
Protokół nr 30/2018 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 26 marca 2018 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, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa 
i Budżetu i Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
wskazali, że wspólne posiedzenie Komisji będzie prowadził Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska - o godz. 11.05 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 -osobowego składu Komisji Rolnictwa i Budżetu 6 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. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 

Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Gzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
2. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia 

ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
3. Sprawy bieżące gminy. 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowskiej i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacka Barkały 

Komisje jednomyślnie przyjęły porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej. 

Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt I.Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - odczytała pismo Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 19.03.2018 
r. 

Wójt Gminy Barbara Polańska wyjaśniła, że temat podziału gminy na okręgi wyborcze 
-

wynikł już w 2017 r. i wtedy był już wstępnie analizowany. Następnie odczytała pismo 
Komisarza Wyborczego w Ciechanowie DCI-0012-2118 z dnia 01.02.2018 r. i zwróciła uwagę, 
że to co padło podczas sesji, że Wójt dostarczył radnym na wspólne posiedzenie Komisji 
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niezgodne z przepisami dokumenty nie powinno mieć miejsca. Jej zdaniem, postawiło to 

Gminę w złym świetle wobec mieszkańców gminy. Podkreśliła, że Gmina zawsze zwraca 

uwagę , żeby projekty uchwał były zgodne z prawem, o czym świadczy ilość nieważnych 

uchwał. A w związku z tym, że były różne dyskusje na temat różnej liczby mieszkańców 

w okręgach wyborczych tak się wszystko potoczyło. 

Poinformowała, że Komisarz Wyborczy ustosunkował się do jej wniosku jak i do innych 

wniosków po piśmie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12.03.2018 r. ,o którym mówiła 

na posiedzeniu sesji w dniu 19.03.2018 r. 

Dodała, że sytuacja jest podobna do sytuacji w kwestii szkół. Jest reforma, nie ma likwidacji 

szkół. Rada Gminy ma podjąć uchwałę o podziale gminy na okręgi wyborcze, ale bez zmiany. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefan Franczak - zapytał, jak się to dzieje na terenie 

powiatu puhuskiego w innych gminach można było zmienić okręgi wyborcze, a w Gminie Gzy 

o dziwo (to nie pierwsza uchwała) nic nie można? Uznał, że trzeba było dobrze zrobić podział 

gminy na okręgi wyborcze w 2012 r. i nie byłoby problemu. Dodał, że w 2012 r. pod publikę 

dla dwóch osób przekształcono podział gminy na okręgi wyborcze. Do sołectwa Bęgno 

dołączono sołectwo Nowe Skaszewo, a do sołectwa Gzy sołectwo Grochy-Serwatki. Nie bierze 

się pod uwagę, że w jednym okręgu może być 340 mieszkańców, a w drugim 170 mieszkańców, 

a jest to bardzo niedobrze. Uważał, że jeżeli ma zostać podział gminy na okręgi wyborcze po 

staremu,to okręgi wyborcze też będą niezgodne z Kodeksem wyborczym , iż nie mają punktów 

stycznych. Był za utrzymaniem propozycji podziału gminy na okręgi wyborcze, która była na 

poprzednim wspólnym posiedzeniu Komisji i ją chciał procedować. Zaznaczył, że dopiero po 

podjęciu uchwały Komisarz Wyborczy niech uzasadni dlaczego odrzuca uchwałę Rady. 

Natomiast według niego z pisma Komisarza Wyborczego nic nie wynika i pismo te nic nie 

mówi. Uznał, że nie ma punktów stycznych sołectwo Mierzeniec i sołectwo Kozłowo i należy 

to zmienić. Dodał, że jeżeli zostanie po staremu, to ręczy, że będzie skarga do Komisarza i to 

nie jedna, tylko dwie. 

Wójt B. Polańska stwierdziła, że skoro jest opinia Komisarza Wyborczego, a zostanie-

podjęta uchwała taka jaką uważają radni, to po przesłaniu jej do Nadzoru Prawnego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie będzie unieważniona przez Wojewodę Mazowieckiego, a także 

Komisarza Wyborczego. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak zapytał, że jeżeli mają być nie-

zmieniane okręgi wyborcze, to po co się podrzuca radnym wnioski i projekt uchwały? 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Kaczorowski 

- powiedział, że podeszliśmy do tego w sposób niewłaściwy, bo 3 projekty podziału gminy 

na okręgi wyborcze od razu pokazały, że chodzi o jednoznaczny wybór jednego z nich. To 

od razu go zabolało, bo to co stało na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 7.03.2018 r. od 

razu potwierdziło to. Jest zaskoczony postawą innych kolegów. Podkreślił, że Pani Wójt 

czytała, kto występuje z wnioskiem o zmianę granic okręgów wyborczych. Ale jest jeszcze 

jeden punkt, który mówi, że ta osoba, czyli wójt gminy jest jedyną osobą władną, która może 

z takim wnioskiem wystąpić. Więc gdyby radni spotkali się wcześniej i dyskutowali o podziale 

gminy na okręgi wyborcze, który był w 2012 r. , to być może wypracowaliby jakieś sensowne 

zmiany i byłoby wszystko dobrze. Ale to co nastąpiło, to podzieliło radnych. 
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Myśli, że nie jest to tylko jego odczucie. Dziwi się temu, bo w 2012 r. też nie było tak, że 

Polskie Stronnictwo Ludowe nie miało wpływu, wręcz przeciwnie i radni PSL uczestniczyli 

w tym podziale. Przypomniał, że podział gminy na okręgi wyborcze w 2012 r. to nie było widzi 

mi się, ale oficjalne pismo, że są niezgodności w podziale gminy. Chodziło tu głównie o okręg 

wyborczy, w którym były sołectwa Nowe Skaszewo, Skaszewo Włościańskie i Żebry-Falbogi 

z liczbą ponad 400 mieszkańców. Ale nikt z radnych nie występował, o to żeby dokonać 

nowego podziału gminy na okręgi wyborcze, tylko wpłynęło pismo nakazujące dokonanie 
nowego podziału. Radni rozmawiali i doszli do konsensusu. Podkreślił, że każdy radny zna 

tylko fragment gminy i wie jakie są układy między wsiami. Wniosek jaki teraz przedstawiła 

Pani Wójt został z jakiś powodów odrzucony, bo pewnie miał jakieś wady. Gdyby wtedy była 

koncepcja wspólnego wypracowania stanowiska za zgodą nawet mieszkańców, to nie 

widziałby problemu. Natomiast jest zaskoczony, że tak się po prostu działo. Dodał, że woli 

powiedzieć to teraz niż na sesji, bo jest oburzony. Uznał, że Pani Wójt miała by jeszcze jakieś 

pole manewru, bo wniosku takiego w ogóle mogłoby nie być, lub mógłby być, ale nie musiał. 

Ale skoro wyszedł, to teraz można zrobić wszystko. Można przegłosować wszystko. Tylko 

zacznie się wojna na protesty, bo protest złoży jeden , drugi czy trzeci radny z 15 wyborcami. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak uznał, że do swojego okręgu protestu -

składał nie będzie, protest będzie do okręgu z miejscowościami Mierzeniec i Kozłowo , 

ponieważ nie ma punktów stycznych i jest to niezgodnie z Kodeksem wyborczym. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski przypomniał, że kiedy na -

poprzednim wspólnym posiedzeniu Komisji pojawiły się 3 projekty wniosków i nie wszyscy 

byli zadowoleni z tych zmian. Wtedy padł wniosek radnego Pana Z. Kaczorowskiego, żeby 

wszystkie wnioski odrzucić, nie kłócić się, tylko spróbować rozmawiać. Wówczas na siłę 
radni z PSL sami przegłosowali, że nie, że projekt wniosku nr 2 jest jedyny i słuszny. A gdyby 

odrzucone byłyby trzy propozycje, to członkowie wspólnego posiedzenia rozmawialiby nad 4 

projektem podziału gminy na okręgi wyborcze i być może byliby w innym miejscu. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - członkowie Komisji mieli procedować 

nad projektami wniosków złożonych przez Panią Wójt. 

Wójt B. Polańska uważała, że tak jak rok temu Ministerstwo Oświaty podchodziło do -

tematu przy likwidacji szkół, tak teraz Komisarz Wyborczy i Państwo Komisja Wyborcza 

podchodzi do zmiany okręgów wyborczych. Okręgi wyborcze będzie można zmienić ale nie 
przed wyborami, a po wyborach. W związku z tym na wszystkie wnioski jakie złożyły gminy 

o opinię do komisarzy wyborczych otrzymały odpowiedź ujednoliconą, ponieważ Państwowa 

Komisja Wyborcza z dnia 12.03.2018 r. przedstawiła jednoznacznie stanowisko dla wszystkich 
Komisarzy Wyborczych. Przypomniała, że takie stanowisko Ministra kiedyś było odnośnie 

szkół. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak- powiedział, że w czwartek (22.03.2018 

r.) rozmawiał z radnymi z Gminy Zatory i dowiedział się, że zmienili okręgi wyborcze. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz uznała, że być może była podstawa 
do zmiany. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że zrobili to przed nami, ponieważ wtedy jeszcze nie było -

wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej. 
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W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz 

Mordwiński. Aktualna ilość członków tej Komisji biorących udział w posiedzeniu -7. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Leon Pytel -

był zdania, że ustawa Kodeks wyborczy i ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych zostały wprowadzone w pewnym pośpiechu i wytyczne do 

tych aktów prawnych powinny ukazać się jednocześnie. Jednak ukazały się późno. A żeby nie 

było chaosu przed wyborami bo zmian jest dużo, Państwowa Komisja Wyborcza wystosowała 

wyjaśnienie. Przyznał, że w trzech okręgach niedaleko sąsiedniej gminy jak powiedział radny 

Pan S. Franczak zmiany zostały wprowadzone i zaakceptowane. Na temat okręgów 

wyborczych w naszej gminie powiedział, że nie są idealne. Ale wypośrodkować, żeby średnia 

przypadająca na 1 mandat radnego była w granicach 255 mieszkańców jest trudno. Podkreślił, 

że jako Przewodniczącego Rady interesuje go, żeby była tolerancja i zgoda wśród mieszkańców 

gminy i radnych, a nie wojowanie się między sobą. Przypomniał, że zawsze mówił, że polityka 

jest wysoko na górze, a na dole powinno być jej jak najmniej. Ale polityki nie da się uniknąć. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że analizując okręgi wyborcze nie wszystkim wszystko -

odpowiada. A od 2019 r. Rada Gminy nie będzie decydowała o granicach okręgów 

wyborczych, tylko Komisarz Wyborczy. Zrobi to tak jak będzie uważał, zgodnie z normą 

przedstawicielstwa. Osobiście uważała, że mimo wszystko nie ma możliwości zrobienia, żeby 

wszystko było dobrze. 

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

wydawało mu się, że powinny być jakieś zabezpieczenia również wobec Komisarza 

Wyborczego. Jeśli to będzie bezzasadne, to Komisarz nie powinien ingerować. Uważał, że 

mimo wszystko większość w sprawie samorządu terytorialnego powinna być podejmowana 

przez samorząd, a nie przez kogoś z zewnątrz. Dlatego uważał, że przepisy również dotyczące 

okręgów wyborczych ustalane przez Komisarzy Wyborczych powinny być mocno ograniczone 

w tym sensie, że jeżeli spełniają jakieś założenia ustawy, to nie powinno być również 

ingerencji, bo to może prowadzić też do nadużycia. Dodał, że wszystko będzie zależało z jakiej 

partii będzie pochodził Komisarz. Według niego jest to uszczęśliwianie na siłę samorządów. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że nie zależnie od wszystkiego za chwilę członkowie -

wspólnego posiedzenia będą głosować. Zasugerowała, żeby nie było tak, że przed mającymi 

się odbyć jesienią wyborami samorządowymi, naszej gminy na okręgi wyborcze nie dzielił 

Komisarz Wyborczy. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel jego zdaniem, Komisarz Wyborczy jako -

sędzia na podział gminy na okręgi wyborcze powinien patrzeć rozsądnie i dać odpowiedź, że 

wniosek z nowym podziałem jest bezzasadny. Jeśli były jakieś uwagi to powinny być opisane. 

Wójt B. Polańska dodała, że większość ludzi uważa, że utworzone prawo wyborcze to 

wielkie nieporozumienie, ponieważ tworząc prawo nikt nie zastanawiał się jak to będzie 

w praktyce. Jak na tę chwilę nie wyobraża sobie tegorocznych wyborów, iż jest wielki bałagan. 

Do tej pory pieczę nad wyborami z określonymi zadaniami sprawował urzędnik wyborczy

pracownik urzędu gminy. Obecnie na gminę zostanie przydzielonych dwóch urzędników 

wyborczych, mieszkańców innych gmin. 
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Według niej powinna być to osoba, która w wyborach ma już pewne doświadczenie. Poza 
tym oprócz przezroczystych um wyborczych zastosowane zostaną kamery, na które Gmina ma 
otrzymać dotację i będzie je musiała zakupić sama. Poza tym w każda obwodowa komisja 
wyborcza będzie składała się z dwóch komisji tj. jednej do wydawania kart do głosowania, 
drugiej do liczenia głosów. 
Zastępca Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała uznał, że w dniu 15.03.2018 r. była -

odpowiedź na wniosek dotyczący nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Następnie 
zapytał, czy było problemem, żeby do projektu uchwały w sprawie podziału gminy Gzy na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych, w każdym 
okręgu wyborczym przekazać radnym tę informację i informację z dnia 19.03.2018 r. 
dotyczącą podziału gminy na okręgi wyborcze z 2012 r. przed sesją? 
Wójt B. Polańska- wyjaśniła, że opinię Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 
19.03.2018 r. do podziału gminy na okręgi wyborcze z 2012 r. Gmina otrzymała przed samą 
sesją. Na sesji w dniu 19.03.2018 r. odczytała obydwie opinie. Uważała, że górę wzięły emocje 
już przed sesją i dlatego tak się to skończyło. Według niej teraz emocje już minęły i możemy 
mieć do siebie żal, ale jest okres przed Świętami Wielkanocnymi i musimy się pogodzić 
i znaleźć wspólne rozwiązanie. 
Zastępca Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała jego zdaniem, nie byłoby przerwanej -

sesji w dniu 19.03.2018 r. gdyby radni przed sesją otrzymali do zapoznania materiały od 
Komisarza Wyborczego. Natomiast do punktu 9 porządku obrad, radni takich informacji nie 
posiadali. Uznał, że tak jak dziś przed wspólnym posiedzeniem Komisji, tak wtedy przed sesją 
radni takie materiały do zapoznania się powinni otrzymać. 
Opinie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie dotyczące wniosków dotyczących podziału 
gminy na okręgi 'wyborcze z dnia 15.03.2018 r. i 19.03.2018 r. stanowią załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału gminy Gzy 

na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym. 

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. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała - również poddał pod 

głosowanie w/w projekt uchwały. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 4 głosami "za" 


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

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że gmina została podzielona na 3 stałe obwody głosowania tj. 

w Gzach, w Przewodowie Poduchownym i w Szyszkach Włościańskich. Do każdego obwodu 

głosowania przypisane jest po 5 okręgów wyborczych. 
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Poinfonnowała, że Lokal Gminy Gzy w Starych Grochach nie spełnia warunków, aby 
odbywały się w nim wybory,jest w złym stanie technicznym. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału gminy Gzy -

na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. 

" 
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. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała - również poddał pod 

głosowanie w/w projekt uchwały. 


" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami "za 
" przy O głosów przeciwnych" oraz O głosach "wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała w/w 

"
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski i jedocześnie Kierownik Gminnej 

Spółki Wodnej w Gzach- odnośnie podań mieszkańców gminy w sprawie remontu dróg 
gminnych rozpatrywanych na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 07.03.2018 

r. pO\viedział, że gdy Pan Ł. Froch otrzymał odpowiedź, że droga będzie naprawiana po 
zgłoszeniu do Gminnej Spółki Wodnej w Gzach niedrożności urządzeń melioracyjnych, to 
zgłoszenia takiego dokonał 16.03.2018 r. Po dokonaniu oględzin okazało się, że awaria 
faktycznie była, ale nie u Pana Ł. Frocha, a na gruntach parafialnym. Dodał, że awaria nie 
nastąpiłaby gdyby nie obszar ok. 0,05 ha zarośnięty krzakami i starymi wierzbami, których 

korzenie wrosły w zbieracz. Poza tym dodatkowo podczas prowadzenia wodociągu i 
przerwaniu zbieracza, zbieracz został połączony byle jakinl materiałem. Przy okazji GSW 
dokonała naprawy zbieracza na polu Pana J. Barkały, ponieważ tam stała woda. Natomiast Pan 
Dzierzęcki budynki ma pobudowane na zbieraczu. Dalej powiedział, że w mIeJSCU, 

w którym psuje się droga, pod drogą znajduje się przepust, który ok. 50 lat nie był czyszczony. 
W związku z tym dopóki przepust nie będzie drożny, drogi nie będzie, ponieważ zbieracz, 
który odbiera wodę nie nadąży z jej odbiorem. Na chwilę obecną zbieracz jest drożny i woda 
płynie. A na drogę można wozić materiał, iż przyczyna melioracyjna jest usunięta. 

Wójt B. Polańska przedstawiła wniosek Pana Przemysława Sobiepanka ze Skaszewa-

Włościańskiego. W/w prosi o wydzierżawienie gruntu w tej wsi położonych na terenie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie o pow. 812 m2 na okres o co najmniej 5 lat. Na 
działce tej byłby stawiany i przechowywany sprzęt rolniczy. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski -

uważał, że wniosek jest całkowicie bezzasadny. Zna sprawę bo Pan P. Sobiepanek rozmawiał 

z nim. A w kontekście sali gimnastycznej, nie byłoby przejazdu. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - dodał, że jest to niemożliwe ze 

względu na bezpieczeństwo dzieci ze szkoły. 
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Przewodniczący Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -

poddała pod głosowanie przedstawiony wniosek przez Panią Wójt. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - O głosów "za, przy 
" " 

6 głosach "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących rozpatrzyła negatywnie w/w 


wniosek o wydzierżawienie gruntu położonego na terenie PSP w Skaszewie. 


Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkala - również poddał pod 


głosowanie wniosek o wydzierżawienie gruntu położonego na terenie PSP w Skaszewie. 


Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu O głosów "za, przy 


6 głosach oraz "przeciwnych" oraz l głosie "wstrzymującym " 


wniosek o wydzierżawienie gruntu położonego na terenie PSP w Skaszewie. 


Wniosek o wydzierżawienie gruntu położonego w Skaszewie Włościańskim, PSP 


w Skaszewie Włościańskim - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 


Wójt B. Polańska - poinformowała, że Zarząd Województwa Mazowieckiego poinformował 


o "Mazowieckim Instrumencie Wsparcia Infrastruktury Sportowej 


Gminy mogą pozyskać nie więcej jak 200.000 zł tj. 75%. Ze środków można realizować boiska 


sportowe, siłownie plenerowe. 


Członkowie wspólnego posiedzenia Komisji uznali, że w warunkach wiejskich siłownie są 


niewykorzystane, zarośnięte chwastami. 


Wójt B. Polańska - poinformowała, że zastanawiała się nad równiarka w celu profilowania 


dróg gminnych, ale jeszcze nie rozmarzło i ma padać deszcz ze śniegiem. 


W tej chwili Gmina zajmuje się rozrzucaniem destruktu we wsiach: Przewodowo-Parcele, 


Przewodowo Poduchowne, Nowe Borza, 1 przyczepę dostała wieś Gzy, iż jest to nasz plac, 


własność Gminy przy kościele parafialnym, 2 przyczepy tam gdzie stoją autobusy i mleczarka. 


Ale potrzeby są większe. 


Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Komisji 

B. Kwiatkowska o godz. 12.05 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 

Zofia 


