
PROTOKÓŁ Nr5/11 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy odbytego w dniu 


24 sierpnia 2011 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 


pod przewodnictwem Kazimierza Żebrowskiego - Przewodniczącego Komisji. 


Przewodniczący Komisji Kazimierz Żebrowski - o godzinie 10.08 otworzył posiedzenie 

Komisji, przywitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie 

w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji tj. 100% składu Komisji, co stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 


Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 


1. Polańska Barbara - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
4. Teresa Linka - kier. GOPS w Gzach 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika do 

sądu powszechnego. 
2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 
9 października 2011 roku. 

3. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

4. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
5. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
6. Ocena informacji z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2011 roku. 
7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2011. 
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV174/08 Rady Gminy Gzy z dnia 

31 lipca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 
budżetowym 2008. 

11. Sprawy bieżące gminy. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - poprosiła o wniesienie pod obrady Komisji "Projekt 

uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. Ustalono, że powyższy projekt będzie 


rozpatrywany jako pkt 6 porządku posiedzenia, a następne punkty będą kolejno przesunięte 


o jeden punkt niżej. 


Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie porządek obrad wraz 

z zaproponowaną zmIaną. Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek 


posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika do 

sądu powszechnego. 
2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 
9 października 2011 roku. 
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1. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika do 
sądu powszechnego. 

2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 
9 października 2011 roku. 

3. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

4. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
5. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
6. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
7. Ocena informacji z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2011 roku. 
8. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2011. 
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV /74/08 Rady Gminy Gzy z dnia 

31 lipca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 

budżetowym 2008. 
12. Sprawy bieżące gminy. 
Ad. pkt l. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że w tym roku Rada Gminy będzie wybierać kandydata na 

ławnika do sądu powszechnego. Aby Rada mogła tego dokonać musi powstać Zespół ds. 

zaopiniowania kandydata na ławnika. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciel sądu i dwóch 

radnych. Poprosiła o zgłoszenie kandydata do prac Zespołu. Nadmieniła, że zgłoszonym 


kandydatem na ławnika jest Pani Helena Grzelakowska - sołtys wsi Sulnikowo. 

Poinformowała, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 


Publicznego padła propozycja, żeby było po 1 osobie z jednej i drugiej Komisji. Z Komisji 

Oświaty został zgłoszony Pan Zdzisław Kaczorowski. 

Członek Komisji Leon Pytel - zgłosił do Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika 


do sądu powszechnego. Przewodniczącego Komisji K. Żebrowskiego . 


Przewodniczący Komisji K. żebrowski - podziękował za propozycję do składu Zespołu. 


Członek Komisji Leon Pytel - zaproponował kandydaturę w osobie Pana Stefana 

Zadrożnego. 


Członek Komisji Stefan Zardożny - również odmówił. 


Członek Komisji L. Pytel - zaproponował do składu Zespołu członka Komisji Pana 

Krzysztofa Biegałę. 


Członek Komisji Krzysztof Biegała - wyraził zgodę na powołanie go w skład Zespołu. 


Przewodniczący Komisji K. żebrowski - poddał pod glosowanie kandydaturę Pana 

Krzysztofa Biegały. 


Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu Komisji 
O głosów "za" , przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie 

zaakceptowała i wytypowała do składu w Zespole członka Komisji Pana Krzysztofa Biegałę. 
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Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika do sądu 

powszechnego z wytypowaniem do składu w/w Zespołu radnego Pana Krzysztofa Biegały. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu Komisji - 7 

głosami "za" , przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymującym" pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy i wytypowała do 
składu w/w Zespołu radnego Pana Krzysztofa Biegałę. 

Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika do 
sądu powszechnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu . 

Ad. pkt 2. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że na dzień 9 października zostały zarządzone wybory 
do Sejmu RP i do Senatu RP. Poza tym zmieniły się przepisy dotyczące wyborów w tym 
przepisy dotyczące dodatkowych obwodów głosowania. Na terenie gminy są 4 stałe obwody 
głosowania. Następnie zacytowała z rozdziału III art. 12 ustawy Kodeks wyborczy "Rada 
Gminy w drodze uchwały na wniosek wójta tworzy odrębny obwód glosowania w zakładzie 
opieki zdrowotnej , domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz 
w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim 
przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie 
w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką." Na terenie 
gminy są 2 zakłady gdzie może być dodatkowy obwód głosowania tj. Zakład Opiekuńczo
Leczniczy w Tąsewach i Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach. W sprawie tej kontaktowała 
się z kierownikami zakładów. Zakład Opiekuńczo-Leczniczego w Tasewach złożył wniosek 
z rezygnacji dodatkowego obwodu głosowania natomiast Pan dyrektor DPS w Ołdakach 
takiego wniosku nie złożył kierownik i zachodzi konieczność utworzenia dodatkowego 
obwodu głosowania. W związku z tym został przygotowany projekt uchwały w sprawie 
utworzenia obwodu głosowania. Dodała, że wyborca w określonych przypadkach może 
głosować również przez pełnomocnika i korespondencyjnie. Środki finansowe na 
finansowanie wydatków związanych z wyborami otrzymujemy z Krajowego Biura 
Wyborczego, ale dla państwa zmiana z 50 na 15 osób to kolosalne pieniądze. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu Komisji - 7 
głosami "za", przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Linka - powiedziała, że 

w związku z ustawą z 10 czerwca 20 lOr. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie na gminę nakładany jest obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Wójt Gminy występuje do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach, Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach, Komendy Powiatowej Policji 
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w Pułtusku, Dyrektorów szkół na terenie Gminy Gzy, Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej "DAR-MED" w Przewodowie Poduchownym, Sądu Rejonowego w Pułtusku, 
wybranych organizacji pozarządowych o wytypowanie swoich przedstawicieli na członków 
Zespołu. Następnie powołuje członków Zespołu zarządzeniem oraz określa termin 
pierwszego spotkania. Na pierwszym posiedzeniu spośród członków Zespołu wybierany jest 
przewodniczący Zespołu, który wyznacza następne spotkania. Spotkania powinny odbywać 
się raz na kwartał, a w sytuacjach szczególnych może spotkać się wcześniej. Zgłoszenie 

sytuacji problematycznej powinno być przeanalizowane w Zespole w ciągu 14 dni od 
zgłoszenia sytuacji. 
Do zadań głównych Zespołu należy: diagnozowanie problemu w rodzinie, podejmowanie 
działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie 
temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 
w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc 
w rodzinie. Rola obsługi organizacyjno- technicznej Zespołu przypada GOPS. Podkreśliła, że 
twór jest nowy i trudny do działania. Ale myśli, że wspólnymi siłami osiągnie się efekty. 
Zespół będzie miał grupy robocze, które powoła przewodniczący Zespołu w celu rozwiązania 
problemu danej rodziny. Do zadań poszczególnych grup roboczych należy przede wszystkim: 
opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach; monitorowanie 
sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, jak również rodzin zagrożonych 

wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których 
dochodzi do przemocy, a także efektów tych działań. Członkowie Zespołu odwoływani są 
również zarządzeniem Wójta Gminy. 
Członek Komisji Leon Pytel- zapytał, na jak długo będzie powoływany Zespół? 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej T. Linka - odpowiedziała, ze Zespół 
powołany będzie na czas nieokreślony .. 
Wójt B. Polańska - uważała, że sytuacja jest bardzo trudna. Gmina ma uzdrawiać sytuację 

rodzinną. A jeżeli sytuacja dalej przechodzi do sądu to sąd rozkłada ręce i dokumenty wracają 
do gminy. Uznała, że jest to błędne koło. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie trybu i sposobu powoływania odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu Komisji - 7 
głosami "za", przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4 i 5. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że kiedy sprzedawaliśmy działkę w Żebrach 

Wiatrakach Państwu Podgórskim, była remiza OSP. Obecnie, żeby sprzedać pozostałą część 
działki, po wymierzeniu przez geodetę okazuje się, że działka która pozostała dochodzi 
prawie do schodów Państwa Podgórskich. Nadmieniła, że przy sprzedaży prezes OSP działkę 

pokazał inaczej natomiast podczas pomiaru okazało się co innego. 
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Chcąc pomóc Państwu Podgórskim, ponieważ gdyby zgłosił się nabywca drugiej działki 


w całości, to Państwo Po górscy nie mieliby praktyczne dojazdu. Dlatego w uzgodnieniu z 

radcą prawnym jest możliwość do kupionego gruntu dokupić kawałek gruntu w drodze 


bezprzetargowej tzn. po wycenie rzeczoznawcy. 

Drugi projekt uchwały dotyczy pozostałej działki o pow. 1787 m2 ,którą należy zbyć 


w przetargu. 

Wyjaśniła, że nieruchomość jest podzielona na 2 działki. Wycena będzie zrobiona na jedną 


i druga działkę z tym, że pierwszą działkę Państwo Podgórscy będą mogli kupić po cenie, na 

drugą działkę będzie ogłoszony przetarg. 

Członek Komisji Jacek Grochowski - uznał, że kiedy mierzył działkę geodeta chyba nie był 


bardzo przytomny, skoro tak podzielił działkę, narysował kreskę przed schodami. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że wcześniej nie było geodety. Była tylko podana 

powierzchnia działki i było wskazanie granic .. Geodeta nie wytyczał działki , ponieważ są to 

koszty. A zależało na sprzedaży budynku remizy, ponieważ był to stary budynek, ruina, żeby 


nie ruszczał. Zgłosili się Państwo Podgórscy, kupili i wyszykowali. 

Pytań nie było. 


Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały 


w sprawie sprzedaży nieruchomości (w drodze bezprzetargowej). 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu Komisji - 7 

głosami "za", przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie 

zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu . 


Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 


(w drodze przetargu). 


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

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


w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 6 do 

mmeJszego 


Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy wsi Kozłowo, gdzie 2 działki 


rolne zostały przez mieszkańców wsi kupione wcześniej. Pozostała działka o pow. 0,80 ha. 

Nadmieniła, że na działkę ok. 9 lat temu był ogłoszony przetarg ale nie było zainteresowania. 

Obecnie jest zainteresowanie działką, choć trudno powiedzieć, co będzie kiedy zostanie 

ogłoszony przetarg. Jest to nieruchomość zabudowana, ponieważ na działce są fundamenty. 

Działka zostanie wyszacowania po podjęciu uchwały o zbyciu jej w drodze przetargu. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały 


w sprawie sprzedaży nieruchomości. 


Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu Komisji 
7 głosami "za", przy Ogłosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie 

zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że członkowie Komisji otrzymali informację 


o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2011 r. Budżet jest 

skromny. Podejmowane działania zmierzały do wykonywania wszystkiego zgodnie 
z przepisami. Powiedziała że oszczędzaliśmy i oszczędzamy w dalszym ciągu. Wszystkie 

wydatki są uzgadniane z Panią Skarbnik i sprawdzane, ponieważ sytuacja finansowa gminy 

jest bardzo trudna. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe to w I półroczu było przygotowanie 

dokumentów do realizacji w II półroczu, gdzie roboty już trwają albo będą trwały. Pani 

Skarbnik w działach opisała szczegółowo jakie zostały wydane pieniądze i na jakie cele. 
O dokładne przybliżenie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. poprosiła Panią 

Skarbnik. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - powiedziała, że myśli, że członkowie Komisji 

częściowo zapoznali się z materiałem. Jednak przybliży dane odnośnie wykonania budżetu za 
I półrocze. Jest to obowiązek wynikający z ustawy o finansach publicznych, który mówi, że 

organ wykonawczy przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 
r. zgodnie z podjętą uchwałą jeśli chodzi o zachowanie formy informacji. Poinformowała, że 

zarządzenie Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2011 r. zostało przesłane do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w celu wydania opinii z tym że Rada nie podejmuje żadnej uchwały w tej 

sprawie, ajedynie zapoznaje się z wykonaniem budżetu. 
Przypomniała, że budżet był uchwalany w miesiącu styczniu 2011r. i do 30.06. 2011. ulegał 

zmianie, głównie na skutek zmian planu dotacji na zadania rządowe zlecone, dofinansowanie 

zadań własnych, zmiany planu dochodów własnych oraz zmiany planu inwestycji. 

Na dzień 30.06.2011 r. wyniosły - 9.103.760,28 zł; wykonanie - 4.907.167,32 zł - 53,90 % 

i są to dochody bieżące. 

Planowane są dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i dochody wynikające z podpisanych 

umów z Wojewodą na zadania inwestycyjne. Realizacja dochodów będzie w II półroczu, 

z uwagi na to, że zwrot pieniędzy gminy dostają dopiero po wykonaniu zadań, po 

przedłożeniu odpowiednich rozliczeń zgodnie z zawartymi umowami. 

Wydatki wykonano w - 47.76 % w tym: wydatki bieżące wykonano w 49,71 % i wydatki 
majątkowe w 0,65 %. Bardzo niskie wykonanie wynika, że w I półroczu była kwestia 

przygotowań, opracowań dokumentacji, przygotowań do przetargów. Część robót była 

zrobiona w I półroczu 2011 r. np. sprawa świetlicy w Kozłówce z tym, że płatność była 

w II półroczu 2011 r. i nie jest zamieszczona w tej informacji. Dochody przebiegają zgodnie 
z planem. Są niewielkie odchylenia w dochodach bieżących z tytułu udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ale taka sytuacja powtarza się co roku i myśli, że plan ten 
zostanie wykonany. Niższe wykonanie dochodów jest w opłacie skarbowej - 37,97% i wiąże 
się ze zmniejszeniem opłat zgodnie ze zmianami ustawy skarbowej gdzie nastąpiły zmiany 
stawek (mniejsze opłaty) ale są to nie wielkie dochody i powiill1iśmy je wykonać 
w następnym półroczu. 
W podatkach i opłatach ogółem należności niewymagalne z tytułu podatków wynoszą 

502.512,22 zł w tym zaległości wymagalne 24.444,60 zł tj . z tytułu podatku rolnego, leśnego, 
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od nieruchomości obejmują 112 podatników. Zaległości wymagalne od działalności 

gospodarczej 1.050 zł. od osób fizycznych. Wystawione są tytuły, upomnienia. 
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2011r. na podstawie Uchwały Rady 

Gminy wynoszą - 106.823,88 zł. 
Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy - 85.815,72 zł. 

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 3.738,00 zł tj. umorzenia zaległości 

podatkowych dla 11 podatników na kwotę 2.617 zł. i odroczenia terminu płatności dla 

6 podatników na kwotę 1.121 zł. 
Myśli, że dochody powinny być wykonane do końca roku 2011. 

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - planowana dotacja w kwocie 

Plan - 85.348,81 zł; wykonanie - O zł. Kwotę gmina otrzymała na realizację Projektu 

"Przyszłość zależy od Ciebie" w II półroczu w miesiącu lipcu 2011 r. i jest on już w pełni 
realizowany. 
Wydatki na dzień 30.06.2011r. wykonano w 47,76 % w tym. Wydatki bieżące - 49,71 %, 
majątkowe 0,65% 
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie - 97,09%. 

Wydatki wiążą się z otrzymaną i wypłaconą dotacją na wypłatę producentom rolnym podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 
W dziale Przetwórstwo przemysłowe na plan - 13.440,00 zł; wykonanie - O 

Są to wydatki majątkowe wynikające z podpisanej umowy z Marszałkiem. Realizacja 

w II półroczu br. 
W dziale Transport i łączność wykonanie - 7,66%. 

Niskie wykonanie wiązało się z bieżącymi remontami dróg, naWIeZIemem żwiru 

w II półroczu, płatności w II półroczu 2011 r. jak i wydatkami majątkowymi tj. realizacją 

zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski - Begno". Termin realizacji 
30.09.2011 r. 

Planowana jest pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na zadanie inwestycyjne 

"Przebudowa drogi powiatowej Łady - Zalesie" w kwocie 40.000 zł z realizacją 

w II półroczu. 

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wykonanie - 34,35 %. 
Dokonano wznowienia i podziału działek Gzy Wisnowa, Tąsewy i Żebry Wiatraki, 
wykonanie przyłączy elektrycznych i okresowa kontrola przewodów kominowych w lokalu 

socjalnym, wywóz nieczystości. 
W dziale Działalność usługowa wykonanie - 47,28 %. 
Są to wydatki bieżące związane z wydaniem 24 projektów decyzji o warunkach zabudowy 

i koszty zaopiniowania "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego". 
W Administracji publicznej wykonanie - 50,02 %. Są to głownie wydatki bieżące W dziale 
tym zrealizowano część zadań z funduszu sołeckiego: zakupiono zestaw komputerowy 
(Gotardy) i 2 gabloty wolnostojące (Gotardy i Żebry - Wiatraki). 
W wydatkach majątkowych planowana jest kwota 19.590 zł. , wykonanie - O. Jest to zawarta 
umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem 

Województwa Mazowieckiego. Płatność w II półroczu. 
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W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej wykonanie - 48,73 %. 
Jest to aktualizacja spisu wyborców. Na zadanie otrzymujemy dotację z budżetu państwa. 
W dziale Obrona narodowa - plan - 500,00 zł; wykonanie - O, realizacja w II półroczu. 
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie - 49,82 % 
w tym wydatki bieżące - 27,55%. Planowane są również wydatki majątkowe - umowa 
z Powiatem Pułtuskim na pomoc finansową na realizację zadania "Wsparcie techniczne 
systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego Powiatu 
Pułtuskiego" realizacja zadania w II półroczu br. 
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich 
poborem wykonanie - 47,98 %. Jest to wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne i pozostałe 
wydatki związane z poborem podatków. 
W dziale Obsługa długu publicznego wykonanie - 44,70 %. Są to odsetki od kredytów. 
W dziale różne rozliczenia - jest to rezerwa ogólna i celowa plan - 39.000,00 zł 
W dziale Oświata i wychowanie wykonanie - 50,21 % Są to wydatki bieżące. Wydatków 
majątkowych nie było. 
W dziale 851 Ochrona Zdrowia - wykonanie - 40,65 %. 
Realizowane są tu zadania GKRP A z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zatwierdzone 
uchwałą na sesji. 
Zwalczanie narkomanii zaplanowano w środowisku szkolnym. Wykorzystanie 
w II półroczu 2011 r. 
W Dziale Pomoc Społeczna wykonanie - 52,56 %. Gro środków stanowią dotacje otrzymane 
na zadania zlecone gminie. Źródła finansowania zadań - dotacja celowa na dofinansowanie 
zadania własnych i środki gminy - 127.839,78 zł. 
W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - jest dotacja przyznana zgodnie 
z umowąw miesiącu lipcu 2011 r. na realizację Projektu "Przyszłość zależy od Ciebie". 
W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie - 76,03 %. Została przyznana dotacja 
na stypendia socjalne dla uczniów za okres I - VI 2011r. Druga część transzy dotacji będzie 
we wrześniu 2011 r. do grudnia 2011 r. W ostatnich komentarzach Wojewody i jednostek 
nadzorujących uważają, że gmina dofinansować 20% wydatków na zadanie, iż jest to zadanie 
własne gminy. 
W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie - 42,93 %. Są to głównie 
wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacją urządzeń, rozbudowa oświetlenia 

ulicznego jak również wydatki związane z wykonaniem ogrodzenia działki przy świetlicy 
w Gzach w ramach funduszu sołeckiego. 
W wydatkach majątkowych na plan 19.165,00 zł; wykonanie - O w I półroczu. Była tu 
planowana "Budowa oświetlenia ulicznego w Kozłówce" i "Budowa oświetlenia ulicznego 
w Szyszkach". W Szyszkach z uwagi na wysoki koszt, prawdopodobnie budowy nie będzie 
robionej w II półroczu. 
W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie - 19,41 % 'w tym wydatki 
bieżące 29,08 % i wydatki majątkowe 69.176,02 zł. na zadanie projektów unijnych "Remont 
budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce" i "Zakup wyposażenia". 
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Prace były wykonane CZęSClOWO w I półroczu ale fakturowanie zgodnie z umową 


w II półroczu. W tej chwili trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku o płatność. 


W dziale Kultura fizyczna i sport wykonanie - 23.24 %. 


Wykonano okresową kontrolę stanu technicznego sprawności "Boiska sportowego 

wielofunkcyjnego w Skaszewie", zakup materiałów do zabezpieczenia boiska oraz zakup 

nagród i pucharów dla uczestników Turniejów Sportowych. 


Na dzień 30.06.2011r. zobowiązania niewymagalne gminy wynoszą 143.846,85 zł. Są to 


zobowiązania z tytułu potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, składek 


ZUS, faktury bieżące za materiały i usługi o terminach płatności w m-cu lipcu 2011 r .. 


Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 


Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi 4.131.267,33 zł. 


Pytań nie było. 


Skarbnik E. Głowacka - ma nadzieję, że dochody majątkowe spłyną do końca roku zgodnie 


z podpisanymi umowami i porozumieniami na zadania. Chodzi tu o Urząd Marszałkowski 
zadanie jest realizowane jest świetlicy wiejskiej w Kozłówce, na drogę Ostaszewo Włuski -


Begno z FOGR i sprzedaż mienia. 


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2011 roku 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt. 8. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że tak jak wcześniej powiedziała w I półroczu było 


przygotowywanie dokumentów do prac, które zostaną zrealizowane w tym roku. W tej chwili 


jesteśmy po przetargach i zmieniły się kwoty przetargowe. W związku z tym należy dokonać 


zmian w uchwale budżetowej, która była podjęta wcześniej. 


W dochodach zmniej szenia środków na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo 


Włuski - Begno". Na złożony wniosek o kwotę 70.000 zł, od Wojewody Mazowieckiego 

otrzymaliśmy 58.000 zł. Jest już po przetargu i na realizację zadania jest podpisana umowa. 


Dochody zwiększyły się o kwotę 11.000 zł. Gmina otrzymała dotację od Wojewody 

Mazowieckiego na zakup motopompy dla OSP Pękowo w wysokości 11.000 zł. 


Ze środków niewygasających z roku 2010, w I półroczu 2011 r. zostało wykonane oświetlenie 


uliczne przy Kościele w Przewodowie. Płatność w miesiącu sierpniu 2011 r. . 

Gmina otrzymała również zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. . 


Dotacja celowa wynosi 60.185,68 zł. 


W wydatkach zmniejszenia w dziale 150 - zmiana klasyfikacji budżetowej. Otrzymaliśmy 


11.000 zł od Wojewody Mazowieckiego ale za taką kwotę pompy nie kupimy. Dlatego, żeby 
pompa spełniała pewne wymagania będzie kosztować 27.432 zł. W związku z tym w dziale 
754 - zmniejszenie planu wydatków bieżących na OSP o kwotę 4.432 zł. pozostał środki 

należy dołożyć z budżetu. Następne zmiany, to zmiany z programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zatrudniona jest terapeuta, żeby rozmawiała, 
z osobami, które zgłaszają się z trudnymi problemami alkoholowymi, które znajdują się 

w rodzinie, a zgłaszają się do GOPS. W dziale 600 na zadanie "Przebudowa drogi gminnej 
Ostaszewo Włuski - Begno" planowane nakłady 170.000 zł., po przetargu 136.000 zł.. 

W związku z tym należy dokonać zmniejszenia w kwocie 34.000 zł. 
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Po stronie wydatków zwiększenia w dziale 150 i 750 zmIana klasyfikacji budżetowej. 

W dziale 600 zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg. Z pieniędzy 

otrzymanych z dotacji celowej w ramach funduszu sołeckiego jest propozycja przeznaczenia 

kwoty w wysokości 12.950 zł na bieżące utrzymanie dróg,. Po dwóch zimach i opadach ciągle 

na drogach coś się dzieje, nie wiadomo też jaka będzie zima. 
Tak jak powiedziała wcześniej w wydatkach kwotę 27.432 zł przeznacza się na zakup 
motopompy dla OSP Pękowo przy udziale środków Wojewody Mazowieckiego - 11.000 zł. 

W dziale 851 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenie bezosobowe terapeuty za 

prowadzenie spotkań dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. 
Odnośnie zwiększenia wydatków w dziale 852 powiedziała, ze zadań przybywa. Na zasiłki 
stałe i okresowe wypłacane z pomocy społecznej gmina otrzymuje środki w wysokości 80% 

natomiast 20% pozostałych środków powinniśmy zabezpieczyć w swoim budżecie. Po 
uzgodnieniu z Panią Kierownik GOPS 20% od VII do XII stanowi kwotę 8.058,68 zł. 

W dziale 900 zwiększenie planu wydatków na "Budowę punktu oświetlenia ulicznego 
Przewodowo Poduchowne" . Zadanie zostało wykonane. Koszt - 13.190,32 zł. 
W związku z dużą ilością telefonów rozważono zwiększenie planu wydatków na zakup wiaty 

przystankowej w Ladach na drodze wojewódzkiej. Koszt wiaty 3.600 zł. Dodała, że potrzeba 
zakupu wiat przystankowych jest większa, ale nie możemy sobie na to pozwolić. 
Zwiększenie planu wydatków na zakup energii oświetlenia ulicznego - 39.077 zł. 

W dziale 921 zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.500 zł. na zakup oleju opałowego 
i energii w świetlicy Gzy. Na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy ogłosiliśmy 
przetarg. W tej chwili jesteśmy po przetargu. 

Pani Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że deficyt został nie zwiększony i pozostaje na 
poziomie jak w uchwale w sprawie zmian budżetu gminy z czerwca 2011 r. Planowany kredyt 

kwocie 637.052 zł. będziemy ogłaszać w przetargu. Zmiany przedstawione przez Panią Wójt 
są konieczne, żeby wprowadzić je do budżetu do wykonania na rok 2011. Jeśli chodzi o zakup 

energii to plan jest już znacznie wykonany, bo powyżej 70%. A kiedy przyjdzie okres jesieni 
będą jeszcze większe wydatki i opłaty i rachunki. O przedsięwzięciach jakie staramy się 
podjąć z Powiatem, które obniżyłyby koszty powie Pani Wójt później. Na dzień dzisiejszy 

były rozważane różne warianty wyłączania energii. Ale po obliczeniach wyłączanie 

i podłączanie nie daje wielkich oszczędności, jedynie gdyby wyłączył całkowicie na dłuższy 
okres czasu. Po rachunkach, co są realizowane do I półrocza, na pewno nie zaoszczędzimy. 
W pewnym momencie znaleźlibyśmy się w tej sytuacji, że byśmy nie płacili rachunków za 
energię. Zakład Energetyczny sam wyłączyłby nam energię. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że temat opłaty za energię elektryczną i konserwację 
oświetlenia ulicznego nie jest tylko tematem dla naszej gminy ale i pozostałych gmin. Dlatego 
gminy szukają jakiegoś rozwiązania. Zaczęło się to od tego, że na konserwację oświetlenia 
ulicznego mieliśmy podpisaną umowę do końca czerwca 2011 r. Obecnie zmienił się 

operator. Odbyło się spotkanie, na którym operator przedstawił projekt umowy do 
podpisania. Projekt umowy miał być na 3 lata. Obecnie za konserwację 1 punktu oświetlenia 
płacimy 8,20 zł brutto natomiast w projekcie docelowo 18 zł. 
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W związku z tym, że w każdej gminie były rozne propozycje, odbyło się spotkanie 
w Starostwie i wójtowie szukają oszczędności. Sprawę przetarł Burmistrz Puhuska, który 
wziął przedstawiciela z firmy, która wylicza mu koszty i ma negocjować koszty energii 
elektrycznej, koszty konserwacji na zasadzie przekazania pełnomocnictwa. Na jednym ze 
spotkań Burmistrz wyszedł z propozycją, że jeżeli złączyłby się razem Powiat i wszystkie 
gminy negocjacja przebiegałaby sprawniej i więcej można byłoby w ten sposób uzyskać. 
Nasza gmina przekazałaby pełnomocnictwo do negocjacji za oświetlenie energii elektrycznej 

jak również za konserwację. W sprawie tej odbyło się wspólne spotkanie. Ma projekt umowy 
do podpisania tak jak przedstawił przedstawiciel. Przedstawiciel chce kwotę 700 zł. netto od 
sprawdzenia wszystkich rachunków, udzielenia pełnomocnictwa l rozmowy 
z przedstawicielem operatora. Natomiast w umowie jest zapis, że 10,5% ale nie więcej niż 
ponad 5.000 zł. brutto od wynegocjowanej ceny uzyskanej w wyniku negocjacji. Temat ten 
jest otwarty. Pułtusk już podpisał umowę z przedstawicielem i rozmowy są już w toku. 
Natomiast Starosta i wójtowie gmin, mają się spotkać ponownie i podjąć ostateczną decyzję, 
która będzie taka, że z Panem tym podpisana zostanie umowa, a on w imieniu wójtów i 
Starosty będzie negocjował cenę z dostawcą energii jak również z konserwatorem urządzeń 
oświetleniowych. Dodała, że w różnych artykułach ukazuje się, że coraz więcej gmin łączy 
się razem, żeby wynegocjować korzystną cenę i są to dosyć pokaźne oszczędności. Jak 
rozmawiali na spotkaniu lepiej jest negocjować ceny niż ogłaszać przetarg. Poza tym nie 
wiadomo do końca z konserwacją lamp, ponieważ te które wybudowaliśmy sami są nasze, 
a wcześniej wybudowane nie wiadomo. Podkreśliła, że jeżeli dojdzie do spotkania i jak 

wstępnie rozmawiała z wójtami, to podpiszą umowy i oszczędności będą szukać wspólnie. 
Przedstawiciel twierdził, że jeżeli będzie negocjował warunki jednej gminy, a będzie 

negocjował z całego powiatu, to pole manewru ma dużo szersze. Jakie byłyby to oszczędności 
będzie informowała. 

Członek Komisji J. Grochowski - uznał, że dobrze jest jak się świeci ale za tę wygodę 
bardzo drogo się płaci. Podkreślił, że są miejsca gdzie jest lamp na wyrost. Są wsie nieduże 
gdzie świeci się 2 lampy, a są wsie gdzie lamp świecących jest opór. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że podchodziła do tego tematu i rozmawiała 

z mieszkańcami . Opinie na ten temat są różne tj. dlaczego w tym miejscu ma się świecić 
lampa, a w tym ma się nie świecić. Uznała, że wypadałoby powołać zespół, przejechać się 
i podjąć konkretne decyzje. 
Członek Komisji J. Grochowski - powiedział, że każdy będzie chciał, żeby oświetlenie 

świeciło. Indywidualnie sam może mówić, że lamp przydałoby się tyle i tyle, bo lamp 
przydałoby się z jednej strony. Jednak biorąc pod uwagę, to że gmina musi za to płacić, czyli 
płacić muszą wszyscy, a zwłaszcza, że budżet mamy taki jaki mamy, pasowałoby trochę 
wyhamować i oszczędzić wiele spraw. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że jeżeli chodzi o wygaszenie to żeby wygasić i za jakiś 
okres czasu wznowić to oszczędności będą niewielkie. Jej zdaniem, jeżeli podjąć decyzję to 
zmniejszyć ilość lamp oświetleniowych na stałe. 
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Członek Komisji J. Grochowski - odnośnie zakupu motopompy dla OSP Pękowo, zapytał, 
czy ta straż ma samochód, ponieważ kiedyś ktoś mówił, że samochód, który tam jest, jest 
niepewny. W związku z tym trzeba się upewnić, czy będzie czym tę pompę wozić, ponieważ 
się kupi i będzie sztuka dla sztuki. Powiedział, że pyta się dlatego, że dziś na motopompę 
wyda się jakąś sumę pieniędzy, których nie ma i postawi się ją w garażu i będzie problem, po 
to tylko, że jest pompa, to też coś nie jest za bardzo. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że OSP dostało pieniądze bo nie korzystało z dotacji, a inne 
OSP korzystały. Kiedy rozmawiała z Panem Jusińskim to na stanie kiedy są zawody nie ma 
jednej porządnej motopompy. Natomiast kiedy OSP Gzy otrzyma nowy samochód, tu nie 
chce wnikać w nie swoje kompetencje ale mają być przesunięcia samochodowe. W zwiazkuz 
tym OSP Pękowo będzie miało sprawny samochód. Poinformowała, że motopompy, które są 
na stanie są stare i nie spełniają i jedna taka pompa przydałaby się na gminie. 
Członek Komisji J. Grochowski - był zdania, że lepiej byłoby gdyby ta pompa była w OSP 
Gzy, Przewodowo, czy Szyszki. Powiedział, że nie jest przeciw strażom ale, czy utrzymanie 
6 jednostek na terenie gminy ma jakiś większy sens, czy nie wystarczy 2 - 3 dobre niż 
dodatkowe. Nie wie, czy straże te sprawdzają się w czymś. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że na terenie gminy jest 6 jednostek OSP ale znaczących jest 
4. Koszty utrzymania OSP Porzowo i Ostaszewo są niewielkie. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - powiedział, że na terenie gminy praktycznie nie 
ma żadnej motopompy. Te, które są, psują się, mają po 50 lat. Dlatego strażacy chcą kupić 
jedną motopompę z dotacją, żeby była dla wszystkich, żeby więcej nie kupować dla każdej 
jednostki motopomy. A żeby zatankować samochód, czy pobrać wodę z hydrantu nieraz nie 
ma czym. 
Członek Komisji J. Grochowski - wyjaśnił, że chodzi tu o umiejscowienie motopompy, czy 
jak będzie w OSP w Pękowie będzie służyła całej gminie. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - uznał, że OSP w Pękowie ma samochód i będzie 
musiała dostarczać motopompę. 

Członek Komisji J. Grochowski - powiedział, że nie jest przeciwko motopompie tylko żeby 
była ona użyteczna. Żeby nie było takiego przypadku, że przyjeżdża samochód, który pod 
Kościołem pięknie wyglądał, załoga przyjeżdża bo się pali, a zapomniała zabrać wodę. 
Później jest opinia wśród ludzi, że majątek się pali, samochód piękny ale bez wody. Wodę 
wyleli strażacy na zawodach, a do pożaru nie wzięli. 
Wójt B. Polańska - dopowiedziała, że w niedzielę były zawody, a w poniedziałek zdarzył się 
pożar. Gdyby pożar zdarzył się we wtorek to pewnie woda byłaby 
Członek J. Grochowski - poinformował, że jest cały czas żeby OSP funkcjonowały, a jeśli 
jest sprzęt lepszy, to żeby paru ludzi trochę się na nim znało. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poinformował, że z ludźmi robi się kłopot. Każdy 
idzie do pracy. Na kurs nie można wysłać kogoś, kto pracuje poza terenem gminy. W OSP 
Gzy zrobił się problem z kierowcami. 
Członek J. Grochowski - powiedział, że wie, że jest problem. W Szyszkach dokładnie nie 
wie ale może być taki dzień, że jeden orze, drugi sieje, trzeci jest w pracy, nie ma komu z tego 
skorzystać. 
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Przewodniczący Komisji K. Żebrowski -był zdania, że ten co sieje po 15 - 20 minutach 
dotrze, ale ten co jest w pracy już nie dotrze. 
Wójt B. Polańska - przypomniała, że otrzymaliśmy 11.000 zł. W Urzędzie 

Marszałkowskim środki były podzielone na różnego rodzaju jednostki. My akurat dostaliśmy 
te pieniądze. Dlatego należy wycofać starą motopompę, a zakupić nową motopompę. 

Członek Komisji L. Pytel - powiedział, że podziela wniosek, żeby wesprzeć OSP 
w Pękowie. Jego zdaniem, byłoby nie ładnie, żeby wycofać się z projektu i 11.000 zł. 

przyznanych pieniędzy zostało przeznaczonych dla kogo ilUlego. Uważał, że ilUla straż 

z ilUlego terenu chętnie kwotę wzięłaby. Dlatego dodamy i z budżetu dodatkowe pieniądze 
i motopompę należałoby kupić. Poprosił, żeby starać się pozytywnie zaopiniować projekt 
uchwały. Uznał, że jest to jakiś bodziec i dla strażaków jeśli jest nowa motopompa. Z punktu 
widzenia społecznego jest bardziej przyjemne, że jest nowa pompa i będzie uruchomiona 
w odpowiednich sytuacjach jak zajdzie potrzeba. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - uznał, że samo to, że ktoś daje pieniądze, to lepiej 
dołożyć jak kupić za swoje. Motopompa nie jest dla OSP Pękowo, a raczej będzie służyła dla 
całej gminy. 
Wójt B. Polańska - dopowiedziała, że pieniędzy w Urzędzie Marszałkowskim było mało. 
Rozważane były wnioski w tych gminach gdzie straż nie dostała dofinansowania. 
Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że dofinansowanie miało być wyższe, ale Urząd 

Marszałkowski podjął decyzję, żeby przydzielić na więcej jednostek , a mniejsze kwoty. 
Wszystkie gminy w stosunku do kosztów dostały małe dotacje, ponieważ Urząd 

Marszałkowski podzielił na więcej jednostek z uwagi na to, że nie ma pieniędzy i ograniczył 
się do minimum. Chciał zaspokoić, a wniosków było bardzo dużo. Każdej gminie Urząd 
Marszałkowski starał się pomóc. W stosunku do lat poprzednich dotacje w tym roku są małe 

z uwagi na ,Janosikowe". Zwróciła uwagę na obecne klęski żywiołowe, których jest coraz 
więcej i są one niebezpieczne. Dlatego jest dobrze jeśli w zasięgu ręki jest zorganizowana 
jednostka. 
Członek Komisji J. Grochowski - uznał, że nie ulega wątpliwości, że motopompa jest 
potrzebna, tylko żeby była dobrze wykorzystana. 
Pytań więcej nie było. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwał w sprawie 
zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2011. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji - 7 głosami "za". Przy O głosów "przeciwnych" 
,oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały 

proponowany na Sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 9 i 10. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że obydwa projekty uchwał dotyczą udzielenia pomocy 
finansowej. Pierwszy z nich dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
dla Powiatu Pułtuskiego w kwocie 60.000 zł. Chodzi tu o samochód dla gminy Gzy, iż 

jesteśmy w wspólnym projekcie Powiatu "Wsparcie techniczne systemu reagowania 
kryzysowego". Jest już po przetargu i samochody w tym roku na pewno będą. Jednak oprócz 
tego, że powyższa kwota jest zabezpieczona w budżecie, należy podjąć stosowną uchwałę. 



- 14 -


Drugi projekt uchwały dotyczy tematu, który był rozważany i zatwierdzony w budżecie 
~. 40.000 zł na dofinansowanie zadania" Przebudowa drogi powiatowej Łady - Zalesie". 
Starostwo Powiatowe złożyło stosowny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Gruntów 

Rolnych i otrzymało na drogę 58.000 zł. Kwota 40.000 zł. to dofinansowanie gminy, resztę 
środków finansowych dokłada Starostwo. Poprosiła o zaakceptowanie projektu uchwały. 
Członek Komisji J. Grochowski - powiedział, że żeby wiedział, że przez rok czasu nie 
zostanie naprawiona droga powiatowa Szyszki - Gotardy , to przy akceptacji tej kwoty 
w budżecie gminy na 2011 r. ręki by nie podniósł. 
Wójt B. Polańska - odnośnie naprawy drogi Szyszki - Gotardy powiedziała, że sytuacja 
w tym roku była wyjątkowa. Była zmiana kadrowa w Starostwie, przez jakiś czas nie było 
dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Później dyrektor był, ale okazało się, że nie można 
zrobić tego doraźnie bo dziur jest dużo. Trzeba było ogłosić przetarg, minęło trochę czasu. 
Starosta z dyrektorem ZDP był na wszystkich naszych drogach powiatowych. Wyjaśniła, że 
objazd dróg powiatowych wziął się to stąd, że w Starostwie było spotkanie, na którym 
wójtowie psioczyli i narzekali na drogi powiatowe w tym na drogę Szyszki - Gotardy. 
Zaznaczyła, że nigdy nie ukrywała, że drogi powiatowe w naszej gminie są w stanie 
fatalnym. W związku z tym podjęto decyzję, aby Starosta i dyrektor ZDP zobaczyli, że drogi 
na terenie powiatu są w stanie fatalnym. Zrobili więc objazd wszystkich dróg powiatowych, 
z tym, że objazd był po ogłoszeniu przetargu na drogę Szyszki - Gotardy, iż wcześniej 

Starostwo wiedziało w jakim stanie jest ta droga. 
Umowa jest podpisana i z tego co rozmawiała w tym tygodniu mieli ruszać z robotą i robić 
naprawy. Mają być robione nakładki. 
Członek Komisji J. Grochowski - powiedział, że obserwuje, zmienił się dyrektor ZDP. Jak 
przyjechali naprawiać zarwany mostek w Szyszkach na drodze do Strzegocina i go naprawili, 
to chyba dyrektor jest gorszy jak poprzedni. Tam tak samo walą pieniądze nie wiadomo 
w jakie błoto, a droga Szyszki -Gotardy przechodzi ludzkie pojęcie, nie mieści się w głowie. 
Ludzie tracą cierpliwość, a przy każdym dole na każdym drzewie wywieszone nazwiska 
radnych powiatowych poprzedniej kadencji z podziękowaniami itd. 

Wójt B. Polańska - poinfonnowała, że w tym roku ma być zrobiony remont tej drogi. 
Wszystko jest na dobrej drodze, żeby na rok 2012 do inwestycji wstawić odcinek drogi od 
Szyszk gdzie są chodniki do końca granicy gminy tj. 4.500 mb. Całości drogi nie da się 
zrobić. W powiecie pułtuskim naj gorszy odcinek ten drogi i naj gorsza droga w Pokrzywnicy. 
Drogi miały być wstawione w zadaniach inwestycyjnych, nasza na rok 2014. Jednak po 
wizytacji dróg, Starosta powiedział jednoznacznie, że wszystko będzie robił, żeby te dwie 
drogi wstawić do budżetu na 2012 ,iż są najgorsze w powiecie. Dodała, że w powiecie 
pułtuskim najgorsze drogi powiatowe są na terenie gminy Gzy i gminy Pokrzywnica. 
W naszej gminie wszystkie drogi powiatowe wymagają remontu. Najgorsza jest droga 
Szyszki - Gotardy i droga żwirowa Borza Strumiany - Osiek, na której jest takie miejsce, że 
nie da się nią przejechać tylko ludzie jeżdżą po polu. W tym roku mają tam przynajmniej 
nawieźć żwiru i wyrównać. Na pozostałych drogach ma być naprawa cząstkowa. W przetargu 
będzie naprawa drogi Gotardy - Szyszki i naprawa odcinka drogi w okolicach Begna, 
ponieważ na tym odcinku, co była robiona droga nie była zrobiona jak powinna być. 
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Nadmieniła, że na temat dróg powiatowych po każdej Sesji napisaliśmy dużo pism, było dużo 
rozmów na temat naprawy dróg powiatowych. W związku z tym myśli, że efekty tych pism 
i rozmów będą widoczne. 
Pn:ewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwał w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej (60.000 zł.). 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za". 
Przy O głosów "przeciwnych", raz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na Sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. 
Następnie poddał pod głosowanie drugi projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej (40.000 zł).. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za". 
Przy O głosów "przeciwnych", raz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na Sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 11. 
Skarbnik E. Głowacka - przypomniała, że od 1.01.2011 r. ustawa o finansach publicznych 
znacznie wprowadziła ograniczenia dla budżetów gmin. Pierwszym ograniczeniem, które 
obowiązuje od 01.01.2011 r. jest to, że wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów 
bieżących powiększone ewentualnie o wolne środki albo nadwyżkę budżetową. W naszym 
przypadku jest to bardzo trudne do wykonania, ponieważ za rok 2010 budżet nie zamknął się 
nadwyżką operacyjną tylko na minusie. Budżet spieliśmy wolnymi środkami. Natomiast od 
1.01.2014r. organ stanowiący jednostki samorządu nie będzie mógł uchwalić budżetu jeżeli 
nie spełni relacji art.. 243 ustawy. W grę wchodzą przede wszystkim wpływ na relację 

z okresu 3-ch lat poprzedzających ( rok 2011, 2012 i 2013), dochody bieżące powiększone 
o sprzedaż mienia za okres 3-ch lat, spłata rat kredytów i odsetek do dochodów ogółem. Jest 
to wzór na podstawie którego gmina musi spełnić te relacje. Badając budżet, planowane 
budżety na lata następne, na dzień dzisiejszy przy tych relacjach kredytowych gmina nie 
spełnia tego warunku. W związku z tym zachodzi konieczność negocjacji umów kredytowych 
wydłużenia tenninów spłat rat kredytów. Banki podchodzą do nas różnie. Niemniej jednak 
Bank Spółdzielczy w Pruszkowie przychylił się pozytywnie. Dlatego zgodnie z ustawą należy 
podjąć zmieniającą uchwałę i spłaty rat kredytów wyciągnąć i 4 lata dłużej, ponieważ była 
podjęta do 2015 r., iż w okresie kiedy były podejmowane uchwały, obowiązywał inny 
wskaźnik tj. 60% zadłużenie do dochodów ogółem i 15% spłata rat kredytów i odsetek do 
dochodów ogółem. Wymogi były spełnione w tych okresach, ale przy zmianach należy 
podjąć działania, żeby od roku 2014 tak poprowadzić, żeby nie stracić płynności finansowej. 
W związku z tym przygotowany został projekt uchwały. Rozmowy będą prowadzone dalej. 
Nie wie jak się będzie miało do projektu budżetu na rok 2012, ponieważ wszyscy wiedzą, co 
się dzieje z budżetem państwa. Są ograniczenia w dochodach, spadają dochody. Jednak 
prowadzone są rozmowy i samorządom trochę ulżą, bo jest to problem w całej Polsce. Gminy 
są zadłużone, dochody bieżące nie wystarczają na wydatki, ponieważ wydatki rosną 

i wchodzą zadania. 
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Gmina ma obowiązek dofinansowania i coraz bardziej się mówi o wyegzekwowaniu od 

gminy środków na dofinansowanie zadań np. w opiece społecznej i wielu innych. Mówi się, 

ze od 1.01.2012 r. wchodzi w życie ustawa śmieciowa gdzie gmina będzie miała obowiązek 

ogłosić przetarg i będzie wykonywała zadania, a rolnicy, wszyscy właściciele nieruchomości 

będą płacić opłaty. Ustawa jest już zatwierdzona, pracownik jest na szkoleniach. Będzie to 

kolosalne bieżące zadanie do realizacji. W oświacie był pewien zamiar zmiany trochę struktur 

organizacyjnych, żeby to ograniczyć. Nie wyszło to tak jak wyszło i myśli, że być może, że 

inne ruchy będą robione po to ,żeby spełnić warunki ustawy, które w tej chwili obowiązują. 

Obowiązują one od 01.01.2014 r. ale już w tej chwili organy nadzoru kontrolują nas, badają i 

nawet jesteśmy pod lupą Ministerstwa Finansów. Każda gmina jest badana jak wyglądają 

dochody, wydatki, spłaty. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest pod pełna kontrolą Min. Fin. 

W roku 2012 prawdopodobnie będzie zmiana ograniczenia deficytu budżetowego. Jest to w 

trakcie ustalania i nie wiadomo jak to będzie podjęte. Ministerstwo chce ograniczyć deficyt i 

zadłużenie gmin, które w budżecie państwa nie jest dużym procentem ale ma wpływ na dalsze 

zadłużanie Polski, ponieważ zadłużenie gmin i zadłużenie budżetu państwa stanowi całość 

zadłużenia, co ma wpływ do warunków unijnych jakie musi spełnić Polska. Podkreśliła, że 

kwestia odsetek i innych warunków są nie zmienione. Bank Spółdzielczy był bankiem, gdzie 

prowizja jest bardzo niska, marża O, l 0%. Uznała, że kredyt był przyznany na dobrych 

warunkach w tym okresie. 

Członek Komisji J. Grochowski - uznał, że chodzi o wydłużenie terminu spłat. 

Skarbnik E. Głowacka - potwierdziła, że chodzi o wydłużenie spłaty raty kredytu. 

Poprawi się nam wskaźnik. O wydłużenie spłaty rozmawiała również z Bankiem Ochrony 

Środowiska, mieści się to w tym samym okresie i nie wie jaką bank podejmie decyzję. Jeżeli 
nie spełnimy jeszcze tego warunku od stycznia 2012 r. to być może będzie potrzebny kredyt 

tzw. skonsolidowany, żeby wydłużyć okres spłaty, a spłacić te kredyty, które są. i wtedy 

łatwiej będzie spełnić warunek art .. 243 . Poinformowała, że w tej chwili trwają rozmowy na 

szczeblu państwowym. Być może, że niektóre rzeczy zostaną jeszcze przedłużone, gminom 

dadzą odetchnąć chociaż Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, żeby graniczyć deficyty, 

zadłużanie do całkowitego minimum. 

Członek Komisji J. Grochowski - powiedział, że wszystko wyhamują. 

Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, ze w naszym przypadku widzi pewne wyhamowanie 

zadań, bo jeżeli dalej tak będzie, to nie będziemy mieli z czego inwestować. W grę wchodzi 

kwestia sprzedaży mienia, tylko mienia dużo nie mamy, a wydatki bieżące rosną. Musimy coś 

z tym zrobić, żeby w pewien sposób przebudowywać struktury. 

Uznała, że radni chyba byli świadomi tego wszystkiego. W tej sytuacji jaka jest są skutki 

poważne. Nadmieniła, że w poprzednim okresie miały wpływ również wszystkie zwolnienia 

podatkowe. Tłumaczyła, że dochód traktowany jest jak dochód płynący do kasy. Rada była 

tolerancyjna i stosowała wszystkie zwolnienia. A kiedy cena żyta była bardzo wysoka my 

obniżaliśmy i cały czas obniżamy. Jesteśmy zwolnieni z podatku od nieruchomości. Cały czas 

prowadzona jest polityka łagodna dla mieszkańców. 

Członek Komisji J. Grochowski - powiedział, że raczej w większości gmin typowo 

wiejskich jak Gzy, polityka wygląda podobnie. 
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Skarbnik E. Glowacka- wyjaśniła, że z gmin ościennych niestety gmina Gzy jest gminą 


gdzie są wszelkiego typu zwolnienia. Podatek od nieruchomości mają wszystkie gminy. Od 

początku trudno było przekonać. Spadło to wszystko na gminę, podejmuje Rada. Temat 


trudny, gdyż jeżeli nie podejmie się od razu jak weszła ustawa, to w tej chwili sprawę podjąć 


trudno bo to się widzi, środowisko ocenia radnych. Powie, co Rada zdecydowała tak, czy 


inaczej, tylko jak budżet spinać i co z tym zrobić, żeby wszystko utrzymać, a potrzeby rosną. 


Dotacje w roku 2010 i poprzednich okresach spadały. Wcześniejsze lata były lepsze, były 


pieniądze z dotacji Marszałka Województwa Mazowieckiego, wcześniej z unijne, SAPAD

owskie przedakcesyjne, z których korzystaliśmy ale gmina się też zadłużała w poprzednich 


kadencjach, bo było ponad 2.800.000 zł w roku 2008. Myśli, że w jakiś sposób trzeba starać 


się rozmawiać z bankami, żeby w jakiś sposób relacje przywrócić. Poinformowała, że 


wydatkami bieżącymi i dochodami nie jest to u nas wesoło, bo dochody mamy małe. Spadają 


również dochody majątkowe, bo Wojewoda również ograniczył wydatki, bo też mają 


przejściowo problemy i jeśli chodzi o inwestycje, coraz mniej jest dotacji na zadania 

inwestycyjne. 


Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 


zmiany uchwały Nr XV174/08 Rady Gminy Gzy z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie 


zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2008. 


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


Przy Ogłosów "przeciwnych", raz Ogłosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 


projekt uchwały proponowany na Sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 12 do 

niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 12. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że jesteśmy po przetargu na dowożenie dzieci. 


Wycofaliśmy nasz stary szkolny autobus. Zwolniliśmy kierowcę. Przetarg wyszedł dosyć 


korzystnie dla gminy. Ze wstępnych obliczeń ( wg tamtego roku cena zakupu biletu, 

wynagrodzenie kierowcy, naprawa autobusu) jest różnica na korzyść w kwocie 40.000 zł. 


Przetarg wygrała Państwowa Komunikacja Samochodowa. Dzisiaj podpisała umowę na 


dowożenie, co stanowi kwotę 184.000 zł. Będą zakupywane bilety. Tak jak uzgodniono w 


przetargu dzieci z terenu gminy będą dowozić 4 autobusy z tym, że 3 autobusy na takich 


zasadach jak poprzednio, a l autobus w zamian jak jeździł nasz autobus, do naszej 


dyspozycji. Dzisiaj był Pan dyrektor i PKS chciałby żeby od poniedziałku do piątku ich, to 


ewentualnie w tym garażu. W zamian za to, że autobus codziennie nie będzie jeździł do 


Pułtuska (jest jeszcze kwestia dogadania się) po dzisiejszym podpisaniu umowy może 


dogadają się, żeby można było korzystać z autobusu nieodpłatnie na niewielkie wyjazdy np. 

na basen. Dodała, że na stary autobus myślimy ogłosić przetarg, pieniądze będą niewielkie. 

A jeśli nie sprzedamy, to trzeba będzie oddać go na złom. Trasy autobusów pozostały takie 


jak były i zostaną dopięte dokładnie po pierwszym tygodniu września 2011 r. 


Jesteśmy też po przetargu na dostawę oleju opałowego do szkół i do urzędu gminy. Kwota 

wynosi 249.936 zł. Przetarg wygrała firma Niziński z Wyszkowa. 


Podjęliśmy działania zmierzające do skomunalizowania działki OSP Gzy. Okazało się, że 


budynek, który stoi na gruncie jest niezaewidencjonowany w ewidencji gruntów w Pułtusku. 
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Aby można było ubiegać SIę o nabycie od Skarbu Państwa budynek trzeba 

zaewidencjonować. Tam gdzie jest działka, jest grunt rolny. Obecnie jest po pomiarze przez 

geodetę, trzeba zrobić inwentaryzację po geodezyjną, budynek nanieść, po czym otrzymamy 

wypisy z ewidencji gruntów i będziemy składać dokumenty o komunalizację .. 

Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, czy coś dzieje się z ogrzewaniem w urzędzie? 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - odpowiedział, że wykonano projekt instalacji, 

aktualizacji projektu, który był opracowany 2 lata temu. Doszliśmy do wniosku, żeby jednak 

było to ogrzewanie węglowe, bo będzie naj tańsze. Tam gdzie jest Pan Jusiński zrobilibyśmy 

piec. Ale to tylko sfera projektu. Jest to tylko projekt gotowy do realizacji, który kosztował 

3.000 zł., i to będziemy mieli. Koszty realizacji ogrzewania to kwota ok. 65.000 zł. - 70.000 

zł. 

Członek Komisji J. Grochowski - powiedział, że mówi o realizacji, żeby jakoś ogarnąć to, 

bo ta część po Policji to jest już przekazana. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że sprawa jest u Wojewody i nic nie możemy robić jeżeli nie 

mamy prawa własności. Nie wie, jak w tym roku przesiedzimy zimę. Myśli, że zostawimy ten 

temat, podłatamy piece i poczekamy aż będziemy mieć własność na ręku. Projekt jest 

opracowany i na część po Policji. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - zapytał o pisma, które były wysłane na temat 

rzeki Przewodówka, czy coś się tam dzieje, czy była jakaś odpowiedź? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie mamy żadnej odpowiedzi. Wie, że teraz trwa 

odmulanie Przewodówki na odcinku Begno~ Gotardy. 

Przewodniczący Komisji K. żebrowski - powiedział, że odmula się brzeg, a między 
jednym mostem a drugim rzeka stoi. U niego woda od czerwca nie schodzi z łąki. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że pracownik robił tam gdzie można. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że pisma pisaliśmy od nas jak był przedostatni deszcz. 

Zalane były całe Grochy w tym tam gdzie mieszkają Państwo Grzybowscy były łąki zalane. 

Członek Komisji J. Grochowski - dodał, że w Grochach Starych, aż do samych Imbrzyk 

były pełne rowy wody. W Mierzeńcu woda przelewała się przez asfalt bo niema odbioru. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że ostatnio jak dzwoniła Pani Grzybowska i rozmawiały 

gdyż złożyła wniosek, żeby zwolnić z podatku grunty, które są wzdłuż rzeki Przewodówka 

od płatności z podatku gruntowego i jednocześnie takie pismo złożyła do Pułtuska mówiła, 

że ostatnio na Grochach deszcz nie padał ale padał gdzieś na gminie Gołymin, a woda 

ponownie rozlała się w Grochach. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - dodał, że wstaje się rano jest pogodnie, a na 

łąkach świeci się woda. 

Członek Komisji J. Grochowski - powiedział, że cała melioracja, rowy, rzeki zaczyna się od 

tego, że jak niema rzeki nie ma rowu. Idzie to kolejno. Nawet jeżeli gdzieś odmuli się rów, to 

woda z rzeki cofa się ponownie. Niektóre rzeczy nie mają sensu wykonywania. A to, że 

niektórzy rolnicy wpadają na pomysł, żeby zgłaszać i wyłączać grunty z opłat, to nie chce 

wymieniać z nazwiska ale Pan Grzybowski nie należy do Gminnej Spółki Wodnej bo nie 

musi ale odpowiedzialny jest za konserwację urządzeń na swoim trenie tak jak każdy rolnik. 



- 19 

Pan Grzybowski mieszka w Starych Grochach, ziemię ma w różnych wsiach i uważa, że jest 
ze wszystkiego zwolniony. Podał przykład, że np. w Kozłowie kosi się rów, dochodzi się do 

gruntów Pana takiego, a takiego, tu nie robimy. A tam często jest rów zaorany albo 

posadzony las. Podkreślił, że GSW powołana jest przez rolników i robi za pieniądze 

powierzone przez rolników, i robi tyle ile może zrobić. Natomiast jeśli ktoś wie o ludziach, 

którzy chcieliby pracować, to można zgłaszać do kierownika, bo on nie ma już kim robić. 
Nawet ostatnio zbuntował się operator i GSW nie ma operatora na odmularkę. Dziś rano 

przyjechał do niego kierownik, żeby ratować, bo niema człowieka, a do tego który pracował 

nie może się dodzwonić, a roboty jest bo są zgłoszenia. Dwóch ludzi, którzy kopią, rękami nie 
dadzą rady wykopać. Do pracy zgłosił się młody chłopak, ale powiedział, że na maszynie 

może jeździć ale do szpadla to się nie dotyka. Do kosy GSW ma tylko dwóch pracowników. 

Natomiast jeśli powie się komuś nowemu mówi ,ja mogę na jakiejś maszynie jeździć, ale nie 

kosą"· 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - był zdania, że Pani Kierownik GOPS musi 

wystawić listę komu wypłaca zasiłki. 

Członek Komisji J. Grochowski - jego zdaniem, gdy GSW nie zatrudni takiego człowieka, 

który by się chciał nauczyć, to będzie ciężko, ponieważ szpadlem nie chce kopać, a jeszcze 
za takie pieniądze. Jeśliby mu zapłacił 20 zł za 19odzinę , to może by się zastanowił, a nie za 

6 zł. 
Wójt B. Polańska - wracając do sprawy zalanych gruntów, powiedziała, że w tym roku było 

wyjątkowo dużo. 

Członek Komisji J. Grochowski - dodał, że zalane grunty były nie tylko u Pana 

Grzybowskiego, ale wszystkich ludzi, którzy mieszkają wzdłuż rzek, rowów i daleko od nich. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że po pierwszej powodzi podaliśmy szacunkowo, że 

było zalane ponad 400 ha. Przypomniała, ze w ubiegłym roku bardzo podobnie było 

w Begnie. W tej chwili jak jest dobrze zrobiona rzeka Przewodówka, most ( skorzystali ze 

środków na zarządzanie kryzysowe), to po olbrzymich opadach wylała woda gdzie indziej, 
a tam nie wylała.. 

Członek Komisji J. Grochowski - uznał, że trzeba pomóc tamtej stronie, żeby było 

z korzyścią dla całej gminy. 
Członek Komisji Joanna Świderska - zapytała, czy z funduszu sołeckiego w Pękowie były 
kopane rowy, ponieważ chce wiedzieć jaka będzie cena. Mieszkańcy wsi Sulnikowo chcą się 

przyłożyć do tego, tylko nie znają cenników. 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że rowy w Pękowie jeszcze nie były kopane. 
Powiedziała, ze powie o tym. W Pękowie na ten cel jest przeznaczone12.000 zł. i mieszkańcy 
wsi chcą, żeby kilku wykonawców zrobiło wycenę ile to będzie kosztowało i wezmą 
naj tańszego. Będą to robić teraz. 

Członek Komisji J. Grochowski - poinformował, że dzisiaj wieś Słończewo ma zebranie 
wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego, są jeszcze i inne sprawy ale prawdopodobnie 
poruszony temat rowów, iż nie wiedzą ile na to trzeba przeznaczyć 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że rozmawiała z wykonawcą. Kwestia taka jest w Pękowie. 
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Jest zrobiony asfalt, nie są zrobione rowy odprowadzające wodę pod las i 4 rolników było 
zalanych Nie ma tam przepustów ani nic. Woda przelewała się przez jezdnię. Wczoraj był 
jeden z mieszkańców, który pracuje we firmie i mówił, że biorą 6 zł. zł. za 1mb wykopania 
rowu jeśli nie wywożą ziemi , 8 zł za 1mb wykopania rowu jeżeli podstawiają swoje 
przyczepy. Dodała, że w Pękowie będzie jeszcze odkrzaczanie, co będzie stanowiło 

dodatkowe koszty, bo tam są krzaki. 
Członek Komisji J. Świderska - zapytała, czy potrzebny będzie jakiś plan? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w Sulnikowie jest zarys rowów, to me będzie 

problemów. 
Członek Komisji J. Grochowski - powiedział, że w Słończwie na drodze Słończewo -
Dziamo i w projekcie są rowy, to może by wykorzystał projekt i coś zrobił, ponieważ po 
dwóch stronach asfaltu jest 6.000mb. W związku z tym mieszkańcy wsi muszą wybrać 1.000 
mb tam gdzie jest to najbardziej potrzebne. 
Wójt B. Polańska - uznała, że myśli, że tam gdzie rolnicy się zgadzają nie będzie problemu 
ale może być tak, że kilku rolników się nie zgodzi. 
Członek Komisji J. Grochowski - powiedział, że w Słończewie trzeba zrobić rowy, bo nie 

wytrzyma droga, musi odejść woda bo inaczej koniec drogi. 
Wójt B. Polańska - jej zdaniem, w Sulnikowie przy takich opadach jak nie ma rowu 

żwirowanie jest bez sensu. 
Członek Komisji J. Świderska - powiedziała, że na zebraniach wiejskich jest tak, że ci, 

którzy nie mieszkają przy drodze nie zgadzają się na wykopanie rowów .. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - uznał, że przy drodze z Gzów do Porzowa też 
można byłoby wyciąć część krzaków z funduszu sołeckiego. 
Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, czy fundusz można przeznaczyć na dwa różne 
przedsięwzięcia? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że można. 

Członek Komisji J. Świderska - zapytała, czy fundusz sołecki wsi Sulnikowo można 
przełożyć do wykorzystania na rok następny, bo nie zostanie wykorzystany, czy pieniędzy nie 
można wykorzystać na co innego? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości. To co jest podjęte 
w uchwale na dany rok, musi być wykonane. Środków na inny cel nie można wykorzystać. 
Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że prawdopodobnie będzie zmiana w następnym roku 
ale w tym roku nie ma zmiany przedsięwzięcia jeżeli jest ustalone. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że w Sulnikowie jest zakup kręgów zbrojeniowych 
żwirowanie drogi i żwir został nawieziony. Zakupiliśmy 80 szt. kręgów i zostały 

rozdysponowane. Natomiast jeśli sprowadzić kręgi to większą ilość. Część kręgów 

mieszkańcy wsi już otrzymali wcześniej na przepusty. W związku z tym nie wie, czy jest sens 
zakupu kręgów i ich składowania i niech pieniądze zostaną na następny rok w budżecie 
gmmy. 
Członek Komisji J. Świderska - zapytała, czy można będzie wziąć te pieniądze? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że można wziąć te pieniądze w następnym roku 
z budżetu gminy ale nie można przypisać ich, że będą w budżecie wsi Sulnikowo. 
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Wyjaśniła, ze mimo tego, że mieszkańcy wsi środki funduszu sołeckiego przeznaczyli na 
przepusty ale zachodziła konieczność żwirowania drogi, ponieważ droga była zupełnie nie 
przejezdna. Zrobiliśmy to z własnych środków mimo tego, że wieś nie miała przeznaczonych 
środków z funduszu sołeckiego, co uzgadniała z Panią sołtys wsi. Powiedziała, że nie wie 
jak podejdziemy do tego tematu. Może dobrze byłoby w budżecie gminy zaplanować jakąś 
kwotę na wykopanie rowów, iż w każdej wsi jest do wykopania kawałek rowu, żeby osuszyć 
drogę. A wtedy głosić przetarg konkretnie na te zadanie. Dodała, że były lata suche i kładło 
się na ilość, żeby zrobić jak najwięcej dróg, a obecnie mokre lata pokazały, że rowy są 
potrzebne. 
Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, czy wykonawca połata asfalty? 
Wójt. B. Polańska - odpowiedziała, że będziemy negocjować. 

W dalszej kolejności poinformowała, że: 
- W tej chwili trwają prace zmierzające do uregulowania stanu prawnego drogi Stare Grochy 
- Mierzeniec gdzie położony jest asfalt. Geodeta robi pomiary. Sprawa wynikła, iż jeden 
z mieszkańców nie może przekazać gospodarstwa. Takich dróg jest wiele, w tym jeszcze 
jedna droga w Mierzeńcu, ale będziemy robić to stopniowo. 
- Zakupiono i rozdysponowano 80 szt. przepustów drogowych. 
- Złożyliśmy wniosek na zakup wiaty przystankowej dla wsi Sisice. Koszt ok. 3.600 zł. ze 
środków funduszu sołeckiego. 
- Wykonano zaplanowane prace przy oświetleniu we wsiach Łady- Krajęczyno i Kozłówka 
z funduszu sołeckiego. 
- Dokonano naprawy w ramach gwarancji drogi Porzowo - Kozłowo. Nakładkę przy tuczarni 
w Kozłowie zrobił Pan Kaczmarczyk. 
- Podpisano umowę na realizację odcinka drogi pn. "Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo 
Włuski - Begno". Kwota po przetargu wynosi 132.000 zł. Wykonawca ma przystąpić do 
zadania pod koniec sierpnia 2011 r. Prace mają być zakończone do 30.09.2011 r. 

- W trakcie realizacji jest realizacja Projektu "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kozłówce". 
Zakupiono stoły, krzesła, wieszaki. Opracowywany jest wniosek o refundację kosztów 
remontu. 
- Wykonano w różny sposób sporo przepustów w tym we wsi Żebry - Wiatraki przy udziale 
Wójta Gminy Świercze. Pan Wójt dał koparkę, my kręgi. Zamontowano kręgi i odmulono po 
obydwu stronach drogi rowy. Następny przepust został założony w Skaszewie Włościańskim. 
We wsi Słończewo zostało wykonane 2 mostki. Jeden ze środków niewygasających, dmgi
udało się wynegocjować z wykonawcą zrobienie następnego przepustu. 
- Naprawiono drogę we wsi Przewodowo-Majorat. Dzięki Panu radnemu i sołtysowi wsi, przy 
pomocy mieszkańców drogę udało się doprowadzić do stanu przejezdności. 
- Po uzgodnieniu z wykonawcą odkrzaczanie ma być wykonane we wsi Ostaszewo - Pańki, 

Słończewo. Nadmieniła, że z odkrzaczaniem będzie problem. Zwróciła uwagę, że drogi są 
zakrzaczone, a jeżeli coś się chce zrobić na drogach wówczas właściciele działek mówią, że 
to są ich drzewa. 
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Członek Komisji J. Grochowski - poinformował, że właściciele działek może by powycinali 

drzewa i pozabierali. Próba taka we wsi Słończewo była już na początku roku i część udało 


się zrobić. Być może zrobiłby i więcej ale wykonawca będzie chciał wziąć dużą dopłatę. 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że pierwsze prace, które będzie wykonywał Pan Czarnecki 

będzie wykonywał bezpłatnie, ponieważ jeden z pracowników ma u nas odpracowywać 


wyrok 3 miesiące po 30 godzin miesięcznie. 


Członek Komisji J. Grochowski - przypomniał o oglądanych 2 wierzbach w Słończewie, 


które mogliby usunąć strażacy. 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że strażacy usuwają drzewa ale po wichurach. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - zapytał, czy ktoś tych wierzb nie może zabrać 


sam? 

Członek Komisji J. Grochowski- wyjaśnił, że jedna wierzba jest pod linią energetyczną, 


a na drugą musi być zezwolenie na wycięcie. 


Wójt B. Polańska - powiedziała, że Zakład Energetyczny takie coś wcale nie interesuje, 

ponieważ budowle mają ubezpieczone i jak coś się stanie dostaną odszkodowanie. 

Prace są mało widoczne ale wymagają wykonania różnego rodzaju telefonów i uzgodnień. 


Wójt B. Polańska - poinfonnowała, że do sprzedaży ma działkę po starej szkole w Gzach. 

Z powyższej działki można byłoby wydzielić 3 działki i sprzedać jako działki budowlane Jest 

tylko problem, ponieważ w starej szkole jest zameldowana Pani Baka, Pani Witkowska, która 

pracuje w szkole i jej synowie. Z rozmowy z Panią Witkowską wynika, że synowie tam nie 

mieszkają i jak nie zechcą to można byłoby ich administracyjnie wymeldować. Mieszkanie 

trzeba zapewnić Pani Witkowskiej, która jest naszym pracownikiem i Pani Bakowej. 

W rozmowie Pani Bakowa wyraziła zgodę na wyprowadzenie się do Przewodowa przy szkole 

po Panu Wójcie Kołodziejskim. Jeśli nie zechce, to można byłoby ewentualnie sprzedać 


działkę. Jeszcze nie rozmawiała z radcą, ale Panią Witkowską może zameldowałby 


w budynku urzędu gminy i miałaby prawo pierwokupu, a synów jej wymeldował. Jeśli Pani 

Bakowa by nie chciała, to podzielić na 2 działki. Ale z tego co wie, to do Przewodowa chce. 

Członek Komisji Stefan Zadrożny - nadmienił, że nie wie co jest w tym budynku, bo 


kiedyś było tam przedszkole. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że w budynku nie ma przedszkola. Potrzebny jest kapitalny 

remont, a my musimy też coś z tym zrobić, budynek nie może stać i straszyć . Trzeba byłoby 


zrobić oddzielne wejście i go odgrodzić. 


Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, czy jeśli kogoś wprowadza się do budynku który 

się wyremontuje, to czy się opłaca jakiś czynsz? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że są podpisane umowy i czynsz jest płacony. 


Poinfonnowała, że w Skaszewie w starej szkole, gdzie mieszkają ludzie, jest jeden liczniki 

i koszty szły na szkołę. Z mieszkańcami był problem, ponieważ jedni płacili inni nie płacili. 


Założyliśmy podliczniki i rodziny rozliczne są indywidualnie. 

Członek Komisji J. Grochowski - przypomniał, o czym była mowa na jednym 

z wcześniejszych posiedzeń Komisji, że w budynku starej szkoły znajduje się Filia Gminnej 

Biblioteki Publicznej. Uznał, że może bibliotekę przeniósłby do szkoły. 
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Wójt B. Polańska - powiedziała, że sprawę przemeslema biblioteki do szkoły trzeba 
rozważać na początku roku szkolnego z Panią dyrektor i z pracownikiem, który jest tam 
zatrudniony na Y2 etatu. Z tego, co była i widziała, to w starym budynku po szkole też tam 
pękają ściany. Dodała, że kiedyś biblioteka była w szkole. 
Następnie poinfonnowała, że w dniu 11.09.2011 r. w Pokrzywnicy odbędą się dożynki 
gminne i powiatowe. W związku z tym dobrze byłoby, żeby z naszej gminy były dożynkowe 
wieńce. Nadmieniła, że w dniu 04.09.2011 r. dożynki są w Szyszkach, a 11.09.2011 w Gzach 
i dobrze byłoby, żeby jeden wieniec był z Szyszk, a drugi wieniec z Przewodowa. 
Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, a co z transportem? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że co do transportu,to porozmawIa z naszym 
pracownikiem Pan A. Jusińskim, który ma samochód i zmieści się w jeden, czy dwa wieńce. 
Dodała, że dobrze byłoby gdybyśmy się pokazali w powiecie. 
Poinfonnowała też, że w dniu 29.08.2011 r. jest organizowany wyjazd do Ministerstwa 
Rolnictwa i Sejmu. Pod urząd gminy ok. godziny 7.00 będzie podstawiony autobus. Wyjazd 
jest wspólny z gminą Pokrzywnica, dla naszej gminy zarezerwowanych jest 25 miejsc. 
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. Żebrowski o godz. 12.25 
zamknął posiedzenie Komisji. 

Protokoło~ała: pr~1t~I~r 
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Zofia Pszczółfowska 
Kazimierz teb1'CJll1lki 


