
 
P R O T O K Ó Ł  Nr 1/10 

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

21 grudnia  2010 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza śebrowskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 
Przewodniczący Komisji Kazimierz śebrowski  – o godzinie 12.45 otworzył posiedzenie 
Komisji, przywitał członków Komisji  i zaproszonych gości. Stwierdził, Ŝe aktualnie                    
w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji czyli 100%, co wobec składu Komisji 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. ElŜbieta Głowacka          - Skarbnik Gminy  
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji  
    Rady Gminy Gzy. 
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.  
4. Projekt uchwały w sprawie  ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla  
    Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.  
5. Projekt uchwały w sprawie  zasad wypłacania diet radnym. 
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 
7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy.  
8. Sprawy bieŜące gminy. 
Wójt Gminy Barbara Polańska – zaproponowała wprowadzenie dwóch projektów uchwał 
tj. „Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budŜetu gminy, które nie wygasają            
z upływem roku budŜetowego 2010”  jako pkt 2 oraz „Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu” jako pkt 9 
porządku posiedzenia. 
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niŜej został przyjęty jednomyślnie:   
1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budŜetu gminy, które nie wygasają       
    z upływem roku budŜetowego 2010. 
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji  
    Rady Gminy Gzy. 
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.  
5. Projekt uchwały w sprawie  ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla  
    Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.  
6. Projekt uchwały w sprawie  zasad wypłacania diet radnym. 
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 
8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy.  
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9. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
    trybu zawarcia umowy najmu. 
10. Sprawy bieŜące gminy. 
Ad. pkt 1. 
Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka – wyjaśniła, Ŝe wszystkie moŜliwe zmiany, które 
przewidywała, starała się wprowadzić w poprzedniej kadencji Rady. Jednak pomiędzy 
sesjami powstały nowe okoliczności. W związku z tym poprosiła o przyjęcie  proponowanych 
zmian, z uwagi na to, Ŝe pewne zmiany w budŜecie moŜe tylko wprowadzić Rada Gminy.      
Po stronie dochodów  w dziale 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie     
o kwotę 100 zł. Gmina otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie  w wysokości 
1.800 zł. Do budŜetu wprowadzono kwotę 1.700 zł.   RóŜnica do wprowadzenia – 100 zł. na 
zakup nowości wydawniczych dla biblioteki. 
Po stronie wydatków w dziale 750  Administracja publiczna -  zmniejszenia i zwiększenia        
o kwotę 8.680 zł.  Kwotę tę przeznacza się na wypłaty dodatków spisowych dla członków 
gminnego biura spisowego za wykonywanie prac związanych ze spisem rolnym w 2010 r.       
z dotacji celowej. Po ostatnich wyjaśnieniach z  Centralnego Biura Spisowego nastąpiła 
zmiana klasyfikacji budŜetowej. Wskazano, Ŝeby wypłaty dodatków przeznaczyć do 
wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń. 
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa - zmniejszenia                
i zwiększenia o kwotę 1.500 zł. PowyŜsza zmiana wynikła w związku z koniecznością 
remontu silnika samochodu poŜarnego OSP Gzy, który zlecono osobie fizycznej. Kwotę  
przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia.  
W dziale 801Oswiata i wychowanie – zmniejszenia i zwiększenia  o kwotę 21.300 zł. Zmiany 
wynikają po dokładnej analizie przewidywanych potrzeb do końca roku budŜetowego. 
Dotyczą głównie wynagrodzenia osobowego i pochodnych w Publicznych Szkołach 
Podstawowych i Publicznym Gimnazjum. 
W dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszenia i zwiększenia o kwotę 500 zł. Kwotę tę 
przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia 
społeczne, co wynika z ostatnich pism. 
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 100 zł. – w związku   
z  dotacją zwiększoną na zakup ksiąŜek dla biblioteki. 
Poinformowała, Ŝe powyŜsze zmiany w poszczególnych działach nie skutkują  zwiększeniem 
wydatków budŜetowych. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji  K. śebrowski  – poddał pod głosowanie projekt uchwały             
w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 2. 
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe została podpisana  umowa na remont mostu na drodze 
gminnej we wsi Słończewo z terminem realizacji do dnia 30.11.2010 r.  Firma do pracy na 
moście przystąpiła dopiero w miesiącu grudniu.  Z przyczyn atmosferycznych nie udało się    
wykonać remontu mostu. Po jej interwencji, praca została przerwana  i  przełoŜona na 2011 r. 
W związku z tym , Ŝe na ten cel są zaplanowane środki finansowe i mostek naleŜy wykonać  
jest propozycja, Ŝeby wydatki przenieść jako środki niewygasające na rok 2011.  
Przewodniczący Komisji  K. śebrowski  – poddał pod głosowanie projekt uchwały             
w sprawie ustalenia wydatków budŜetu gminy, które nie wygasają z upływem roku 
budŜetowego 2010. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3. 
Wójt B. Polańska – poinformowała,  Ŝe w skład Komisji Rewizyjnej nie moŜe  wchodzić 
Wiceprzewodniczący Rady i naleŜy zmienić jej skład tzn.  Pana Jacka Grochowskiego naleŜy 
zastąpić inną osobą.  Nadmieniła, Ŝe na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia                        
i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja zaproponowała radnego Pana Witolda Czaplińskiego. 
Członek Komisji Jacek Grochowski – poparł w/w propozycję.  
Przewodniczący Komisji  K. śebrowski  – poddał pod głosowanie projekt uchwały             
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4.  
Wójt B. Polańska – powiedziała, Ŝe w projekcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy zostały podane minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia. Następnie 
przedstawiła wynagrodzenie swojego poprzednika – Wójta Gminy Pana Zbigniewa 
Kołodziejskiego. 
Przewodniczący Rady Gminy, który jest  jednocześnie członkiem Komisji Leon Pytel – 
zaproponował  utrzymanie dotychczasowych poborów Wójta Gminy Zbigniewa 
Kołodziejskiego, dla Wójta Gminy Pani Barbary Polańskiej tj. wynagrodzenie zasadnicze       
w kwocie – 4.600 zł., dodatek funkcyjny w kwocie – 1.700 zł., dodatek za wysługę lat            
w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie – 920 zł., dodatek specjalny            
w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie – 1.575 zł. 
Łączne miesięczne wynagrodzenie brutto - 8.795 zł.       
Członek Komisji J. Grochowski – nadmienił, Ŝe bardzo się tym nie interesował, ale  
wynagrodzenie poprzednika Pani Wójt nie było najwyŜsze,  a raczej naleŜało do najniŜszych.  
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Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe wynagrodzenie Wójta Pana Z. Kołodziejskiego było jedno 
z najniŜszych w powiecie pułtuskim. Uznała, Ŝe  w związku z trudną sytuacją finansową,  jej 
wynagrodzenia nie ma co zwiększać od tego, co zaproponował Pan Przewodniczący Rady.    
Przewodniczący Komisji  K. śebrowski  – poddał pod głosowanie projekt uchwały             
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5. 
Wójt B. Polańska – powiedziała, Ŝe w poprzedniej kadencji Przewodnicząca Rady  pobierała 
zryczałtowaną, miesięczną dietę w wysokości 1.000 zł. netto.  Poinformowała, Ŝe poprzednia 
Komisja, Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  zaproponowała 
zryczałtowaną,  miesięczną dietę  dla Przewodniczącego Rady Gminy Gzy równieŜ w tej 
samej wysokości.    
Przewodniczący Komisji  K. śebrowski  – poddał pod głosowanie projekt uchwały             
w sprawie ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy 
Gzy. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 
Wójt B. Polańska – poinformowała, Ŝe do tej pory za udział w sesji i posiedzeniu komisji 
radny pobierał 100 zł. diety. 
Przewodniczący Rady, który jest jednocześnie członkiem Komisji L. Pytel – 
poinformował, Ŝe miał cichą,  skromną prośbę i nadzieję, Ŝeby podnieść nieco dietę dla 
radnych i ją zróŜnicować. Na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego zaproponował 120 zł. dla radnych za udział w posiedzeniu komisji i sesji,  150 
zł. dla przewodniczących komisji stałych i 250 zł dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 
poniewaŜ moŜe mieć więcej obowiązków. Jednak z punktu widzenia finansów gminy  
Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego nie rozstrzygnęła sprawy, 
poniewaŜ padły później 2 wnioski tj. pierwszy -  ujednolicić dietę radnych  dla wszystkich      
w kwocie 140 zł.   i  drugi wniosek – kwota 120 zł.  Przy głosowaniu   powyŜsze wnioski 
upadły i sprawa jest nierozstrzygnięta. W związku z tym poprosił członków Komisji o zajęcie 
stanowiska w tej sprawie, Ŝeby na najbliŜszej sesji Rady Gminy moŜna było podjąć uchwałę.  
Członek Komisji J. Grochowski – zapytał, czy propozycja 120 zł. za posiedzenie na sesji         
i komisji dla radnego, 150 zł dla przewodniczących komisji i 250 zł dla 
Wiceprzewodniczącego Rady,  w tych dwóch  przypadkach teŜ jest za posiedzenie i sesję, czy 
inaczej? 
Wójt  B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe nie ma rozbicia na sesje i komisje. Stawka jest jedna. 
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Członek Komisji Marian Jakubaszek – według niego,  stawek diet radnych  nie ma co  
podnosić, poniewaŜ gmina  pieniędzy za duŜo nie ma. Zaproponował, podnieść tylko dietę      
o 100 zł. za posiedzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – zgodził się z propozycją członka Komisji radnego 
Pana M. Jakubaszka.  
Członek Komisji Joanna Świderska – była zdania, Ŝe skoro dla Pani Wójt i dla Pana 
Przewodniczącego jest taka sama stawka, dlaczego mają sobie podnosić stawki radni. 
Członek Komisji Stefan ZadroŜny – był za pozostawieniem starej stawki diety radnego,       
a podniesieniem stawki tylko dla Wiceprzewodniczącego Rady. 
Członek Komisji M. Jakubaszek – zgłosił wniosek proponując  dietę radnego  w kwocie 
100 zł. i dietę dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 200 zł.   
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie wniosek 
Przewodniczącego Rady Pana L. Pytla, który zaproponował następujące diety:  120 zł.  dla 
radnych, 150 zł dla przewodniczących komisji i 200 zł dla Wiceprzewodniczącego Rady. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 1 głosem „za”, 
przy 5 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym”  odrzuciła w/w wniosek. 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek członka Komisji radnego Pana M. Jakubaszka      
tj. dietę radnego w kwocie  100 zł.  i  200 zł dla Wiceprzewodniczącego Rady.  
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnym oraz 1  głosie „wstrzymującym”  pozytywnie zaopiniowała w/w 
wniosek. 
Projekt uchwały w sprawie zasad wypłacania diet radnym – stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7. 
Wójt B. Polańska – poinformowała, Ŝe plan pracy Rady na następny rok  uchwalany jest pod 
koniec roku bieŜącego i trudno jest przewidzieć jakie uchwały będą podejmowane w trakcie 
roku 2011. Jednak są uchwały, które muszą być podjęte i zostały przewidziane do realizacji 
nadchodzącym roku. W dalszej kolejności omówiła tematykę obrad Rady w poszczególnych 
kwartałach. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji  K. śebrowski  – poddał pod głosowanie projekt uchwały             
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. – 
W tym momencie posiedzenie Komisji opuścił członek Komisji Leon Pytel pomniejszając ilość 
członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do 6 osób. 
Ad. pkt 8.  
Wójt B. Polańska – powiedziała, Ŝe sytuacja jest podobna. KaŜda Komisja Rady Gminy  ma 
tematykę obrad Komisji.  
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Poinformowała, Ŝe mniej spotkań ma tylko Komisja Rewizyjna. Komisja Rolnictwa                 
i BudŜetu i Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na rok 2011 ma 
jednakowe tematy, gdyŜ na jednej Komisji i drugiej omawiane są te same tematy. 
Przewodniczący Komisji  K. śebrowski  – poddał pod głosowanie projekt uchwały             
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 9. 
Wójt B. Polańska – poinformowała, Ŝe w 1990 r. była zawarta umowa najmu                          
z Telekomunikacją Polską na pomieszczenie o powierzchni 16,50 m2  na czas określony tj. do 
końca 2010 r. Od dnia 01.01.2011 r. naleŜy zawrzeć nową umowę na wynajem z tym , Ŝe 
Ŝeby odstąpić od obowiązku przetargowego, zgodę musi wyrazić Rada Gminy.  
Członek Komisji J. Grochowski – zapytał, czy Telekomunikacja Polska będzie więcej płacić 
za wynajem lokalu? 
Wójt B. Polańska -  odpowiedziała, Ŝe do tej pory była to bardzo niska kwota i wynosiła    
0,33 zł. za 1m2, czyli Telekomunikacja  Polska płaciła 5,45 zł.   Zaznaczyła, Ŝe na temat 
ustalenia czynszu jutro będzie rozmawiać z radca prawnym. 
Pytań więcej nie było. 
Przewodniczący Komisji  K. śebrowski  – poddał pod głosowanie projekt uchwały             
w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu.   
Ad. pkt 10.  
Wójt B. Polańska – poinformowała, Ŝe przy Panu Przewodniczącym Rady rozmawiała           
z Kierownikiem  Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DAR-MED”  Panem 
doktorem Dariuszem Mikusiem   na temat poprawy  funkcjonowania słuŜby zdrowia na 
terenie gminy. Efektem rozmowy jest informacja na temat funkcjonowania słuŜby zdrowia   
w roku 2011 z projektem – harmonogramem pracy lekarzy w NZOZ „DAR-MED” na 2011 r.               
w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie i Szyszkach, który przedstawiła członkom Komisji. 
Członek Komisji J. Grochowski – jego zdaniem,  propozycje Pana dr Mikusia są zawsze 
dobre, tylko inaczej wychodzi. Uznał, Ŝe  najlepiej byłoby, Ŝeby było pewne, Ŝe w Ośrodku 
Zdrowia w Szyszkach lekarz będzie przyjmował pacjentów od godziny 9.00 do   g. 12.00, 
poniewaŜ w tej chwili jest tak, Ŝe od g. 14.00 ma przyjmować Pan dr Mikuś,                    
przychodzą pacjenci, jest g. 16.00, a Pan dr dzwoni, Ŝe nie przyjedzie lub pyta pielęgniarki ile 
jest pacjentów.  Jeśli pacjentów jest mało nie przyjedzie.  Według niego, z opieką lekarską 
sprawowaną przez Pana dr Mikusia  jest bardzo źle.  Drugi przykład jaki podał,  to jeśli urodzi 
się dziecko,  na wizytę domową przyjeŜdŜa lekarz pediatra i pielęgniarka. 
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W gminie Gzy,  przy noworodku  lekarz pediatra się nie pojawia. Pojawia się pielęgniarka             
i z tego względu podobno są róŜne kłopoty, a Pani dr na telefon daje skierowanie do szpitala 
tam gdzie urodziło się dziecko, albo jest leczone, a  Ŝadnej porady uzyskać nie moŜna.  Albo 
ewentualnie  podaje swój prywatny numer telefonu, Ŝeby zadzwonić do niej. 
Członek Komisji J. Świderska – jej zdaniem,  3 tygodniowe dziecko w okresie zimowym 
jest cięŜko dostarczyć do ośrodka zdrowia. 
Członek Komisji J. Grochowski – zapytał, dlaczego mieszkańcy wsi mają być inaczej 
traktowani niŜ w mieście? Dodał, Ŝe z tego co wie, to na drugi dzień po przybyciu dziecka do 
domu, lekarz pediatra przychodzi i udziela porady. Uznał, Ŝe  nie wymaga cudów, ale jeśli 
lekarz czegoś się podjął,  to nich to będzie. Podkreślił, Ŝe szkoda starszych ludzi, bo są 
przypadki, Ŝe koś prosi, Ŝeby zawieźć go do lekarza. Wówczas z zawiezioną osobą jest 
zmarnowany cały dzień , poniewaŜ niewiadomo, kiedy po osobę tę  pojechać, bo lekarz 
będzie albo nie będzie. 
Wójt B. Polańska -  poinformowała, Ŝe   w tym miesiącu lekarz podpisuje umowę                    
z Narodowym Funduszem Zdrowia, w związku z tym będzie moŜna zobaczyć na jakich 
zasadach ją podpisze i będzie moŜna  egzekwować to,  co podpisze. 
Członek Komisji J. Grochowski – zapytał, do kiedy   Pan dr Mikuś ma podpisaną umowę na 
dzierŜawę obiektów? 
Wójt B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe umowa jest podpisana do końca grudnia 2012 r.,          
a  czynsz dzierŜawny wliczony jest w kwotę remontów, które zrobił w ośrodkach. Dodała, Ŝe 
obecnie jest podpisana umowa, Ŝe opieka zdrowotna jest sprawowana od g. 8.00 do g. 15.30, 
a jest inaczej. Nadmieniła, Ŝe w rozmowie z Panem dr Mikusiem,  przy której był obecny Pan 
Przewodniczący Rady wyraziła się jasno, Ŝe albo poprawi się opieka zdrowotna  i mieszkańcy 
gminy będą zadowoleni, albo trzeba będzie się rozstać.   
Członek Komisji J. Grochowski – był zdania, Ŝe zapraszanie Pana dr Mikusia na sesje nie 
ma sensu, iŜ Pan dr mówi to, co chcą usłyszeć uczestnicy sesji.   
Informacja na temat funkcjonowania słuŜby zdrowia w roku 2011 z  projektem – 
harmonogramem pracy lekarzy POZ w NZOZ „DAR-MED” na 2011 r.  – stanowi załącznik 
nr 11 do niniejszego protokołu. 
Wójt B. Polańska – przypomniała o dokładnym wypełnieniu   oświadczenia majątkowego 
radnego gminy, którego termin złoŜenia upływa z końcem miesiąca grudnia 2010 r.  Do 
oświadczenia radny zobowiązany jest  dołączyć oświadczenie  o sposobie i terminie 
zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy,            
w której uzyskał mandat oraz oświadczenie,  Ŝe  małŜonek radnego, bądź małŜonka nie są 
członkami władz zarządzających lub kontrolnych    i rewizyjnych  ani pełnomocnikami spółek 
handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których 
uczestniczą takie osoby.  
W dalszej wypowiedzi poinformowała o piśmie Dyrektora  Urzędu Statystycznego                 
w Warszawie przekazującym nowo wybranym radnym Statystyczne Wademekum 
Samorządowca 2010 r. Zestaw materiałów  zawiera niezbędne środki i informacje potrzebne 
do wyrobienia sobie poglądu na temat sytuacji społecznej i gospodarczej całej gminy oraz 
poszczególnych miejscowości połoŜonych na jej terenie.  
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W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji L. Pytel. Aktualna ilość radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 7. 
Członek Komisji Krzysztof Biegała – poinformował o potrzebie odśnieŜenia zajezdni dla 
autobusów w Nowym Przewodowie,  przy skręcie do tartaku Państwa Woźniak i odśnieŜeniu 
drogi przez wieś. 
Członek Komisji J. Grochowski -  powiedział, Ŝe w Słończewie z odśnieŜaniem nie jest źle. 
Jest tylko problem z drogą powiatową  Łady – Gąsocin, która jest oblodzona. Zaznaczył, Ŝe 
chodzi tu głównie o autobusy szkolne, poniewaŜ droga  jest bardzo śliska  i  ma duŜo 
zakrętów. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poinformował o problemie z rzeką Przewodówka 
i zapytał, czy  pismo do instytucji ma pisać sam,   poniewaŜ od mostku we wsi  Grochy-
Serwatki do wsi Kozłówka pod wodą ma ok.  3 ha,  po 1 ha  mają zalane jego sąsiedzi tj. 
Państwo Ojrzeńscy, Piekutowscy i Brach, a wody przybywa. Nadmienił, Ŝe rzekę na 
wysokości gospodarstwa Pana Wielgolewskiego mogły zatkać bobry.   
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe byłoby dobrze, Ŝeby pismo wpłynęło do urzędu gminy. 
ZłoŜone pismo zostanie opisane i z dołączonymi do niego zdjęcia przesłane dalej. Dodała, Ŝe 
podobna sytuacja była we wsi Begno. 
                            Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. śebrowski                      
o godz. 13.40  zamknął posiedzenie Komisji.    
 
Protokołowała:                                                                                  Przewodniczył: 
 
Zofia Pszczółkowska 
 
   


