez 
-

znaczenia. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki przychylił się do prośby radnego Pana 
-

Z. Kaczorowskiego. 


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


że godz. 14.00 jest dobrą godziną, a tak na posiedzenia spóźnia się przez cały rok. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poinfonnował, że przy-

kolejnych spotkaniach z Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

będą o tym pamiętać i brać pod uwagę. 

Członkowie Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak i J. Barkała byli zdania, że pod 

uwagę trzeba też brać ilość tematów w proponowanym porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj według niego,jeżeli większości -

członkom Komisji Rolnictwa i Budżetu nie będą odpowiadać godziny posiedzenia, to 

proponował oddzielne posiedzenia komisji. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - nie miała nic przeciwko temu. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji T. Sobieraj 

o godz. 14.10 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 

2'�-
Zofia Pszczółkowska 


