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Protokół nr 31/2018 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 16 kwietnia 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, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu i 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 6 członków Komisji i spośród 7-osobowego składu Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego 100% członków Komisji , co stanowi quorum pozwaląiące 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. Maria Kurpiecka - Specjalista pracy socjalnej GOPS w Gzach 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
l. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018. 
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok. 
5. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2017 r. 
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2017 r. 
7. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2017 r. 
8. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2017 r. 
9. Sprawy bieżące gminy. 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraja i Przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożeny Kwiatkowskiej Komisje przyjęły 

jednomyślnie porządek wspólnego posiedzenia w brzmieniu jak wyżej. 

Porządek wspólnego posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt l i 2. 


Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska - poinformowała, że plan dochodów wynosi 15.078.947,71 zł 

z czego dochody bieżące wynoszą 14.978,947,71 zł, dochody majątkowe wynoszą 100.000 zł. 
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Wydatki ksztahują się w kwocie 17.632.116,71 zł z czego wydatki majątkowe wynoszą 3.125.485,16 


zł i wydatki bieżące 14.506.631,55 zł. 

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


Aktualna ilość członków Komisji biorących udział w posiedzeniu -7. 


Do budżetu wprowadzone zostały wolne środki w kwocie 625.000 zł. Wynik budżetu stanowi deficyt 


i wynosi 2.553.169 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami w kwocie 1.061.000 zł z obligacji 


i 400.000 zł z pożyczki, 467.169 zł z pożyczki na prefinansowanie i 625.000 zł wolne środki. 


Przychody kształtują się na poziomie 2.992.169 zł. 

Rozchody 439.000 zł. 


Niewielkie zmiany zostały wprowadzone na przedsięwzięciu Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy". 

"

Zdjęto 28.000 zł. Są to sprawy kosmetyczne, iż wydatki z wydatków majątkowych przeszły na wydatki 

bieżące. 
Zwiększone zostało zadanie "Przewóz uczniów do szkół na terenie gminy Gzy" o 24.000 zł i ,,zakup 

oleju opałowego". 
W projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 wprowadzono 

następujące zmiany: 
- w dziale 600 zwiększono plan o kwotę 615.493,13 zł tj. kwotę 150.000 zł przeznacza się na dotację 
celową dla Powiatu Puhuskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Kozłówka - Borza

" 
Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy". Zwiększono również po przetargu wartość zadania pn. Przebudowa

"
drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo" o kwotę 41.000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 

226.000 zł. Zwiększono również wartość zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Porzowo
" 

Sulnikowo- Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo" o kwotę 408.000 zł. Całkowita wartość 

zadania wynosi 832.000 zł; 

- następna zmiana dotyczy funduszu sołeckiego. Mieszkańcy Sołectwa Grochy-Imbrzyki utworzyli 

nowe zadania tj. Wykonanie rowów odwadniających wraz z przepustami przy drodze gminnej " za 
kwotę 5.493,13 zł i drugie zadanie Remont dróg gminnych poprzez wysypanie tłuczniem" - 4.000 zł; 

"
mieszkańcy Sołectwa Żebry -Falbogi utworzyli nowe zadanie pn. Wykonanie rowów wraz

" 
z przepustami przy drodze gminnej w kwocie 7.000 zł, a zrezygnowali z zadania Odmulenie stawu"; 

" "
- dziale 750 zmiany wydatków w kwocie 800 zł tj. zabezpieczenie środków finansowych na szkolenia 
pracowników; 
- w dziale 754 zmiana pomiędzy paragrafami; 

- w dziale 801 nastąpiło przeliczenie podstawowej kwoty dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej 

w Gzach. Dotacja dla szkoły wynosi 650.385 zł. W związku z tym w uzasadnieniu do uchwały nastąpi 
zmiana, ponieważ nie została prawidłowo przeliczona. Według ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych dotacja dla SSP na każdego ucznia musi być w równej wysokości przewidzianej na 
takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Nie będzie zdania, że miesięczna kwota dotacji 
na ucznia w szkole podstawowej będzie wynosiła 874,60 zł, tylko w klasie I-III dotacja będzie 
wynosiła 853,98 zł, a w kI. od IV do VII - 821.95 zł. Zmiana nastąpiła również na dzieci 

niepełnosprawne. Na kształcenie specjalne w dziale 80150 w subwencji przeznaczono mniejszą kwotę, 

ponieważ są wagi przewidziane tylko na niepełnosprawność, a nie ma wag ogólnych. Dla dzieci 
niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności w dziale 80150 przypada 1.429,08 zł 

na ucznia miesięcznie tj. dziecko w klasach I-III z niepełnosprawnością - afazją. Na dziecko 
z niepełnosprawnością sprzężoną kwota wynosi 4.681,45 zł. 
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Pełna dotacja - dla dziecka z afazją wynosi 2.283,06 zł , ponieważ została doliczona z rozdziału 
80101.W rozdziale 80150 można finansować tylko zadania, które dzieci mają w orzeczeniu, a sprawy 
typu energia finansowane są z rozdziału 80101. Na dziecko niepełnosprawne trochę subwencji 
przyznano w rozdziale 80101, a większą część w dziale 80103. W związku z tym pełna dotacja dla 
niepełnosprawnego dziecka z afazją wynosi 2.283,06 zł, a z niepełnosprawnością sprzężoną 5.503,40 
zł. Jest to dotacja miesięczna na ucznia. 
Na dzieci w oddziałach przedszkolnych, kwota dotacji wynosi 276,28 zł po przeliczeniu wydatków 
bieżących jakie organ planuje na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego na 31.03.2018 r. W porównaniu do roku 2017 r. (nauczyciele otrzymali wynagrodzenie 
, waloryzacja) na dziecko jest więcej około 15 zł. Na oddziały przedszkolne dotacja na dzień dzisiejszy 
na 31 dzieci wynosi 101.946,32 zł. Różnicy , która została w kwocie 13.323,52 zł z rozdziału nie 
zabierała, ponieważ od 1.09.2018 r. będzie zmiana i będzie najlepiej jak pieniądze zostaną. 
Kolejna zmiana dotyczy mieszkańców Sołectwa Żebry-Falbogi, którzy zrezygnowali z współudziału 
przy realizacji zadania pn. "Utwardzenie chodnika kostka brukową przy PSP w Skaszewie " , a pieniądze 
przeznaczyli na zadanie pn. "Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP Skaszewo ". 
Zwiększono plan wydatków o 24.000 zł na zadanie pn. "Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy 
Gzy". Środki zwiększono ze względu na ogłaszany przetarg. 
Zmiana w dziale 852 to kwoty z dotacji, która została przyznana na zadanie pn. "Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania " w wysokości 7.000 zł. 
W dziale 855 zwiększenie o kwotę 138 zł - dotacja na zadanie związane z przyznawaniem " Karta dużej 
rodziny". 
W dziale 900 zmniejszenie o 7.000 zł tj. o kwotę gdzie Sołectwo Żebry-Falbogi zrezygnowało z zadania 
pn. "Odmulenie stawu " i przeznaczyło na inne zadanie. 
W dziale 921 kwotę 2.000 zł przeznacza się na zakup drzewek w celu posadzenia ich w alei zabytkowej 
w Sołectwie Ołdaki. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła najważniejsze propozycje zmian w budżecie gminy. W kwestii dróg 
powiedziała, że jej propozycja to przekazanie kwoty 150.000 zł nadwyżki budżetowej na realizację 
drogi , która obecnie znajduje się w budowie tj. od budynku urzędu gminy za Publiczne Gimnazjum 
w Gzach o długości 1.800 mb. Całkowity koszt ok. 1.000.000 zł. Uzgodniono ze Starostwem 
Powiatowym w Pułtusku przekazanie środków w kwocie 150.000 zł. 
Kolejna propozycja to zwiększenie środków finansowych na zadaniu pn. " Przebudowa drogi gminnej 
we wsi Nowe Przewodowo ". Kwota po przetargu wynosi 226.000 zł, brakuje 41.000 zł, które 
należałoby dołożyć z nadwyżki budżetowej. Dodała, że jest po przetargu, ale nie można ogłosić jego 
wyników, aż dopiero po sesji. Ofertę można odrzucić lub zaakceptować. 
Na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Porzowo-Sulnikowo- Skaszewo na odcinku Sulnikowo
Nowe Skaszewo " zostały złożone 2 wnioski o dofmansowanie. Wnioski są w wykazie zaakceptowane 
do dofinansowania, ale nie ma jeszcze kwoty. 
Dodała, że w roku 2018 wszystkie przetargi na drogi i inne zadania "idą w górę" o około 30%. 
Wykonawcy mają dużo zadań do realizacji. Pani Wójt dzwoniła do wykonawców tego zadania, aby 
złożyli swoje oferty, ale były dużo droższe. 
Na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Porzowo-Sulnikowo- Skaszewo na odcinku Sulnikowo
Nowe Skaszewo " w budżecie jest 400.000 zł. Kosztorys na drogę wynosi 823.000 zł . 
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Przetarg nie będzie ogłoszony, jeżeli w budżecie nie będzie danej kwoty. Jej propozycja to dołożenie 

408.000zł 	 i ogłoszenie przetargu. Wówczas będzie wiadomo jaka będzie cena. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj uznał, że wiążące decyzje odnośnie 

zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Porzowo-Sulnikowo- Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe 
" 

Skaszewo będą na przełomie kwiecień-maj. 


Wójt B. Polańska powiedziała, że myśli, że pod koniec kwietnia 2018 r. Gmina powinna otrzymać 
-

informację odnośnie przyznanej kwoty. Przetarg można będzie ogłosić po odbyciu się najbliższej sesji. 

Pytań nie było. 

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
" 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu 7 głosami "za , przy O 
" " 

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

uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena Kwiatkowska 

-również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Komisja w obecności 7 członków uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami "za, przy O głosów
" " 

"przeciwnych oraz Ogłosów "wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy proponowany na sesję Rady Gminy- który 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

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

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy narok 2018. 

"
r

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu - 7 głosami "za , przy O 
" " 

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

uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -także 

poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 

2018. 
" 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu 7 głosami "za , przy O 
" " 

głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 proponowany na sesję Rady Gminy -

który stanowi załącznik nr4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Wójt B. Polańska -powiedziała, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

wiąże się z projektem uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018. 

W budżecie jest zarezerwowana kwota w wysokości 150.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi 
" 

powiatowej nr 3429W - Kozłówka -Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy . Aby środki mogły być 

przekazane Powiatowi Pułtuskiemu musi być podjęta stosowna uchwała o udzieleniu z budżetu Gminy 

Gzy pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 

Pytań nie było. 

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
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Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu - 7 głosami za", przy "
O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w projekt " "
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska - także 
- poddała pod głosowanie w/w 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu - 7 głosami za", przy "
O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4. 

Maria Kurpiecka specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gzach 

poinfonnowała, że wspieranie rodziny jest prowadzone w rodzinach mających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2017 r. był zatrudniony 1 asystent do miesiąca 
października była to Pani Marta Łaszczych, a od września 2017 r. Pani Świderska . W roku 2017 r. 
pomocą asystenta było objętych 11 rodzin z liczbą dzieci ogółem 27. 
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny wynosiły 23.968,04 zł w tym 
finansowanie z budżetu gminy 13.726,04 zł, finansowanie z innych źródeł 10.242 zł. 
Obowiązkiem gminy jest również partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. 
Z terenu gminy Gzy w rodzinie zastępczej przebywa troje dzieci. Poniesione koszty to kwota 28.837,36 
zł. Rolą asystenta jest to, aby jak najmniej dochodziło do sytuacji odebrania dzieci z rodzin 
biologicznych. Asystent dokonuje też okresowej oceny sytuacji rodziny. Współpracuje z wieloma 
instytucjami, najczęściej z kuratorem, dzielnicowym, pracownikiem socjalnym, z koordynatorem 
pieczy zastępczej, z Gminną Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ze służbą 
zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Efekty pracy z rodzinami są widoczne. Efektem 
działań asystenta jest podjęcie zatrudnienia, podjęcie kursów zawodowych, pozyskanie orzeczeń 
o niepełnosprawności, utrzymanie abstynencji w rodzinach z problemem alkoholowym, realizacja 
spotkań z terapeutą ds. uzależnień oraz realizacja spotkań z psychologiem. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał, czy w porównaniu do liczby 
rodzin objętych opieką asystenta w 2017 r. z poprzednimi latami jest to liczba wzrostowa, czy 
spadkowa? 
Maria Kurpiecka specjalista pracy socjalnej w GOPS w Gzach odpowiedziała, że liczba rodzin -

objętych opieką asystenta utrzymuje się na tym samym poziomie. 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok - stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5. 


Wójt B. Polańska - powiedziała, że oprócz standardowego przyjmowania pacjentów w dwóch 

ośrodkach zdrowia NZOZ "DAR-MED" sprawuje opiekę nad pensjonariuszami DPS w Ołdakach,jak 

również opiekę zdrowotną młodzieży w szkołach na terenie gminy. W ośrodkach zdrowia pracuje 

4 lekarzy, 3 pielęgniarki, pielęgniarka środowiskowa, położna i konserwator. Podkreśliła, że 

szczegółowych wyjaśnień na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Gzy udzieli sam 

kierownik NZOZ "DAR-MED" na sesji Rady Gminy w dniu 23.04.2018 r. 

Nadmieniła,że przy Ośrodku Zdrowia w Przewodowie nie ma parkingu. 




W związku z tym próbowała w jakiś sposób wyrównać teren (kawałek drogi i gruntu pod siatką) , aby 

był możliwy do zatrzymania się dla samochodów osobowych. Jednak właściciel drogi dojazdowej nie 

wyraził zgody na wyrównanie i utwardzenie destruktem. W związku z tym jej propozycja to wynajęcie 

geodety w celu wyznaczenia jakim gruntem dysponuje Gmina i dalsze myślenie o wykonaniu parkingu. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki uznał, że jeżeli ktoś kupi nieruchomość -

gruntową zabudowaną w Szyszkach, to też nie będzie parkingu dla samochodów. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj uznał że w Szyszkach parking będzie 
-

przed remizą OSP. 


Wójt B. Polańska dodała, że przy Ośrodku Zdrowia w Szyszkach też jest potrzebne ogrodzenie, iż 
-

obecne jest w bardzo złym stanie. Natomiast sam Ośrodek Zdrowia wygląda przyzwoicie. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Jadwiga Koc nadmieniła, że -

w informacji przedstawionej przez Pana doktora Mikusia nie ma nic na temat funkcjonowania Ośrodka 


Zdrowia w Szyszkach. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Marianna Filipowicz oznajmiła, że na pewno Pan doktor 


Mikuś przyjmuje w poniedziałki rano, w środy od 13.00 i nie raz w piątki. 


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

poinformował, że gdy przed wspólnym posiedzeniem Komisji zapytał się Pana doktora jak funkcjonuje 

Ośrodek Zdrowia w Szyszkach, to odpowiedział, że bez zmian i on tam przyjmuje pacjentów. 

Pan L. Pytel dodał, że zwrócił się z prośbą do Pana doktora Mikusia, żeby pacjentów przyjmował nieco 

dłużej jak dotychczas. 

Wójt B. Polańska zapytała, czy nie należy zobowiązać Pana doktora Mikusia, żeby mieszkańcy 

Szyszk i okolicznych miejscowości wiedzieli że np. w poniedziałek przyjmuje w godzinach od - do , 

a w inne dni trzeba jechać do Ośrodka Zdrowia w Przewodowi e? 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przypomniał, że kiedy w ubiegłym roku 

na sesji zapytał Pana doktora Mikusia, czy są jakieś jasne konkretne zasady, to Pan doktor 

odpowiedział, że to nie jest system amerykański, że doktor siedzi i czeka na pacjenta. Jeśli pacjent jest 

to dzwoni się do doktora i doktor przyjeżdża. Sądził, że na najbliższej sesji będzie okazja, żeby to Panu 

doktorowi przypomnieć. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski - powiedział o swoim przypadku. Ostatnio 

zadzwonił do ośrodka zdrowia , Pani pielęgniarka powiedziała, że lekarz będzie o godz. 10.00. Kiedy 

zajechał na godz. 10.00, powiedziano mu, że lekarz będzie o godz. 13.00 i musiał przyjechać do Pana 

doktora Laskowskiego do Ośrodka Zdrowia w Przewodowie. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Kaczorowski -

podkreślił, że problem ten jest od samego początku przejęcia ośrodków zdrowia przez Pana doktora 

Mikusia. Radni i Pani Wójt wiedzą, że nie chodzi o to co twierdzą, tylko o to na ile może sobie pozwolić 

Pan doktor Mikuś. Jego zdaniem, błąd polega na tym, że na teren wpuszczona została mała firma, na 

dwa ośrodki zdrowia. Wie, że mieszkańcy nie chcą zrezygnować z Ośrodka Zdrowia w Szyszkach , ale 

wolałby, żeby ośrodek zdrowia był jeden. Dodał, że źle zrobiono, że przyzwyczajono do tego 

mieszkańców. Ośrodek Zdrowia w Szyszkach uznał za kółko dla emerytów, że przyjdą, posiedzą, 

poczekają na lekarza. Jego zdaniem, radni i Pani Wójt próbują naprawić to, co nie jest do naprawienia. 

Pan doktor Mikuś kieruje się jakąś własną ekonomią i wie doskonale na ile może sobie pozwolić, a na 

ile nie. Według niego, jedyne co można zrobić, to myśleć o likwidacji Ośrodka Zdrowia w Szyszkach. 

Zdaniem jego Pan doktor zawsze znajdzie jakieś wytłumaczenie np. że gdzieś musi pilnie pojechać. 
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz stwierdziła, że zdarzają się wizyty domowe 


i nie jest to żadna fikcja. 


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

że nawet Pan doktor Gajda nie chciał przejęcia dwóch ośrodków zdrowia. Natomiast 1 ośrodek zdrowia, 


to zupełnie inne funkcjonowanie. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj uznał, że to nie jest presja tego, że 
-

w Szyszkach , czy gdzie indziej ośrodek zdrowia nie jest potrzebny. Ale kwestia tego, że Pan doktor 

Mikuś nie czuje presji. Myśli, że jest teraz moment, żeby do Pana doktora Mikusia wystąpić 

z pismem. Podkreślił, że kiedy zostanie postawiony pod ścianą, że albo rezygnuje z Ośrodka Zdrowia 

w Szyszkach, albo go prowadzi, to sądzi, że nie zrezygnuje. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz była zdania, że Pan doktor Mikuś bardzo 

chętnie zrezygnuje z Ośrodka Zdrowia w Szyszkach, miałby tylko Ośrodek Zdrowia w Przewodowie. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - sądził, że nie. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki uważał, że może Pan doktor Mikuś ma za mało 

pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach i mu się to nie opłaca. Ale chociaż dwa razy w tygodniu 

powinien przyjmować pacjentów. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zaproponował pójść o krok dalej. -

Następnie zapytał, dlaczego skoro Pan doktor Mikuś jest w poniedziałki i środy to widnieje, że 

powinien być we wtorki, czwartki, dlaczego widnieje w piątki skoro też go nie ma? W piątki widnieje 

też , że jest w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie. A we wtorki i czwartki widnieje Pan doktor 

Laskowski, którego w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach nie było od długiego czasu. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz uznała, że Pan doktor Mikuś powinien się -

zadeklarować i konsekwentnie realizować. 


Informacja dotycząca funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Gzy - stanowi załącznik nr 7 


do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 6. 


Wójt B. Polańska - powiedziała, że informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Gzy 


za 2017 r. ukazana jest na tle powiatu pułtuskiego i zawiera dużo statystyki. W związku z tym, że 


wpłynęła w dniu dzisiejszym, myśli, że do sesji w dniu 23.04.2018 r. Państwo radni się z nią zapoznają. 


Nadmieniła, że w tym samym dniu o godz. 15.00 odbędzie się "Gminna Debata Ewaluacyjna ". Celem 


debaty będzie podsumowanie z realizacji wniosków i postulatów zgłoszonych przez społeczność 


lokalną na poprzedniej debacie gminnej i ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Gzy. 


Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Gzy za 2017 r. - stanowi załącznik nr 8 


do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 7. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poinformował, że informacja
-

przedstawiona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zawiera dane w kwestii: 


- zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń, 


- obserwacji psa, który pokąsał człowieka, 


- prowadzonych kontroli podmiotów nadzorowanych, które prowadzą działalność w zakresie 


wykorzystania materiału biologicznego, 

- monitorowania białaczki, brucelozy oraz gruźlicy u bydła. 

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

też jest jeszcze jedna fikcja. Stwierdził, że jego siostrę w drugi dzień Świąt Wielkanocnych pogryzł 

pies sąsiadów. Wszystko było zgłoszone i do dzisiaj żaden lekarz weterynarii nie został wyznaczony 

do obserwacji psa, pomimo że był nieszczepiony. Myśli, że pies jest zdrowy. Ale minęło już dwa 

tygodnie i nic. Podsumował, że tak w naszym kraju wygląda funkcjonowanie wszystkich służb. 

Pytań nie było. 

Informacja dotycząca nadzoru weterynaryjnego na terenie gminy Gzy za 2017 r. - stanowi załącznik 

nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 


Wójt B. Polańska przypomniała, że ha terenie gminy Gzy działa 6 jednostek OSP. Wszystkie 

jednostki prowadzą działania w tym OSP Porzowo i OSP Ostaszewo. Na działalność OSP są 

zabezpieczone środki w budżecie, które zabezpieczają głownie bieżące potrzeby. 

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2017 rok - stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 


Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących gminy poinformowała: 

- w tej chwili na drogach gminnych pracuje równiarka, 

- Gmina jest po przetargu na tłuczeń i przetarg na żwirowanie dróg gminnych. Na dostawę tłucznia 

została złożona 1 oferta. Cena netto za 1tonę 72 zł. Po sesji może być podpisana umowa na kwotę 

106.272 zł. Tłuczeń będzie z wyrównaniem i z utwardzeniem, tylko z funduszu sołeckiego. 

Jeśli chodzi o żwirowanie to w przetargu zostały określone parametry żwiru jaki ma być dostarczony 

na drogi. Do przetargu nie przystąpił żaden wykonawca. 

Uznała, że nie ma sensu ogłaszać parametrów w przetargu. Według niej trzeba je trochę zmienić. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel- radził, żeby 

trochę poczekać i później ogłosić przetarg, a parametrów nie zmieniać, bo znów wykonawca nawiezie 

na drogi materiał słabej jakości. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- zapytał jaki jest okres na składanie ofert? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że tydzień. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - powiedział, że wydaje mu się, że można 

ogłosić przetarg i jeśli w ciągu tygodnia nikt nie przystąpi, to ogłosić trzeci przetarg ze zmniejszonymi 

parametrami. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że po drugim podejściu przetarg na żwirowanie można zrobić z wolnej 

ręki, ale będzie problem z wyrównaniem. W takim przypadku przetarg z wolnej ręki trzeba ogłosić i na 


dostawę żwiru i na wyrównanie. Czy będzie taniej nie wie, ale może będzie lepiej. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, czy równiarka, która teraz 
-

pracuje na drogach równa wszystkie drogi żwirowe? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że tak. Równiarką dysponują sołtysi. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa - poinformowała, 

że w miejscowości Żebry-Włosty równiarka jeszcze nie była. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, czy odnośnie zwirowania 

członkowie wspólnego posiedzenia Komisji mają jakieś opinie na ten temat? 
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Dalej zapytał członków wspólnego posiedzenia Komisji , czy drugi przetarg ma być ogłoszony o tych 
samych parametrach nie zaniżając jakościowo żwiru, czy dopiero przy trzecim podejściu jeśli drugi 
przetarg się nie powiedzie, czy robić coś innego? 
W kwestii przetargu na żwirowanie członkowie wspólnego posiedzenia Komisji uznali , żeby 
w ogłaszanym drugim przetargu na żwir parametry zostały takie jakie są. 
W sprawach bieżących Pani Wójt powiedziała, że w tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na 

"Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową ". 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - zapytał, co będzie robione z naszymi 
asfaltami, które rozleciały się po zimie i jest trudno przejechać? Na przykładzie miejscowości 
Słończewo powiedział, że w paru miejscach nie to, że pękł asfalt i jest dziura, tylko asfalt wysadziło do 
góry. Uważał, że jest to poważna robota. Jeśli tak zostanie to trzeba będzie na środku oznakować, że 
droga jest nieprzejezdna. 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że jest materiał kupiony i myśli, że od jutra będą naprawiane drogi 
asfaltowe. Dodała, że tak jak w miejscowości Słończewo, przejeżdżając przez miejscowość Pękowo 
to na skrzyżowaniu w głównej wsi do miejscowości Kozłówka praktycznie jest tylko kawałek asfaltu. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski zapytał, czy jest jeszcze na gwarancji droga -

powiatowa na odcinku Gotardy - Słończewo i czy są jakieś przeglądy tej drogi? Uważał, że 
mankamenty, których jest tam dużo powinny zostać usunięte. 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie ma możliwości wyegzekwowania, iż Starostwo Powiatowe 
w Pułtusku z wykonawcą procesują się w sądzie. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - dodał, że chodzi też o oznakowanie. Jeżeli 
ktoś nie zna bardzo drogi to w miejscowości Gotardy można zginąć. Jadąc na środku nie ma znaku 
tylko jest wysepka. Dodał, że na początku znaki były podświetlane, teraz tego nie ma, a poszły grube 
pieniądze. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że zgłoszone uwagi zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego. 
Przypomniała, że z powyższą drogą problem był od samego początku. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefan Franczak - dodał, że wysepki w miejscowości 
Kozłówka są dużo bardziej bezpieczne. A w miejscowości Słończewo w ogóle nie powinno ich być, iż 
jest to śmierć w oczach. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz - zapytała, czy coś wiadomo na temat drogi 
powiatowej Łady - Gąsocin na odcinku Szyszki - Żebry Falbogi, kiedy będzie realizowana? 
Wójt B. Polańska wyjaśniła, że pierwszy przetarg ogłoszony przez Starostwo Powiatowe był-

unieważniony, gdyż kwota opiewała na ponad 6.000.000 zł. W związku z tym został ogłoszony drugi 
przetarg. Prawdopodobnie w tym tygodniu będzie otwarcie ofert. Ale w drugim przetargu zmniejszono 
zakres robót tj. bez chodnika od Skaszewa Włościańskiego do Szyszk. Kwota 4.300.000 zł. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał, czy Pani Wójt mówi o samych 
nowych, czy przełożeniu istniejących, czy mówi o chodniku od Szyszk do Skaszewa? 
Wójt B. Polańska- odpowiedziała, że mówi o nowym chodniku. Przełożenie chodnika w Szyszkach 
jest tak jak było. Ale jest położony krawężnik, żeby ewentualnie można było kiedyś położyć chodnik. 
Nadmieniła, że problem z chodnikami, wynika z tego, że wykonawcy nie mają podsypki, tłucznia. 
Dodała, że w porównaniu do 2017r. wszystkie przetargi wzrosły ok. 30%. 
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz - poinfonnowała, że ktoś "życzliwy" 


w miejscowości Gotardy skręcając w kierunku miejscowości Kościesze wyrzucił kilka worków śmieci, 


które leżą już około 2 tygodni. Następnie zapytała kto powinien je sprzątnąć? 


Wójt B. Polańska -odpowiedziała, że śmieci były sprzątane i na drogach gminnych i powiatowych. 


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

miejscowość Kozłówka? Dodała , że ludzie szukają i dopytują się. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - pytał co dzieje się z tablicą z odległością Gzy-

3 km? Dodał, że do miejscowości Gzy jest 300 mb, a nie 3 km. 

Wójt B. Polańska - odnośnie oznakowania miejscowości Kozłówka odpowiedziała, że już dawno 

w tej sprawie było wystosowane pismo, ale jak dotąd nie ma żadnej odpowiedzi. Nie ma też odpowiedzi 

odnośnie remontu drogi, poszerzenia. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa - powiedziała, że 

taka sama sytuacja jest w miejscowości Ołdaki, która kończy się koło przystanku w tej miejscowością 

jest do miejscowości Lady. Dodała, że osobiście zgłaszała sprawę tę zgłaszała do dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Pułtusku już ok. 3 lat temu i cisza. 

Wójt B. Polańska zapewniła, że będziemy jeszcze pisać. -

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc poinfonnowała, że ma -

skargę od mieszkańców wsi Kozłówka, że koło Państwa Delugów biega dużo psów (ok. 6), a nie ma 


właścicieli, bo mają co jeść. Podkreśliła, że był przypadek, że chłopca, który ze szkoły pogryzł pies. 


Wezwane pogotowie powiadomiło Sanepid, szkołę. Dziecko jeździło do Ciechanowa, co drugi dzień 


na zastrzyki. 


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

że czytając sprawozdanie z zakresu i ochrony przeciwpożarowej , wyczytał coś takiego, że mu się 

zapaliła lampka czerwona. W ocenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku 

jednostka OSP w Szyszkach w przyszłości kwalifikuje się do włączenia do Krajowego Systemu 

Ratownictwa Gaśniczego. Jednak podstawowym wymogiem jest posiadanie etatowego 

specjalistycznego sprzętu. Następnie zapytał, czy są takie plany i koszty? 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że Pan Andrzej Jusiński Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Gzach -

napisał, że się kwalifikuje, ale planów nie ma. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - wyjaśnił, że jeżeli jednostka należy do 

włączenia do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego to koszty dla Gminy są żadne. Dzięki 

temu, że jednostka OSP Gzy należy do krajowego systemu to dużo więcej pieniędzy w budżecie Gminy 

zostaje na inne jednostki OSP, ponieważ jednostka dostaje dotacje na sprzęt, umundurowanie. Było to 

korzystne. Co będzie dalej nie wie. Ale w te miejsce wchodzi dużo dotacji, z których mogą skorzystać 

inne jednostki nie należące do systemu. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Leon Pytel zapytał Panią J. Koc, czy stawia wniosek, 

o którym mówiła przed wspólnym posiedzeniem Komisji ? 


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


o dotację, dofinansowanie wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Kozłówce . Poinfonnowała, że 


miejscowość Kozłówka posiada środki funduszu sołeckiego, ale wykonawca zachciał 69.000 zł, co jest 


nie do pomyślenia. 


Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - dodał, że było 2 oferty, druga oferta była za 75.000 zł. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, ile dachu jest budynku? 
-
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc - odpowiedziała, że 
budynek jest długi 33 mb o szerokości 11 mb. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - uznał, że do wymiany byłoby 270 m2 
dachu. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc - powiedziała, że jeśli 
wieś posiada trochę środków z funduszu sołeckiego, a Gmina trochę nadwyżki to proponuje, żeby 
pomóc z nadwyżki. Uznała, że trzeba ratować budynek i może uda się znaleźć tańszego wykonawcę. 
Zaznaczyła, że jak pada deszcz to woda nie leci w jednym miejscu. Dodała, że jeden majster gdy wszedł 
na dach to powiedział, że blacha jest dobra, tylko trzeba poprawić. 
Wójt B. Polańska - uznała, że trzeba się jeszcze rozejrzeć za wykonawcą i dopiero pomyśleć 
o dołożeniu środków finansowych. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski był zdania, że może wziąć osobę, która się 
trochę orientuje, żeby się przyjrzała jaka jest przyczyna, może np. wystarczy załatać silikonem , a już 
nie będzie leciało. Może trzeba będzie czasowo zabezpieczyć jeżeli się leje, co np. może kosztować 900 
zł. 
Wójt B. Polańska - na temat gminnych dróg asfaltowych Gzy-Ołdaki, w miejscowości Pękowo 
i Słończewo powiedziała, że najlepiej byłoby powycinać całe pasy i kłaść asfalt. A w tej chwili jest to 
łatanie asfaltu na teraz. Podsumowała, że po obecnej zimie drogi są w dużo gorszym stanie. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel - powiedział, że od miejscowości Porzowo po 
miejscowość Łady, te dwa odcinki drogi kwalifikują się do generalnego remontu i jeszcze jeden 
odcinek drogi począwszy od granic Gminy Pułtusk i granic miejscowości Pękowo, prawie do 
nieruchomości Pana Janczaka w miejscowości Kozłówka. Kolejna droga to u Pana J. Grochowskiego 
i do Ostaszewa. Jest to 5 odcinków dróg, które w najbliższym czasie muszą być zmodernizowane. 
Wójt B. Polańska - nadmieniła, że w 2019 r. mają być pieniądze na drogi lokalne. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki - poinformował o złym stanie drogi 
powiatowej Szyszki - Ostaszewo. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel - jego zdaniem, na drodze tej trzeba zrobić trzy 
nalewki. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski zwrócił się z prośbą, żeby operator równiaki 
dawał znać wcześniej, kiedy będzie równał drogi, ponieważ w jego miejscowości na drogach jest też 
tłuczeń i asfalt. Chodzi o to, żeby operator tego nie pozrywał. 
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - wyjaśnił, że operator miał dzwonić wcześniej do każdego 
sołtysa. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Krzysztof Biegała - oznajmił, 
że operator równiarki do niego zadzwonił, ale jak zakończył pracę. 
Wójt B. Polańska - uznała, że operatorowi trzeba powiedzieć, że jeżeli nie zadzwoni wcześniej do 
sołtysa i z nim nie ustali, nie będzie miał zapłacone. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji T. Sobieraj o godz. 
14.35 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 
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