
Protokół Nr 8/11 

z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 


i Komisji Rolnictwa i Budżetu odbytego w dniu 19 grudnia 2011 r. pod przewodnictwem 

Kazimierza Żebrowskiego - Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu. 


Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Przewodniczący Komisji wskazali, że wspólne 
posiedzenie Komisji będzie prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu -

Kazimierz Żebrowski. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski - o godz. 10.15 
rozpoczął wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
i Komisji Rolnictwa i Budżetu. Przywitał członków Komisji i zaproszonych gości. Zgodnie 
z listami obecności na 15 członków obydwóch Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 
14 członków tj. 8 członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
i 6 członków Komisji Rolnictwa i Budżetu, co stanowiło quorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
1. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
3. Jadwiga Frąckiewicz - kier. ZOSz. w Gzach 
4. Janina Dąbrowska - dyr. PSP w Gzach 
5. Danuta Ojrzeńska - dyr. PSP w Skaszewie 
6. Anna Zalewska - dyr. PSP w Przewodowie 
7. Agnieszka Domańska - dyr. PG w Gzach 
8. Teresa Linka - Przewodniczący GKRP A w Gzach 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - przedstawił proponowany 
porządek posiedzenia: 
1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gzy na 2012 rok. 
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

3. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców gminy. 
4. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2012. 
5. Projekt uchwały zmieniającej Statut Sołectwa Żebry - Falbogi. 

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 
7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Gzy. 
8. Zapoznanie z wystąpieniem pokontrolnym z kontroli kompleksowej. 
9. Sprawy bieżące gminy. 

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie. 


Ad. pkt l. 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
Teresa Linka - powiedziała, że z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi wynika obowiązek opracowania i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
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i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Głównymi 
zadaniami, które Komisja realizuje w programie są profilaktyka i rozwiązywanie tych 

problemów. Środki pozyskane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki pochodzą 
z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych właścicielom sklepów 

znajdujących się na terenie gminy. Podstawowym zadaniem profilaktyki jest organizowanie 
i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie różnych zajęć pozalekcyjnych. Głównymi sposobami tego działania jest: 
- wdrażanie efektywnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 
zapobiegających używaniu substancji psychoaktywnych (alkoholu), 

- rozwijanie wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów związanych z używaniem 

środków psychoaktywnych poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności 
informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej problematyki alkoholizmu, 

- organizacja i finansowanie innych form działań edukacyjnych i zapobiegawczych w tym 
widowisk artystycznych, konkursów tematycznych oraz otwartych środowiskowych imprez 

profilaktycznych odbywających się bez udziału alkoholu, promujących zdrowy styl życia, 

integrujących kampanię "Postaw na rodzinę". 
Następne zamierzone działanie, to prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży. Byłyby to programy, warsztaty 

profilaktyczne prowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz promowanie 

zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe i inne formy edukacyjne. 
W rozwiązywaniu problemów alkoholowych zamierzonym zadaniem jest zwiększenie 

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 

Sposób realizacji zadania to: 
- organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych oraz prowadzenie 

punktu konsultacyjno- informacyjnego, który już istnie, a w planie jest zwiększenie 

o zatrudnienie psychologa. Psycholog będzie niezbędny przy realizacji działań profilaktyki 
alkoholowej, narkomanii oraz przemocy, która jest tematem bardzo trudnym i obligującym 
do realizacji w naszym środowisku lokalnym. 

Podkreśliła, że jest to największy wydatek, ponieważ Komisja przewiduje zatrudnienie na 

umowę - zlecenie psychologa i terapeuty. Było by ok. 2 godz. tygodniowo. 


- finansowanie programów terapii indywidualnej, 


- kierowanie na leczenie odwykowe tj. kierowanie do sądu i przymusowe umieszczenie na 

leczenie odwykowe. 

Na ten cel proponowane są duże środki finansowe ze względu na to, że zanim osoba będzie 
umieszczona i będzie postanowienie sądu o tym, że osoba musi mieć leczenie zamknięte, 

czy leczenie w formie kontaktu z przychodnią, to musi zadecydować lekarz biegły 

psychiatra. Komisja płaci ok. 430 zł za l osobę . W tym roku skierowano 6 osób. Wynika to 
z konieczności zarówno skierowań z Komisji jak i od Policji. 

W zadaniach GKRP A mieści się również wynagrodzenie za udział w komisji i dla 
Przewodniczącego. 
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Wszystkie zadania realizowane w ramach w/w programu w tym także o charakterze 
profilaktycznym adresowane są przede wszystkim do dzieci, młodzieży z zakresu socjo 
i psychoterapii mające na celu pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich 
rodzin. Zaznaczyła, że profilaktyka narkomanii prowadzona jest skutecznie i ma nadzieję, że 
nie będzie zagrożenia Pio linii narkomanii. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski - odnośnie alkoholu, czy 
narkotyków zapytał, czy takiego człowieka można zmusić do leczenia? Podkreślił, że Pani 
Przewodnicząca GKRP A powiedziała, że nie ma problemu narkomanii, ale ten problem jest 
z młodzieżą. Poinformował, że taki przypadek był dzisiaj w nocy w Słończewie, gdzie jeden 
człowiek pod wpływem narkotyków się wieszał i ratowano go. Dodał, że pyta, bo nie wie jak 
można pomóc rodzina, czy człowieka można przymusić do leczenia? 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
T. Linka - odpowiedziała, że jeśli chodzi o przymusowość leczenia, to jest długi program 
do tego żeby dotrzeć. Ale, postanowienie sądu jest o umieszczeniu osoby w leczeniu 
zamkniętym. Osoba sama nie pojedzie. Dowozi ją Policja. Lekarz, który prowadzi pierwszą 
wstępną rozmowę, zapyta się osoby, czy wyraża zgodę. Jeśli osoba nie wyrazi zgody wraca 
z powrotem. Jest to darma praca Komisji. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zofia Frąckiewicz


uznała, że takie postanowienia sądowe, które nie są realizowane. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

T. Linka - przyznała, że tak. Poinformowała, że na nowo do GKRP A wraca problem. 
Zgłoszenia są takie, że Komisja nic nie zrobiła, bo było. Sąd miał zadecydować 

o umieszczeniu zamkniętym, a okazało się, że osoba ta dalej chodzi, szkodzi środowisku i 
dalej pije. Osoba ta ma być tak jakby świadoma, że chce podjąć leczenie. Zaznaczyła, że jest 
to problem trudny, że leczenie jest przymusowe. Leczenie przymusowe jest do tego momentu, 
że osoba chyba, że była ubezwłasnowolniona i zadecyduje. Chociaż o ubezwłasnowolnieniu 
też są różne poglądy, że do niektórych spraw potrzeba potwierdzenia przez zainteresowaną 
osobę, że wyraża zgodę. Uznała, że jest to bardzo trudny temat i nie członkowie GKRP A nie 
widzą owoców tej trudnej pracy. Uważała, że jak kogoś dotyczy problem przemocy związany 
z alkoholem, rozpad rodziny, trudna sytuacja materialna spowodowana przez alkohol, 
powinno być leczenie przymusowe i realizowane skutecznie. Dodała, że była osoba, która 
zadzwoniła sama do niej po 3-ch tygodniach z Przasnysza i powiedziała, że jest już zdrowa. 
Osobie tej powiedziała, że nie jest wyrocznią i Pana w ogóle by nie umieszczała, żgdby 
sytuacja była zdrowa, nie wymagająca takiej pomocy. Ale tutaj decyduje lekarz prowadzący. 
Dodała, że z jej małej wiedzy na temat alkoholizmu wie, że 6-8 tygodni jest odtruwanie 
organizmu. A od leczenia, profilaktyki są specjaliści, którzy kładą w głowę pół roku a nawet 
do 24 miesięcy. Wtedy jest możliwość ewentualnie powrotu do normalności. Poinformowała, 
że na gminie są 3 przypadki, gdzie stan chorobowy spowodował, że nastąpiła zmiana 
myślenia osoby. Widząc mury cmentarne wtedy ta osoba ulega zmianie. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Sierzan 
powiedział, że chodzi o dietę "ustala SIę wynagrodzenie mieSIęczne dla 
Przewodniczącego ... ", a później pisze" za udział w pracach komisji w wysokości 130 zł.". 
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Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
T. Linka - wyjaśniła, że kwota dotyczy za udział w posiedzeniu członków GKRPA. 
Przewodniczący komisji ma odrębne wynagrodzenie. Choć szczerze mówiąc nie jest za 
byciem Przewodniczącym i za pieniędzmi, jeśli chodzi o temat trudności. A dieta za udział 
w pracach komisji jest raz na kwartał. GKRPA jest powołana Zarządzeniem Wójta Gminy 
i składa się z 9 osób. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 
zapytała, czy musi być taka dieta, 210 zł i czy może być niższa? 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
T. Linka - odpowiedziała, że dieta może być niższa. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Witold Czapliński


pytał, czy GKRP A nie może być mniejsza, czy jest to taki wymóg? 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

T. Linka - odpowiedziała, że jest tak ustalone. W skład komisji wchodzą dyrektorzy szkół, 


osoba społeczna, 1 osoba z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jej akurat przypadł 


zaszczyt Przewodniczącego, z którego tak naprawdę szczerze mówiąc nie jest zadowolona. 

Nie chciałaby diety i funkcji Przewodniczącego . Jej zdaniem, powinna być powołana osoba, 

która wyłącznie zajmowałaby się problemami związanymi z alkoholem, prowadzeniem 

działalności GKRPA. Uznała, że w gminach są powołani koordynatorzy na etacie. U nas jest 

to przyczepione do innych zadań. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - uznał, że raczej pewno to jest 

duża praca dla Przewodniczącego, a mniejsza dla członków GKRPA. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

T. Linka - powiedziała, że członkowie komisji zgłaszają ewentualnie ze swojego zakresu. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński - jego 

zdaniem, dla Przewodniczącego GKRP A jest taki komfort, że nie ma efektów działania. 


Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

T. Linka - przyznała, że efektu jej pracy nie ma. Jeszcze dostaje kopniaki za to, że osoba nie 

pojechała i nie ma efektu. Są teksty, że cóż ta kobieta zrobiła, że ta osoba dalej pije. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - dopowiedziała, że można napracować się dużo, a nie ma 

efektu. Są posiedzenia GKRPA, komisja danego obywatela przekazuje do sądu. Jest biegły, 


za którego się płaci. Później jest sprawa w sądzie. Dany mieszkaniec nie wyrazi chęci na 

leczenie i sprawa się zamyka. Te same dokumenty wracają z powrotem do GKRPA. 

Następnie zapytała, co może zrobić z człowiekiem komisja, jak sąd odsyła dokumenty? Tak 

zamyka się koło. A współmieszkańcy danego Pana przychodzą, proszą i błagają, żeby coś 


zrobić z tym człowiekiem, bo już się nie da mieszkać, nie da się z nim już żyć. Jest efekt 

pracy pewnej rodziny. Państwo byli wzywani kilkakrotnie. Była sprawa w sądzie. Dokumenty 

z sądu wróciły do GKRP A, a efekt był taki, że dzieci są w rodzinie zastępczej. Ogólnie 

mówiąc jest stos dokumentów, sąd piłeczkę odpycha do Przewodniczącego GKRPA. Jak do 

tej pory nie ma przymusu leczenia. 
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Jeżeli dany obywatel nie zrozumie, że musi się leczyć, że jest chory, a wiadomo, że trudno się 
przyznać osobie, która jest uzależniona, że jest uzależniona. A wywiad środowiskowi 

i współmieszkańcy mówią zupełnie co innego. Uznała, że temat jest trudny i niewdzięczny, 

bo wiadomo jakie to jest społeczeństwo i jak można pracować. 
Pytań więcej nie było. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gzy na 2012 rok. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu Komisji 

6 głosami "za", przy Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 
- również poddała pod głosowanie projekt powyższej uchwały. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu Komisji 

8 głosami "za", przy Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2. 
Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - poinformowała, że Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy 
Nr 45 z dnia 15 listopada 2011 r. przyjęto projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy i Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 46 w sprawie Projektu 
Uchwały Budżetowej na 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest ustalana po raz drugi 
z nowymi wymogami wynikającymi ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 

2009 r. i jest ściśle powiązana z projektem uchwały budżetowej gminy. Wieloletnia Prognoza 

Finansowa określa dla każdego roku dochody bieżące oraz wydatki bieżące w tym na 
obsługę długu, dochody majątkowe ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe, wynik 
budżetu, przeznaczone nadwyżki, wolne środki, sposób finansowania deficytu, przychody, 

rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, 
kwota długu wynikająca z relacji art. 243 oraz sposób finansowania spłaty długu. 
Na 2012 r. przy planowaniu dochodów budżetu przyjęto przewidywane wykonanie dochodów 
za rok 2011, wzrost o 4,6% w roku 2012 w stosunku do roku 2011. W następnych latach 
średnio o 4,3%. Planowano również dochody majątkowe, dotyczą środków do pozyskania 

z zewnątrz oraz sprzedaży majątku. 
Jeśli chodzi o wydatki bieżące przyjęto malejący plan wydatków stosunku do roku 2011, 

tylko do wysokości minimalnych potrzeb funkcjonowania jednostek. 
W stosunku do wynagrodzeń zaplanowano wzrost w oświacie ogółem średnio w WPF 
o 3,9%, a wzrost na wynagrodzenia o 2%. Kwota długu na lata 2012 - 2020 określona 
została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku 2011. Nadmieniła, że w roku bieżącym po 
raz pierwszy w projekcie uchwały budżetowej i prognozie finansowej jest budżet 

nadwyżkowy, nie deficytowy z tego względu, ze gmina dalej nie może zaciągać kredytu, 
z uwagi na wymogi ustawy które wynikają z art. 243, gdzie relacje mają wpływ na 
możliwości pozyskania kredytów. 
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Wskaźniki te są już wysokie i me można na lata przyszłe, przynajmniej do roku 2014 
zaciągać kredytów. W związku z tym wydatki bieżące są bardzo zminimalizowane. Myśli, że 
niestety musi Rada i Gmina podjąć pewne decyzje jeszcze dalsze w stosunku do zmian 
strukturalnych, ponieważ wymogi jakie stawia ustawa w dalszym ciągu i to co się dzieje 
z deficytem budżetu państwa, z ograniczeniami, nasza gmina będzie miała niestety problemy 
z płynnością finansową., gdyż w przypadku naszej gminy wydatki bieżące przewyższają 
dochody bieżące. W tej chwili wydatki bieżące zminimalizowane są do minimum takich 
potrzeb. Ale jest to okres przejściowy, gdyż wiadomo, że w pewnym okresie można 
zrezygnować z pewnych remontów, podwyżek. W oświacie jest to niemożliwe, ponieważ 
Ministerstwo i ustawa z góry nakazuje podwyżki i w tym przypadku nie można nic zrobić. 
W tym roku szczególnie wydatki bieżące są pościnane do minimum. Nadmieniła, że projekt 
budżetu gminy jest przygotowany na podstawie danych projektu budżetu państwa. Z tego, co 
słyszymy są 3 wersje projektu budżetu, z czym gmina jest powiązana bardzo ściśle. W tym 
roku w budżecie państwa zostały bardzo wysokie zostały zaplanowane udziały w podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Jest to korzystne dla gminy, bo dochody automatycznie 
przenoszą się na budżet gminy. Oby te wskaźniki zostały wykonane, bo ma to bardzo duże 
znaczenie. Jest projekt budżetu odnośnie subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej 
i jest to ściśle powiązane z budżetem gminy. Myśli, że po zatwierdzeniu budżetu państwa 
ostateczne decyzje zostanąjuż przekazane jeśli chodzi o subwencjonowanie i dotacje nawet 
na wydatki GOPS, wszelkie zadania zlecone. Wchodzą nowe zadania gmin. Zostały 

zmienione zasady finansowania zasiłków. Ustawodawca z góry przełożył niektóre zasiłki 
z zadań rządowych na zadania własne gminy, gdzie już jest obowiązek w tym roku, że gmina 
musi dofinansowywać 20% do zadań z GOPS. Zadań przybywa, a do max nie można 
opodatkowywać mieszkańców gminy. Bo i tak w tym roku wskaźniki są nieco wyższe 
i w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym i ma to pozytywne przełożenie na budżet 
gminy. Jeśli chodzi o inwestycje, to są bardzo małe, bardzo niski procent. Został 

wprowadzony fundusz sołecki, któremu była cały czas przeciwna żeby gmina wchodziła w to. 
Wprawdzie gmina ma częściowe dofinansowanie, ale idzie to wszystko na wydatki bieżące. 
Są to kwoty, które w zasadzie trochę rujnują budżet, bo wpływa to negatywnie na budżet 
gminy. W tym roku musimy przeznaczyć 245.000 zł. na wydatki sołectwa i są to głównie 
wydatki bieżące, iż w gminie jest mało mienia, na które można byłoby przeznaczać te środki. 
Środki są niewielkie i na inwestycje z tych środków niewiele można dołożyć. Jest to tylko 
kwestia małej dokładki, a gro są remonty dróg- żwirowanie. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 
będąc przy sołectwach powiedziała, że w Szyszkach z funduszu sołeckiego została 

zamontowana l lampa i miał być zrobiony kosztorys na następną lampę z pozostałych 
pieniędzy funduszu soleckiego. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że temat omówi przy omawianiu projektu uchwały 

budżetowej na 2012 r. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
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Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu Komisji 

6 głosami "za", przy Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 
Pnewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Ołeksa 
również poddała pod głosowanie projekt powyższej uchwały. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu Komisji 
8 głosami "za", przy Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "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 - powiedziała, że w miesiącu lutym 2011 r. odbyły się zebrania wiejskie 
dotyczące wyborów sołtysów i rad soleckich. Na zebraniach tych padło wiele wniosków 
i wiele wniosków zostało złożonych. Na wnioski, które zostały złożone do urzędu gminy, 
z Przewodniczącym Rady odpowiedzieli mieszkańcom. Jednak wiadomo, że sami nie mogą 
decydować o wydaniu pieniędzy na określone cele i w odpowiedziach ukazał się zapis, że 
wnioski będą rozpatrzone przy konstrukcji budżetu gminy na 2012 rok. 
Przypomniała, że tak jak powiedziała Pani Skarbnik, koszty zostały zminimalizowane, bo 
wydatki muszą równać się dochodom i nie stać nas na wiele zadań do wykonania. Dlatego 
przedstawi pokrótce wnioski, które wpłynęły. 
- Wniosek z dnia 11.01.2011 r. dotyczy drogi Nowe Skaszewo - Sulnikowo. Poinformowała, 
że w tej chwili geodeci kończą pomiary geodezyjne. To trochę trwa, ale ewidentnie jej 
obiecali, że w tym roku skończą. Chodzi tu o położenie nawierzchni asfaltowej na drodze 
gminnej Skaszewo - Sulnikowo o łącznej długości 3.800 mb. Na powyższy wniosek Rady 
Sołeckie wsi Nowe Skaszewo i Sulnikowo otrzymały odpowiedź z dnia 28.03.2011 r., że 

wniosek będzie brany pod uwagę przy konstrukcji projektu uchwały budżetowej na rok 2012. 
Poinformowała, że przy konstrukcji budżetu na rok 2012 wniosek jest nie ujęty z przyczyn 
widomo jakich. Wszyscy wiemy, że nie ma na środków pieniężnych, żeby wniosek ten 
można było rozpatrzeć pozytywnie. 
- Wniosek Sołectwa Nowe Przewodowo, który wpłynął 20.01.2011 r. Udzielono odpowiedzi, 
że będzie rozpatrywany przy konstrukcji uchwały budżetowej gminy Gzy na rok 2012. 
Na zebraniu wiejskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2012 r. kwotę, która przypadała na 
wieś, wieś podzieliła na wykopanie rowu - 3.378,50 zł i na żwirowanie 3.378,50 zł. 
Chodzi tu o asfaltowanie drogi o długości 2.500 mb. Jednak, żeby zrealizować fundusz 
sołecki tj. wykopać rowy należy wziąć geodetę i zrobić rozgraniczenie, ponieważ nie będzie 
wiadomo, w którym miejscu kopać rów. 
- Wniosek mieszkańców wsi Grochy Krupy wynikł po zebraniu wiejskim w sprawie wyborów 
organów sołectwa. Mieszkańcy zwracają się do Wójta i Rady Gminy Gzy o uwzględnienie 
w budżecie gminy na rok 2012 wydatku na inwestycję związaną z umieszczeniem latarni 
ulicznych przy drodze dojazdowej do bloku mieszkalnego oraz gospodarstw domowych przy 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. W odpowiedzi na wniosek napisano, że będzie 

rozpatrywany przy konstrukcji uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012. 
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- Pierwszy wniosek mieszkańców wsi Wójt y -Trojany był złożony 6.12.2010 r. Mieszkańcy 

wsi zwracają się o dokończenie budowy dywanika asfaltowego we wsi w 2011 l'. 

Asfaltowanie drogi Wójt y - Trojany - Baraniec rozpoczęto w roku 1997. W roku 2010 
położono krótki odcinek asfaltu. W roku 2011 wniosek był rozpatrywany przy konstrukcji 
budżetu na 2011 r. 

Po wyborach organów sołectwa Wójt y - Trojany, w dniu 15.02.2011 r. wpłynął następny 

wniosek podpisany przez 32 mieszkańców. Kolejny wniosek mieszkańców sołectwa Wójt
Trojany jest z dnia 24.10.2011 r. 
Poinformowała, że gmina posiada dokumentację projektowo-techniczną na wykonanie 
asfaltowania drogi Wójt y Trojany - Baraniec, dokończenie asfaltowania drogi Żebry Falbogi 
- Żebry Wiatraki, na drogę w Słończewie i Gotardach. Odnośnie drogi Wójt Trojany -

Baraniec powiedziała, że jej zamysł był, żeby kawałek asfaltu zrobić w roku 2012 i przy 
okazji poprawić asfalt, który należy poprawić . W projekcie budżetu, po uzgodnieniu z Panem 
Przewodniczącym wstawiona została kwota 200.000 zł. jaka pozostała na inwestycje. 
- Wniosek Państwa Piekutowskich przedstawiany był wcześniej. We wniosku jest napisane, 
że nic się praktycznie nie robi od iks czasu i jest dosyć ostry. 
- Pan Marek Gąsecki zwraca się z prośbą o instalację lampy na słupie na końcu wsi Sisice. 
Nadmieniła, że wieś Sisice nie podjęła uchwały odnośnie wykorzystania funduszu sołeckiego 
na 2012 r. Jeżeliby zamontował lampę, lampa kosztowałaby w granicach 6.000 zł. tj. tyle ile 
wynosi przydzielony fundusz sołecki dla tej wsi. Słup jest, ale trzeba przeciągnąć jeden 

przewód. 
- Rada Solecka wsi Zalesie we wniosku z dnia 13.12.2011 r. zwraca się z prośbą o dalszą 
modernizację odcinka drogi powiatowej Łady - Zalesie - Skórznice o długości 350 mb. 
Byłoby to za Pana Sołtysa, za zakręt. Wójt B. Polańska uznała, że na tym etapie można 
byłoby tę drogę zostawić. W dalszej kolejności odczytała treść wniosku. Poinformowała, że 
wniosek został złożony do Starosty Pułtuskiego i Przewodniczącego Zarządu Powiatu. 
Jednocześnie we wniosku jest dopisek, w którym Rada Sołecka zwraca się do władz gminy 
Gzy o udzielenie wsparcia finansowego na realizację w/w przedsięwzięcia. 
Wyjaśniła, że wniosek o dotację na drogę można będzie składać do Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych do końca stycznia 2012 r. Jeżeli Rada Gminy podjęłaby temat i również 
wsparła finansowo, to na odcinek 350 mb Starostwo złoży wniosek do FOGR na takiej samej 
zasadzie jak było w tym roku. 
Odnośnie kwestii oświetlenia w Szyszkach poinformowała, że wieś Szyszki całość funduszu 
sołeckiego przydzielonego na 2012 r, przeznaczyła na żwirowanie dróg. Dodała, że nie było 
robionej wyceny, ale trzeba postawić słup i jest w granicach 12.000 zł -15.000 zł. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 
powiedziała, że miał być najpierw robiony kosztorys i zapytała, czy jest ten kosztorys? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że kosztorysu nie ma zrobionego, bo trzeba za niego 
zapłacić, a koszt jak rozmawiała będzie tak jak mówiła wcześniej 12.000 zł -15.000 zł. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 
powiedziała, że tego nie rozumie. Wieś Szyszki w 2011 r. miała ponad 9.000 zł. 
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Została zamontowana 1 lampa przy drugiej, przy Kościele. Koszt tej lampy wyniósł chyba 
1.500 zł. Za pozostałą resztę środków funduszu miał być zrobiony kosztorys. Tak mówił 
Sołtys. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że nie ma takiej możliwości, żeby z funduszu sołeckiego te 
same pieniądze przeznaczać na coś zupełnie innego. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 
uznała, że skoro tak, to zamontować jeszcze 1 lampę. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że jeżeli pieniądze są przeznaczone na określony cel, nie 
można tych pieniędzy przeznaczyć na inny cel. Zaapelowała do Państwa radnych 
o zrozumienie, że gmina na prawdę nie ma pieniędzy na instalację następnych lamp, bo to się 
wiąże z oświetleniem. W tej chwili nasz urząd, Urząd Miasta Pułtusk, Urząd Gminy 
Świercze, Urząd Gminy Winnica szukają oszczędności. Powstały wielkie spółki, przed 
którymi należy się bronić, bo gmina nie wie za co płaci. Od miesiąca października 2011 r. 

gminy te podpisały porozumienie o niższych kwotach zapłaty za energię do 2012 r. Koszt 
oszczędności na naszej gminie jest ok. 20.000 zł. Obecnie negocjują koszt oświetlenia 

ulicznego. Bo część lamp jest gminy, część Zakładu Energetycznego. Uważają, że jeżeli nie 
będą podpisywać każda gmina oddzielnie koszty eksploatacji urządzeń, a wspólnie z 
gminami też negocjują cenę. Podejrzewa, że cena nie będzie mniejsza jak w tym roku, ale 
przynajmniej nie będzie wyższa. Następne spotkanie mają mieć w Urzędzie Miasta 
w Pułtusku. Bo wiadomo jest, że im jest więcej osób, tym mają większą możliwość 
negocjacji cen. 
Odnośnie złożonych wniosków powiedziała, że gminy nie stać na realizację wniosków, które 
zostały złożone. Przypomniała, że tak jak Pani Skarbnik powiedziała, pod koniec 
w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej gminy Gzy na rok 2012 jest zapis "wydatki 
zostały zaplanowane do wysokości minimalnych potrzeb funkcjonowania jednostek". 
Powiedziała, że w tej chwili oprócz 200.000 zł. , które zostało wygospodarowane i jeszcze nie 
wiadomo na co będą przeznaczone, budżet gminy jest na wynagrodzenia i zapłatę 

podstawowych rzeczy jak np. energia, czyli bieżące wydatki. Podkreśliła, że do póki 
będziemy taki stan utrzymywać w 2012 r., to będzie tak, że w następnym roku w ogóle nie 
będzie można spiąć budżetu. Zaznaczyła, że chciałaby wiele robić i wiele robi, ale budżet to 
nie jest guma. W tej chwili jest to męczarnia, iż z każdym rachunkiem idzie do Pani 
Skarbnik i sprawdza, czy może wydać musi 100,200,300,400 zł. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 
uznała, że wieś Szyszki jest trochę niespełniona. Oczekiwała, że pieniądze ponad 9.000 zł 
przeznaczyła na oświetlenie i nie doczekała się oświetlenia. Jedna lampa, która w ogóle 
nawet jest niezauważalna bo stoi przy Kościele i są tam 2 lampy jedna przy drugiej. Czuje się 
taka prawie oszukana. 
Wójt B. Polańska - przypomniała, że kiedy był składany wniosek powiedziała dokładnie, że 
gminy nie stać na to , żeby pobudować za 448.000 zł. oświetlenie. Dodała, że obydwie były 
na spotkaniu. 
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 
potwierdziła, że były na spotkaniu i było powiedziane, że będą założone 3 lampy, a została 

założona jedna. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że Pani radna chciałaby zrobić jak najwięcej, ale pewnych 
rzeczy nie da się przeskoczyć. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 
zapytała, dlaczego Sołtys wsi powiedział, że będzie kosztorys zrobiony? Dodała, że ludzie się 
oburzyli i Sołtys wsi Szyszki powiedział, że będzie zrobiony kosztorys na lampę przy 
cmentarzu. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że kosztorys będzie kosztował od 12.000 zł. do 15.000 zł. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy Leon 
Pytel- był zdania, że będą to zamrożone pieniądze. Mamy kosztorysów tyle do realizacji 
Wójt B. Polańska - uznała, że chodzi o kwestię budowy lampy naprzeciwko cmentarza gdzie 
nie ma słupa, trzeba wszystko doprowadzić i są to koszty. Jest to zadanie inwestycyjne. 
W dziale Transport i łączność na wydatki inwestycyjne jest wydatki bieżące 295.000 zł., 

z tego fundusz sołecki 189.000 zł. Pozostaje 105.000 zł., które jest na odśnieżanie, drobne 
remonty dróg, iż wszystkie drogi asfaltowe na gminie się sypią i powinno się przeznaczyć na 
to pewną kwotę" naprawy, odkrzaczanie, przepusty. Podkreśliła, że dobrze jest, że jest taka 
zima. Bo na odśnieżanie wydaje się w granicach 50.000 zł i praktycznie nie byłoby na nic. 
Życzenia można mieć duże. Kosztorys może zrobić, bo to nie jest problem. Zadzwoni do 
Zakładu Energetycznego i Zakład przedstawi kosztorys. Tylko nie będzie podjęta decyzja na 
wykonanie, bo nie ma z czego. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz - jej 
zdaniem, jak będzie kosztorys, to za 2 lata będzie można pobudować lampę, jeśli będą 

pieniądze. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że już wchodzimy w realizację budżetu na 2012 r. 

Przedstawiła ile środków zostaje na drogach. Na drogach zostaje 100.000 zł. na wszystkie 
wydatki, oprócz 200.000 zł., które są wstawione na przebudowę drogi gminnej we wsi Wójt y
Trojany. Uważa, że temat ten jest najważniejszy, iż wszyscy mieszkają przy drogach 
gminnych i wszyscy mają życzenia, żeby stan dróg był w miarę przejezdny. 
Skarbnik E. Głowacka - odnośnie funduszu sołeckiego, powiedziała, że Państwo radni 
muszą zrozumieć ideę powołania ustawy i funduszu sołeckiego . Nadmieniła, że ustawa 
o funduszu sołeckim jest bardzo krótka, napisana na jednej stronie. Jest tam cała procedura, 
jak powinno się realizować wnioski od momentu uchwały do momentu ich realizacji. 
W funduszu sołeckim w dyspozycji wsi jest praktycznie tylko przeznaczenie, a wniosek 
powinien być sprecyzowany w miarę wyodrębnionych środków, a nie życzeń. Za przykład 
podała, że sołectwo może sobie zażyczyć 100 mb asfaltu za 200.000 zł., a ma środków 
funduszu sołeckiego 7.000 zł. Wyjaśniła, że w ustawie nie o to chodziło i nie jest ta idea. 
Podstawą idei w ustawie było to, żeby inicjatywa wychodziła oddolnie, ale w miarę środków 
jakie wynikają z rozliczenia funduszu sołeckiego, czyli w ramach środków, które są 

podawane przed odbyciem zebrania wiejskiego. Jeżeli jest wniosek, który nie mieści się 

w kwocie powinien być odrzucony i nie powinien być zrealizowany. 
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Podkreśliła, że życzenia są wszystkich, żeby było dużo zadań, ale w ramach tylko 
i wyłącznie posiadanych środków. Uznała, że w gminie jest specyficzny przypadek, bo jak 
jest np. świetlica wiejska w Kozłówce i inne świetlice, które byłyby przypisane własnością 
danej wsi, to jest tam idea bardzo słuszna i celowa. A tak, środki są przeznaczane tylko 
i wyłącznie na bieżące remonty dróg. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - powiedział, że kiedy powstawała 
ustawa o funduszu soleckim nikt nie przewidywał, że w Polsce będzie kryzys i że samorządy 
nie będą miały pieniędzy na realizację zadań, którymi powinny się zajmować. 
Fundusz sołecki był wyodrębniany dla sołectwa, żeby sołectwo w porozumieniu z gminą za 
wyodrębnione pieniądze mogło sobie robić drobne marzenia tj. postawić tablice, zrobić plac 
zabaw. A gminna powinna się na te pieniądze nie oglądać tylko do tych pieniędzy powinna 
mieć pieniądze na dokładki. Uważał, że samorządy teraz będą się broniły, ale te pieniądze dla 
wsi są potrzebne. Tylko jest problem dalej , że pieniędzy tych nie w budżetach gmin, 
powiatów itd. Dodał, że kiedy ma dla wsi wyodrębnione 8.000 zł., to z konieczności 
wiedząc, że w budżecie gmina nie pieniędzy, przeznacza te pieniądze na remont drogi, czy na 
wykopanie rowu, czego wieś nie musi robić. Dodał, że wieś mogłaby sobie zażyczyć np. 

plac zabaw. A z konieczności mówią sobie, zrobią plac zabaw, tylko do tego placu dojść nie 
można i gmina nie będzie miała pieniędzy, żeby mieszkańcom wsi zrobić drogi. Dzisiaj wieś 
swoje pieniądze przeznacza na wykopanie rowów przydrożnych we wsi, które powinny być 
wykopane i nie za pieniądze z funduszu. 
Skarbnik E. Głowacka - uznała, że są to podwójne życzenia. Gmina też wie co ma robić. 
Tylko jest tu kwestia funduszy. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - dodał, że było, żeby 

w porozumieniu z gminą wspólnie działać. Tylko jest te nieszczęście, że w budżecie gminy 
nie ma pieniędzy. 


Wójt B. Polańska - przyznała, że gmina powinna mieć pieniądze na zadania własne. 


Skarbnik E. Głowacka - jej zdaniem, żeby na 33 sołectwa dołożyć z gminy, to jaki musiał 


budżet być. Bo jeżeliby każdy miał życzenie wykonanie zadania za 50.000 zł. i dołożyć do 

każdego zadania, to żadną gminę nie stać na to. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że jeśli chodzi o oświetlenie, to do końca roku gmina 

ma podpisaną umowę na konserwację. Teraz jak będą podpisywać umowę na dalsze lata na 

konserwację, będą jeszcze negocjować ceny wykonania lamp oświetleniowych. Na razie 

myśli, że temat jak Sisice, w Szyszkach gdzie była na miejscu i rzeczywiście nie ma lampy, 

odłożyć na później. W Szyszkach chodzi głównie żeby lampa oświetliła cmentarz, bo jest 

ciemno i są kradzieże. Lampa, gdyby była pochylona na cmentarz, zdała by egzamin, bo 

obiekt ten byłby praktycznie oświetlony. 


Myśli, że teraz trwają negocjacje jeżeli chodzi o konserwację urządzeń gminy i przy tym 

temacie gmina będą rozmawiać na temat kosztów wykonania lamp oświetleniowych. Być 


może, że koszty zostaną zminimalizowane i w jakiś sposób gminy się z nimi dogadają. Wie, 

że już inaczej rozmawiają. Pan Maciejewski - prezes spółki, zupełnie inaczej już rozmawia 

jak grupują się samorządy i samorządy z nimi rozmawiają wspólnie. Gmina Gzy rozmawia 

z Pułtuskiem i inna jest rozmowa jak na samym początku, iż potworzyli się monopoliści. 
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Gmina chce ujednolicić jak to ma być, bo część oświetlenia była własnością gminy, część 
Zakładu Energetycznego. W związku z tym z kwestią oświetlenia, z budową, 

ewentualnie z rozpatrzeniem tych wniosków należy się trochę wstrzymać. A w tym 
budżecie naprawdę gminy na to nie stać, iż jak powiedziała wcześniej jest przeznaczony na 
konieczne rzeczy. Dodała, że pracownicy urzędu gminy pracują w takich warunkach w jakich 
pracują. W gminie trzeba robić podłogi, a pieniędzy niema. Tak samo na wynagrodzenie 
w szkołach. W szkołach są zabezpieczone środki tylko na wynagrodzenia, na opał i na 

przeglądy. A już dzisiaj wie, że np. w szkole w Przewodowie należy zrobić łazienki 
i wymienić wszystkie rury kanalizacyjne, a pieniędzy w budżecie na 2012 r. nie ma. Bo 
gdyby przewidziano konieczne remonty, które trzeba wykonać, to budżetu nie dałoby się 

spiąć. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - zapytał o oświetlenie dróg. 
Skoro w gminie są \drogi powiatowe, czy Powiat nie powinien pomagać gminie w tym? 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że kiedyś było tak, że powiat i województwo refundowało 
gminie koszty. W tej chwili oświetlenie przy wszystkich drogach jest zadaniem własnym 
gminy i nie dostajemy nic. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 
L. Pytel - powiedział, że zbliżamy się do projektu uchwały budżetowej na 2012 r. ,żeby 

przyjąć ją na najbliższej sesji Rady.. Osobiście zapoznał się z budżetem. Pani Wójt 
sygnalizowała newralgiczne punkty. Wiedzą wszyscy, że nie możemy zaciągać kredytu, na co 

nie pozwalają przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych. Do wszystkich Państwa 
radnych z Panią Wójt mają bezpośrednią prośbę odnoszącą się do ostatniego wniosku, który 
jest od mieszkańców Rady Sołeckiej wsi Zalesie, żeby wesprzeć finansowo modernizację 

odcinka drogi powiatowej. Poinformował, że ustalając projekt budżetu Pani Wójt 

konsultowała się z nim, i z Panem Wiceprzewodniczącym Rady. Na wstępie nie upierał się 

,żeby ten odcinek był w dalszym ciągu modernizowany. Odstąpił od modernizacji drogi 
gminnej Żebry Falbogi - Żebry Wiatraki, która miała być też kontynuowana. Ale zachodzi 
konieczność, że jeśli ktoś z gospodarzy oddaje bezpłatnie jakieś małe powierzchnie gruntu 

na złagodzenie łuku drogowego, który stanie się bardziej bezpieczny do przejazdu, a należy 
dbać o bezpieczeństwo na drogach nie tylko naszych, ale na tych, które przechodzą przez 
terytorium gminy, ma gorąca prośbę o wspólne wygospodarowanie ok. 30.000 zł. 

z obecnego budżetu na wsparcie inicjatywy Starosty, który przesłał do Pani Wójt taki sygnał. 
A Pani Wójt przekazała mu ten sygnał w przedostatnią niedzielę, że Starosta złoży wniosek 
do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o dalszą modernizację tej drogi. Uznał, że gminy 
nie stać na dołożenie z budżetu gminy do budowy dróg powiatowych o dłuższych odcinkach, 
tak jak niektórych sąsiadów. Dodał, że sąsiedzi dokładają i będą budowane drogi na dość 
dużych długościach nawet do 2.500 mb, ale dokładają do budżetu ze swojego budżetu od 
200.000 zł do 500.000 zł. Nasz skromny budżet jest tak szczupły i tak napięty, że nie jest 
łatwo wypowiedzieć słowa dołożenia kwoty 100.000 zł.. Bo jeśli byśmy dołożyli 200.000 zł, 
byłaby prawdopodobnie możliwość pociągnięcia odcinka Gotardy w kierunku Szyszk, bo taka 
propozycja padała. 
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Natomiast wracając do prośby na wstępie, zwrócił się do Państwa radnych o możliwe 
rozpatrzenie pozytywne wniosku Rady Sołeckiej wsi Zalesie., aby Rada i Pani Wójt mogła 
wygospodarować ok. 30.000 zł., które dałoby możliwość dokończenia odcinka drogi 
o długości 350 mb. 
Wójt B, Polańska - powiedziała, że widzi, że nie ma możliwości wygospodarowania 
w innych działach 30.000 zł. Ewentualnie zmniejszyć przebudowę drogi gminnej we wsi 
Wójt y - Trojany z 200.000 zł. na 170.000 zł. Innej możliwości nie widzi. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński 
zapytał, Panią Wójt , czy są jakieś zabezpieczone środki np. na utrzymanie zimowe dróg? 
Dodał, że może zimy nie będzie i Pani Wójt zaoszczędzi na tym. 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że zabezpieczone jest 105.000 zł. Są to środki na bieżące 
utrzymanie dróg: równiarka, odśnieżanie, remonty dróg gminnych. To wszystko się w tym 
mieści 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński 
proponował, że może by teraz takich decyzji wiążących nie podejmować, tylko zaczekać 
z tym, a podjąć później. Zaznaczył, że nie jest przeciwny drodze w Zalesiu. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że wniosek do FOGR trzeba złożyć do końca stycznia. Ale 
Starostwo musi to wiedzieć, ponieważ musi przygotować dokumenty. Jej zdaniem, jest 
trochę niezręcznie, że gmina dokłada do drogi powiatowej do Powiatu, ale dokładają 

wszystkie gminy. Gmina Gzy jak do tej pory dołożyła najmniej. Uważała, że dobrze byłoby 
też skończyć odcinek drogi w Zalesiu, bo by go zamknął, bo tam mieszkają nasi mieszkańcy. 
Jest to droga żwirowa, która też jest w nieciekawym stanie. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Mieczysław Sadowski 
- chciał się ustosunkować do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Rady i Pani Wójt, że 
akurat trzeba skończyć drogę w Zalesiu, bo jest nie dużo, plus dołożyć do Powiatu. Chciał 
zauważyć i przypomnieć obecnym na posiedzeniu, że Wójt Y Trojany to też jest ukończenie 
drogi, której budowę zaczęto w 1983 L, później 100 mb w zeszłym roku i nadal śmiech na 
sali. Jego zdaniem, nie można robić takich rzeczy. Jeśli Rada zastanawia się i podejmuje 
pewne uchwały związane ze słabym budżetem oszczędzając, to nie można urywać z jednych 
100 mb i dokładać do drugich 100 mb , które jeszcze powinny być sfinansowane przez 
Powiat. Jego zdaniem, jeśli mamy mało pieniędzy, to znaczy, że mamy pieniądze dla siebie. 
Chodzi o to, żeby nie robić takich rzeczy, żeby teraz z budowy drogi Wójt y -Trojany urywać 
jakieś pieniądze i przekazywać na rzecz, która nie satysfakcjonuje akurat radnych i pozostałe 
wsie. No, bo nie jest tak dołożyć do Powiatu gdy się nie ma pieniędzy. A może przyjdzie 
czas i .. . 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że tak. Tylko jesteśmy trochę postawieni pod murem. Bo 
dokładając kwotę 30.000 zł zyskujemy. Bo Powiat składa też wniosek do FOGR i otrzymał 
tyle co my, w granicach 60.000 zł. Dokładając nasze środki do środków Powiatu można 

byłoby zrobić kawałek odcinka drogi w Zalesiu. Odnośnie Wójtów -Trojan zgodziła się 
z członkiem Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowskim. 
Uznała, że też ta droga się przewija tyle czasu. Jest tyle podań i tyle próśb mieszkańców. 
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Poinformowała, że gmina planując kwotę 200.000 zł. też będzie składać wniosek do FOGR. 
Wstawione zostało 70.000 zł. Ile dostaniemy, trudno jest powiedzieć. A przy konstrukcji 
budżetu, który uzgadniała z Panią Skarbnik, nie widzi innej możliwości, żeby 

wygospodarować gdziekolwiek pieniądze na ten czas, teraz. Przypomniała, że w trakcie roku 
następują zmiany budżetu, ale będą one wynikały z potrzeb gminy, które będą rosły. Bo np. 
tak jak powiedziała odnośnie szkół, drożeje olej. Jaka cena będzie w lipcu w następnym roku 
trudno powiedzieć. A uzgadniając z Panią kierownik Zespołu Obsługi Szkół ilości opału 
jakie są zabezpieczone są niewielkie. Jej zdaniem, całe szczęście, że zima jest taka jest 
i wychodzi mniej opału. W tej chwili nie jest już ogrzewana sala gimnastyczna w Gzach. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 
L. Pytel- powiedział, że patrzy nie tylko z punktu widzenia, że akurat to dotyczy jego terenu 
zamieszkania. Ale patrzy na temat potrzeb na całej gminie i widzi duże potrzeby i nie tylko 
akurat w tylko w tamtym kierunku. Widzi, że potrzeby są na terenie Wójtów - Tojanów, 
Starych Groch, Nowego Przewodowa, małego odcinka w Przewodowi e - Majorat pod lasem. 
Patrzy z punktu widzenia całości gminy. Na pewno gdyby środków było nieco więcej, Rada 
by to w inny sposób być może poszczególnymi etapami robiła i przeznaczała pieniądze. 
Uznał, że nie jest to wyłącznie temat bezpośrednio dotyczący jego okręgu wyborczego. Tam 
zostanie zakończony etap budowy drogi. Jeżeli Rada przychyli się, zakończy się etap 
modernizacji odcinka w Zalesiu. Natomiast we wsi Wójty-Trojany odcinek jest dużo dłuższy 
i potrzebuje nie jednego etapu tylko przynajmniej trzech. Chciałby, żeby w tej kadencji Rady 
odcinek drogi Wójt- Trojany też był po małych odległościach również asfaltowany. 
Członek Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski 
poinformował, że radni nie powiedzieli, że jeśli będą pieniądze, to nie pozwolą, żeby nie 
była skończona droga Łady - Zalesie. Jeśli będą środki, to pierwszy podniesie rękę do góry. 
Tylko Pani Wójt po wypowiedzi Pana Przewodniczącego Rady stwierdziła, że takich 
środków nie będzie i nie wygospodaruje takich środków. Dodał, że nie powiedział, że 

definitywnie nie zgadza się na takie rzeczy. A Pana Przewodniczącego Rady pierwszy 
argument to był taki, że jakiś rolnik dał ar ziemi. Od tego Pan Przewodniczący zaczął swoją 
wypowiedź. Podkreślił, że jeśli chodzi o Wójt Y - Trojany to wszyscy dali po więcej niż l ar 
ziemi, żeby była droga plus jeszcze opodatkowali się od dzieci uczęszczających do szkoły 
w Starych Grochach. Jego zdaniem, dlatego są nie jeden, a trzy wnioski z tej wsi, bo ludzie 
już lekko stracili cierpliwość. Droga faktycznie była pobudowana za pieniądze mieszkańców 
tamtych stron. Mieszkańcy sami się opodatkowali od dzieci, żeby drogąjeździł autobus, żeby 
dzieci mogły suchą stopą przyjść do szkoły w Starych Grochach. Dlatego chcą kontynuować 
budowę drogi, która zaczęła się w 1983 r., czy 1984 r. i o to mu chodzi. Natomiast to, czy 
dołożyć, czy nie dołożyć do drogi powiatowej, to dołożyć. Tylko Pani Wójt przed chwilą 
powiedziała, że nie ma akurat środków. Zaznaczył, że jeśli będą środki to zagłosują tak jak 
zagłosowali ostatnio na dokończenie drogi przejętej od Powiatu w Ostaszewie i nie będzie 
żadnego problemu. A jeśli w założeniach budżetu na 2012 r. wprowadzone jest dokończenie 
drogi Wójt y - Trojany, to znaczy, że środki trafiają bardzo dobre miejsce i na pewno radni 
mają wpływ na to, że akurat ta droga w tym roku będzie skończona, choć nie wie czy będzie 
skończona, bo nie wie ile będzie pieniędzy. 
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Ale nie będzie to pośmiechowisko następnej Rady, że zrobiono jakieś 20 mb, czy 30 mb. 
Później, czy Wójt zajedzie, czy ktoś, jakieś gwizdy. Jeśli będzie zrobione 500 mb, czy 600 
mb , to jeśli radny tam pojedzie, to będzie się czul jak Bóg przykazał, a nie z przeznaczeniem 
na jakieś odgwizdanie, czy nie wiadomo co. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 
przypomniała, że droga powiatowa Szyszki - Gotardy po remontach na jesieni znów się 

rozsypuje i zanika. I znów Powiat będzie reperował tę drogę. W Słończewie droga gminna 
zapada się na wysokości Państwa Lechowiczów. Robi się tam dół i na wiosnę trzeba będzie 
w tym miejscu ją wyremontować, bo będzie nieprzejezdna. Droga powiatowa z Szyszk na 
Strzegocin staje się nieprzejezdna. Powiat wysypał trochę żwiru, co samochody zaraz zabiorą 
na oponach i drogi są nieprzejezdne. Uznała, że Powiat nic nie robi. Powiedziała, że Pani 
Wójt niech apeluje do Powiatu, że musi coś Powiat robić, bo to jest niemożliwe. Drogi stają 
się jak w średniowieczu. Droga Szyszki - Ostaszewo na wysokości Pana Grudnia jest 
rozsypana. A Powiat mówi dajcie nam 30.000 zł. Kwota ta przyda się gminie na remont tych 
dróg. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - powiedział, że jeśli na to 
popatrzeć, to po co jest Powiat. Uznał, że Powiat jest po to, żeby zawsze wypominał 
samorządom gminnym, że nie dołożyły. Samorządowi gminnemu w historii się nie zdarzyło, 
żeby Powiat dołożył. Samorządowi naszemu jedynie wypominają, że za mało dokładamy. 
Stwierdził, że za mało dokładamy, bo mało widocznie mamy. Gdyby gmina miała środki, to 
pewno nie byłoby dyskusji o marne 30.000 zł., czy 25.000 zł., czy 40.000 zł. Do każdej drogi 
powiatowej którą Powiat zaczął, gmina dołożyła. Powiedział, że powie o drodze, która w tej 
chwili bardzo go dotyczy, bo tam codziennie uczęszcza. Przypomniał, że gmina 
w Szyszkach do położenia chodników 60.000 zł. i miał zostać położony asfalt. Gospodarz 

Starosta, o tym zupełnie zapomniał. Okaże się, że jeszcze do końca tej kadencji Rady 
chodniki w Szyszkach na pewno trzeba będzie przynajmniej zdjąć i położyć od nowa. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz

powiedziała, że nie, bo napisała do Starosty o wykonanie remontu. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - był zdania, że jeżeli Powiat tam nie 
położy asfaltu na razie w ramach gwarancji, to podejrzewa, że następnej gwarancji nie 
będzie. Podkreślił, że Powiat obiecywał drogę Szyszki - Gotardy już dawno do zrobienia. 
Dwa lata jeździli po okopach nieludzkich. Lepiej było jeździć normalną żwirówką niż po tej 
drodze. Droga rozleciała się z powrotem. Porobili nakładki. Resztę miał zrobić Rejon Dróg 
w ramach napraw bieżących. Tak zrobili, że za miesiąc czasu droga znów miejscami będzie 
nieprzejezdna, Wczoraj gdy wracał z Ciechanowa, to prawie na wysokości Pana Lenarcika 
trzeba się zatrzymać, żeby przejechać. Wie, że Powiat wyciąga rękę i trzeba by dołożyć i nie 
jest przeciwny, bo każda droga jest potrzebna. Ale nie wie skąd wziąć te pieniądze, bo może 
pomysł zdjęcia z odcinka drogi w Wójtach Trojanach, to może nie za bardzo. Uważał, że 
ogłaszanie przetargu i robienie 200 mb, czy 350 mb asfaltu to parodia. To może wcale tego 
nie robić. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 
L. Pytel- powiedział, że zrobić trzeba. 
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - jego zdaniem, 300 mb, to jakoś to 

wygląda, ale 150 mb? 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 
L. Pytel- uznał, że za pieniądze, które są zaplanowane na to zadanie będzie 300 mb asfaltu. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski 
powiedział, że chce zauważyć i powiedzieć, że mieszkańcy Wójtów - Trojanów będą mogli 

skonfrontować sobie prace i asfalt u siebie i na drodze powiatowej. Bo jest obok droga 

powiatowa, którą Powiat się tak zajmuje, że on jako radny i sołtysi zgłaszali poprawkę na 

wysokości Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej i na wysokości jak mieszka Pan Nałęcz. To 

zgłaszane jest już półtora roku i tam nadal trzeba zredukować jazdę do jedynki, żeby 

przejechać. Powiat przez półtora roku na drodze powiatowej nie robi nic. Naraz przychodzi 

moment, żeby z drogi gminnej zdjąć pieniądze i znowu dołożyć do drogi powiatowej. Jego 

zdaniem, wyfiukają go tamci mieszkańcy jako radnego, jak powie, że była taka rzecz i uniósł 

rękę. Uznał, że jest to paranoja robić takie rzeczy, żeby zdjąć środki z drogi w Wójtach -

Trojanach, a dołożyć do przebudowy drogi powiatowej Łady - Zalesie. Jego zdaniem, drogę 

powiatową, którą Powiat powinien zrobić chociaż na trójkę, żeby można było nią jakoś 

przejechać, a nie zrobił nic. Podsypano jakąś ziemią, później żużlem, czy czymś innym. 

Teraz tam w ogóle nie można przejechać i to już się mówi o tym półtora roku. Dodał, że 

jest Pan radny W. Czapliński, będą na sesji sołtysi z tamtych wsi, będą to widzieli. Uważał, 

że choć są to może niewielkie pieniądze, ale są to pieniądze, które są zdjęte z naszych 

podatników i dane Powiatowi. Są one po prostu zaprzepaszczone. W związku z tym nie 
proponuje i w ogóle nie chce, żeby radni myśleli o takiej rzeczy, żeby zdjąć środki z drogi 

gminnej, a dołożyć do drogi powiatowej ,ponieważ ludzie widzą jak robi Powiat i jak 

wygląda zaangażowanie Powiatu na swoich drogach na terenie naszej gminy. Jego zdaniem, 

ta konfrontacja wygląda na przegraną ze strony Powiatu. Osobiście nie będzie się do tego 

dokładał, żeby przez wytykanie palcami przez ludzi z Wójtów i Groch się narazić. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - powiedział, że ma pytanie 

do Pani Wójt. Tak jak wspomniał radny Pan W. Czapliński, a być może poczekać. A może 

z tej pięknej zimy zostanie coś tych pieniędzy. Później by wrócił te pieniądze do drogi 

w Wójtach - Trojanach. Bo na prawdę jeżeli Powiat daje i wszyscy dokładają, to trochę żal 
tych pieniędzy puścić bokiem. Trzeba to zrozumieć, że jeżeli Powiat nie złoży wniosku 

w styczniu 2012 r. to 60.000 zł. przepada. Być może zima będzie łagodna i 30.000 zł wróci 

z powrotem do Wójtów Trojan. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski - uznał, 

że jeśli to będzie tak zabezpieczone, w taki sposób, jeśli to będzie zapisane, to tak, to 

można. Ale, czy zgodzą się inni radni na taką propozycję? 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że przed złożeniem wniosku przez Powiat musi zadeklarować 

określoną kwotę. Jeżeli napisze i zadeklaruje, że bez konsultacji z Państwem radnym da np. z 

budżetu 30.000 zł. Powiat złoży wniosek, a ona później się z tego nie wywiąże, to albo 

deklaruje, albo nie deklaruje. Jest to wiążące. 
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
obawiała się, że w styczniu może przyjść zima wszystkie zaoszczędzone pieniądze będą 

wydane na odśnieżanie. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski 
przypomniał, że w zima stulecia w 1978 r. zaczęła się od 31 grudnia. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
stwierdziła, że radni i Pani Wójt obecnie szukają złotego środka. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski - był 

zdania, że nie można pieniędzmi na zimę już teraz zarządzać. Można to zrobić na koniec 
lutego i z tym się zgadza. A obecnie są to pieniądze, o których nie można rozmawiać, one 
muszą być w budżecie. Uważał, że nie można się narażać na śmiechowisko. Dodał, że 
wszyscy nie mieszkają na wsiach tylko większość pracuje w mieście i drogi muszą być 
odśnieżone, bo muszą dojechać do pracy. 
Wójt B. Polańska -powiedziała, że roboczo rozmawiając z Panią Skarbnik z działu 

Transport i łączność gdzie jest przewidziane 105.000 zł. zdejmą 10.000 zł. .i może 
z działu Działalność usługowa - na opracowanie projektów decyzji. Bo może będzie mniej 
decyzji. Od nowego roku planuje podpisać umowę z inną osobą i decyzje będą tańsze niż 
dotychczas. A 30.000 zł. wspólnie muszą znaleźć, bo szkoda tych pieniędzy i dokończyłby 

drogę· 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - poinformował, że Pan 
Przewodniczący Rady podpowiada, że może Powiat zadowoli się kwotą 25.000 zł. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 
L. Pytel- powiedział, że nie. Było 30.00 zł. Taka była mowa. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński 
stwierdził, że kiedy był radnym zawsze był przeciwnikiem dawania kiedykolwiek Powiatowi. 

Kiedyś dołożyliśmy do wysypiska śmieci, a z tego nie mamy nic. Miały być odbierane od 

mieszkańców śmieci, segregowane. Wszystko miało być darmo. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 

L. Pytel- powiedział, że dzisiaj dokładamy Powiatowi. 

Wójt B. Polańska - przypomniała, że była to sprawa z Urzędem Miasta w Pułtusku. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński 
kontynuując swoją wypowiedź dalej, powiedział, że przyjechał Pan Wal, miodu serca nalał, 


przyjechał Pan Nalewajk też miodu ponalewał. A radni od razu ręce w górę i wszystko 

zatwierdzali. Zawsze był przeciwnikiem. A dziś radni kłócą się o 30.000 zł., żeby nie 

dołożyć. Uznał, że trudno, kiedyś włożone zostały nie takie kwoty, I tak jak powiedział Pan 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski trzeba pomóc temu, żeby 


Powiat mógł skorzystać z dotacji i można było dokończyć drogę w Zalesiu. Prosił, żeby 


zrozumieć sprawę i Panią Wójt. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - poinformował, że nie mówi, żeby 


nie dołożyć, tylko skąd te pieniądze wygospodarować. 
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński 
dopowiedział, że chodzi o to, żeby nie zdejmować środków z drogi na Wójt y, a dać na drogę 


powiatową w Zalesiu. Prosił, o znalezienie środków, żeby pomóc w inwestycji na Zalesiu. 

Wójt B. Polańska - podziała, że gmina nie będzie żwirowała drogi w Wójtach - Trojanach, 

gdzie 6.000 zł przeznaczone jest na żwirowanie dróg. Kwota 200.000 zł planowana na drogę 


w Wójtach - Trojanach niech pozostanie, a myśli, że jeden rok można przeżyć bez 

żwirowania. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski - uznał, 


że musi porozmawiać, sam nie może podjąć decyzji. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 

L. Pytel- stwierdził, że sołtys wsi Wójty - Trojany jest wyrozumiały i da się zrobić. 


Wójt B. Polańska - uznała, że dogada się z Panem sohysem i da ileś przyczep żwiru mniej 

i jakoś to załatwić z mieszkańcami. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski - był 


zdania, że trzeba porozmawiać z mieszkańcami. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 

L. Pytel- powiedział, że Pan sohys Mordwiński jest dość wyrozumiały. Rozmawiał z nim 

kilka razy i powiedział, że Rada i Wójt będzie wspierać mieszkańców. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski - uważał, 


że wyrozumienie wyrozumieniem, ale tam większość mieszkańców mieszka przy żwirówce. 


Wójt B. Polańska - poinformowała, że z Panią Skarbnik przeanalizuje jeszcze budżet tak, 

żeby ewentualnie drogę w Zalesiu dokończyć. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław 


Kaczorowski - uważał, że wniosek Rady Sołeckiej wsi Zalesie jest dobrze umotywowany 

i będzie za, jeśli środki uda się znaleźć. Natomiast przy wypowiedzi członka Komisji 

Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczącego Rady Pana Pytla wkradło się pewne 

niebezpieczeństwo. Kiedy mówił o drogach, które trzeba robić , mówił miedzy innymi 

o drodze w Przewodowie - Majorat w kierunku lasu. Musimy zadbać o to, żeby już nie 

myśleć tymi kategoriami. Musimy rozwiązywać problem dróg komunikacyjnych, a nie robić 


drogi, które prowadzą do nikąd. Uważał, że ten odcinek jest ważny, ale tylko i wyłącznie 


w kontekście całościowym. Czyli trzeba prowadzić rozmowy z Powiatem. Powiatu nie 

zlikwidujemy, środków nie przejmiemy, musimy się z nimi jakoś układać. Z rozmów 

ostatnich, co rozmawiał z Panem Starostą odniósł wrażenie, że on wszystko rozumie 

i pewnie rozumie. Natomiast czynnik finansowy będzie zawsze dla nas niekorzystny. Ale 

trzeba negocjować. Wolałby, żeby nie pojawiały się takie pomysły, że o tu zrobimy, bo 

mamy jeszcze l 00 mb, ale tak naprawdę nie rozwiążemy problemu. Jego zdaniem, tutaj trzeba 

systemowo do tego podchodzić. Nie zaczynajmy jakiejś nowej drogi, bo wiadomo bez sensu. 

Nie mamy tyle środków. Kończmy to, co zaczęliśmy, ale kończmy szukając właśnie '" . 

W tym przypadku, droga w Zalesiu w żaden sposób go nie interesuje. Ale w sposób jaki 

została umotywowana uważa, że jest rozsądny, logiczny. 
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński 
dopowiedział, że tym bardziej, że można na nią pozyskać środki zewnętrzne. Dodał, że 

z funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie dróg, jakoś się klei drogi, jakoś się je 

utrzymuje. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 
L. Pytel- odnosząc się do wypowiedzi członka Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 


Publicznego Pana Kaczorowskiego, powiedział, że może Pan Z. Kaczorowski go źle 


zrozumiał, jak powiedział o 100 mb odcinku do lasu, ale to nie chodziło o asfaltowanie. 

Chodziło o okopanie rowami, żeby woda z lasu nie płynęła na tę drogę i tej drogi nie 

niszczyła. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski

powiedział, że jest to bardzo ważna droga, a ona była dłuższy czas nieprzejezdna. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 

L. Pytel - poinformował, że o to mu właśnie chodziło. A dzięki aktywności społecznej 


radnego i sołtysa wsi Pana ZadroŻDego droga jest zrobiona. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że od remizy OSP w Przewodowie - Majorat do końca lasu 


jest droga gminna. W tym roku rzeczywiście, wtedy kiedy były największe roztopy, to 

samochód jadący do Pana Walaszka kilka razy zalęgnął. Dlatego chyli czoło Panu radnemu 

i sołtysowi, bo na drodze było zrobione małym nakładem. Gmina dała trochę żwiru 


i wykopała kawałek rowu, żeby więcej się nie powtórzyło. W tej chwili droga jest naprawdę 


w dobrym stanie. Poinformowała, że trwały batalie jeszcze o inną drogę dojazdową do 

zakładu Pana Walaszka w Lipnikach gm. Pułtusk tj. od Gromina z drugiej strony przez las. 

Tam część drogi należy do Urzędu Miasta w Pułtusku, środek drogi ponad l km należy do 

gminy Gzy, a dalej droga znowu należy Urzędu Miasta w Pułtusku. Odnośnie tej drogi był 


u niej Zastępca Burmistrza, był Pan sołtys Lipnik Starych, przyszło pismo. Osobiście cały 


czas stała na stanowisku, że w tej chwili gminy naszej nie stać na to, żeby tę drogę 


remontować. Drogę wyremontowali mieszkańcy Lipnik Starych dlatego, bo droga ta jest 

naj krótszą drogą dojazdową do zakładu Pana Walaszka. Zaznaczyła, że nasi mieszkańcy też 


dojeżdżają. Ale wtedy już miała argument, że gmina poprawiła drogę od Lipnik i droga jest 

przejezdna. Podejrzewa, że w następnym roku naj prawdopodobniej też będzie pismo 

odnośnie remontu drogi w lesie biegnącej od Gromina. 

Myśli, że w tym roku zostało dużo zrobione jeśli chodzi o drogi. Zrobiono masę mostków. 


W tej chwili gmina korzysta z "rowerzystów", którzy odkrzaczają i odkrzaczali bardzo duży 


odcinek w Przewodowie, gdzie ciągle zasypywało. W Kęsach będą naprawiać przystanek 

autobusowy, który jest w złym stanie technicznym, naj prawdopodobniej spowodowanym 

przez wichury. Uznała, że gmina będzie się starać robić dużym wysiłkiem osób ,które 

praktycznie ma za darmo. W tej chwili osoby te są naprawdę wykorzystywane. Osoby takie 

zostały wykorzystane maksymalnie w świetlicy wiejskiej w Kozłówce. Gmina zakupiła 


materiały, a oni wszystko zrobili oprócz tego, co zostało zapłacone. Jej zdaniem, na drogach 

musimy iść w kierunku odkrzaczania rowów. Zaznaczyła, że w funduszu sołeckim jest dużo 


podzielonych środków na wykopanie rowów, ponieważ przyjdzie pierwszy deszcz i żwiru na 

drodze nie ma. W kilku wsiach są zabezpieczone pieniądze na wykopanie rowów. 




- 20

W związku z tym, poprzez zapytanie o cenę trzeba wybrać wykonawcę, który zrobi naj taniej 
i jak najwięcej. Jeśli chodzi o współpracę z sołtysami, współpraca ta układa się bardzo dobrze 
i myśli, że można iść, żeby zminimalizować koszty. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński 
wracając do drogi powiatowej Kozłówka - Krzemień prosił żeby Pani Wójt ,kiedy będzie 
rozmawiała z Powiatem, żeby zasugerowała, że na wysokości budynków RSP w Grochach -
Imbrzykach trzeba wykopać rowy. Wtedy przestaną być zagrożeniem wody spływowe z pól. 
Wójt B. Polańska - zaproponowała przegłosować wniosek Rady Sołeckiej wsi Zalesie. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - poddał pod głosowanie 
dofinansowanie modernizacji odcinka drogi powiatowej Łady - Zalesie - Skórznice 
o długości 350 mb w kwocie 30.000 zł., które nastąpi z budżetu gminy poprzez zmianę 


planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji - 6 głosami "za" , przy O głosów "przeciwnych" 

oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie rozpatrzyła wniosek Rady Soleckiej wsi 

Zalesie w sprawie dofinansowania modernizacji odcinka drogi powiatowej Łady - Zalesie

Skórznice o długości 350 mb. Dofinansowanie w./w inwestycji w kwocie 30.00 zł. nastąpi 


z budżetu gminy poprzez zmianę planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
również podała pod głosowanie dofinansowanie modernizacji odcinka drogi powiatowej 

Łady - Zalesie - Skórznice o długości 350 mb w kwocie 30.000 zł., które nastąpi 


z budżetu gminy poprzez zmianę planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji - 8 głosami "za" , przy O głosów "przeciwnych" 

oraz O głosów "wstrzymujących" również pozytywnie rozpatrzyła wniosek Rady Soleckiej 

wsi Zalesie w sprawie dofinansowania modernizacji odcinka drogi powiatowej Łady


Zalesie - Skórznice o długości 350 mb. Dofinansowanie w./w inwestycji w kwocie 30.00 zł. 


nastąpi z budżetu gminy poprzez zmianę planu wydatków bieżących na wydatki 

inwestycyjne. 

Pozostałe wnioski mieszkańców gminy nie mogą być rozpatrzone pozytywnie ze względu na 


brak środków finansowych. 

Wnioski mieszkańców gminy - stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 4. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że o budżecie mówiono dziś już dosyć dużo. Dlatego 

chciałaby się ustosunkować do kilku spraw. O dziale transport i łączność już powiedziała. 
Z Panią Skarbnik ograniczą i zdejmą też z wydatków bieżących pod przegłosowany wniosek. 
Następną sprawą jest Oświata i wychowanie. Wiadomo jest ile jest szkół i ile jest uczniów. 
Subwencja oświatowa na stan na początek roku wynosi 3.004.000 zł. Oświata i wychowanie 
wydatki bieżące - 4.876.000 zł. Brakującą kwotę - 1.857.000 zł. musi zabezpieczyć 

z własnych środków organ prowadzący. W podanej kwocie nie ma oddziałów 

przedszkolnych, ponieważ są oddzielnie i jest to zadanie własne gminy. Kwota ta, to 
praktycznie wynagrodzenie nauczycieli, zakupienie opału, środki do utrzymania czystości, 
druki szkolne i opłaty za usługi. 
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- Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzach: 

łączna kwota - 794.150 zł. z tego na wynagrodzenia - 684.251 zł., pozostała kwota - 110.899 

zł. przeznaczona jest na zakup 20.000 l oleju opałowego, środki do utrzymania czystości, 


druki szkolne i opłaty za usługi. Nie ma pieniędzy na remonty. 

Liczba uczniów w 6 oddziałach - 48. 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie: 

łączna kwota - 1.119.570 zł. z tego na wynagrodzenia 1.004.000 zł., pozostała kwota 
115.400 zł. z przeznaczeniem na zakup 50 ton koksu, środków do utrzymania czystości, 


druków szkolnych oraz opłat za pozostałe usługi. Nie ma pieniędzy na jakiekolwiek remonty. 

Liczba uczniów w 6 oddziałach - 105. 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim: 


łączna kwota - 842.190 zł. z tego wynagrodzenia - 729.570 zł., pozostała kwota 

112.620 zł. na zakup 20.000 l oleju opałowego, środki czystości, druki szkolne, opłata za 

energię elektryczną i pozostałe opłaty za usługi. 


Liczba uczniów w 6 oddziałach - 64. 

- Publiczne Gimnazjum Gzach: 

Łączna kwota - 1.528.540 zł. z tego na wynagrodzenia 1.367.960zł., pozostała kwota 
168.000 zł. na zakup oleju opałowego 30.000 1, druki szkolne, opłaty za energię, przeglądy 


okresowe urządzeń obiektu sportowego. Nie ma pieniędzy na remonty. 

Dowożenie uczniów 182.000 zł. 


Są to koszty utrzymania szkół. 


Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych -168.370 zł. Są to praktycznie 

wynagrodzenia, bo gmina nie ponosi dodatkowych kosztów utrzymania. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - zapytał, czy Zespół Obsługi Szkół 


wlicza się w oświatę? 


Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że ZOSz nie jest wliczany do szkół. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 

zapytała, czy gmina ma jakiś pomysł na oszczędzanie w szkołach, zredukowanie nauczycieli, 

czy w gminie rodzą się jakiekolwiek pomysły? Bo wie, że w sąsiednich gminach np. 

w Pokrzywnicy zrodził się pomysł, że Szkołę Podstawową w Pokrzywnicy zamykają. 


Otwierają oddział 1 - 3. Przenoszą szkołę do Niestopowa i otwierają przedszkole 

w Pokrzywnicy od 3 lat. Dodała, że sąjeszcze inne pomysły. Na przykład zamykają szkoły. 


Otwierają Zespół Szkół Gminnych z jednym dyrektorem, jest jeden nauczyciel od 

matematyki, 1 nauczyciel od innego przedmiotu i taki nauczyciel biega. Tak na przykład 


pracuje jej syn w szkole i on jeździ po szkołach. Jest nauczycielem W - F i ma w dwóch 

szkołach zajęcia. 


Wójt B. Polańska - powiedziała, że oddział 1 - 3 , to likwidacja szkoły. Jest to zmniejszenie 

stopnia organizacyjnego szkoły. Na zasadzie takiej, że szkoła nie może samodzielnie istnieć 


jako 1 - 3, tylko musi być przypisana jako filia do innej szkoły. Jest to nic innego jak 

likwidacja szkoły. Przy likwidacji szkoły jest możliwość zwolnienia nauczycieli. W innym 

przypadku nie ma. Nauczyciele mogą odejść na emeryturę ci co mogą. 
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Ewentualnie ci nauczyciele, którzy pobierają emeryturę. ,Ale nie ma możliwości w tej chwili, 
żeby bez likwidacji szkoły, zwolnić nauczyciela. Nauczyciele mają podpisane umowy na czas 
nieokreślony, mają zagwarantowane 18 godzin pracy. W tej sytuacji jeżeli chodzi w gminie 
Gzy, należy sobie jasno i otwarcie powiedzieć, wchodzi w grę likwidacja szkoły. W tej 
chwili do oświaty dokłada się 3.004.000 zł. Tych pieniędzy gmina naj prawdopodobniej nie 

dostanie, bo od nowego roku w klasach jest coraz mniej uczniów. Z tego, co pamięta, to od 
września 2012 r. będzie 68 uczniów w PSP w Skaszewie, 44 uczniów w Gzach, 105 

uczniów w Przewodowie i 121 w gimnazjum. W klasie jest 4, 7,8 uczniów w klasie. Stan 

uczniów jest stanem z ewidencji ludności. Jednak nie wszyscy uczniowie pójdą do szkoły, bo 
są tu tylko zameldowani, a mieszkają gdzie indziej . Przypadków takich jest niewiele, ale są 
takie przypadki. Mówmy otwarcie i jasno - wchodzi w grę likwidacja szkoły. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Sierzan 
powiedział, że jeżeli byłaby jedna szkoła podstawowa, to np. w Gzach zrobić podstawową, a 
gimnazjum przenieść albo do Skaszewa albo do Przewodowa. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Jadwiga Koc 
zapytała, jak to gimnazjum, przecież gimnazjum jest w Gzach? 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan - wyjaśnił, 

że gimnazjum można zrobić gdzie indziej, można wszystko zmienić. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 
L. Pytel- przypomniał, że gimnazjum ma patrona. 

Wójt B. Polańska - stwierdziła, że temat jest bolesny, bardzo niewdzięczny i nie ciekawy. 
Myśli, że na początku stycznia 2012 r. należy zrobić spotkanie tylko wyłącznie na jeden 
temat. Rozważyć klasy pozostałe. Nawet gimnazjum, ta szkoła powstała na ponad 100 osób. 
Klasy są małe. Trzeba to rozważyć, Ale chyba pomysł jedno gimnazjum i jedna szkoła 

podstawowa, to nie pomieszczą się uczniowie. Z tym, że jest pobudowana sala gimnastyczna i 
żeby ta sala do czegoś służyła. Uznała, że przy sytuacji jaka jest w tej chwili , którą 
przedstawiła jest tragedia. A subwencji będzie jeszcze mniej. Uczniów jest 4,7,8, 11 w 

klasie. Następnie zapytała jaka jest nauka w XXI wieku, żeby matematyka, język polski była 

w klasach łączonych. Tym bardziej, że jeśli chodzi o wyniki nauczania, to ogólnie wszędzie 
są niskie. Poinformowała, że rozmawiając z rodzicami, co niektórzy rodzice mówią, że 
jeżeli klasy będą łączone tj. matematyka i język polski, to dzieci z naszego terenu zabiorą 

do innych szkół . Jej zdaniem, temat jest niewdzięczny, bardzo trudny i bardzo bolesny, ale 
od tego tematu nie ucieknie się. Stwierdziła, że tylko zasugerowała i nie ma sensu tego 
dzisiaj rozdmuchwać. Poprosiła o przyjęcie zaplanowanego budżetu gminy na 2012 r. , a ten 
temat zostawić na następny rok. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski- poddał pod głosowanie 
projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji - 6 głosami "za" , przy O głosów "przeciwnych" 
oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały 

proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
również podała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
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Komisja w obecności 8 członków Komisji - 8 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. 

Ad. pkt 5. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że w roku poprzednim wieś Żebry - Falbogi Fundusz sołecki 

przeznaczyła na odmulenie stawu i udało się to zrobić za niewielkie pieniądze. Obecnie staw 
wygląda zupełnie inaczej. W tym roku mieszkańcy wsi na zebraniu wiejskim w dalszym 
ciągu środki funduszu wiejskiego przeznaczyli na zagospodarowanie terenu i stawu 
tj. wyrównanie terenu wokół stawu i zasianie trawy, zarybienie stawu, posadzenie krzewów 
i ustawienie ławeczek. Nadmieniła, że w poprzednim roku gmina przejęła staw na własność. 
Teraz jest propozycja i prośba mieszkańców wsi, żeby zapisać w Statucie Sołectwa wsi 
Żebry - Falbogi, że staw przekazuje się w zarząd mieszkańców wsi, żeby tym 
gospodarowali, o to dbali. Jej zdaniem, jest to dobra myśl, żeby staw przekazać i żeby wieś 
nim gospodarowała. A staw już wygląda przyzwoicie. W związku z tym wnioskuje, żeby 

staw przekazać wsi w zarząd, żeby się nim opiekowała. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan - zapytał, 

czy mieszkańcy nie będą się kłócić później o to ? 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że tego nie wie. Trudno jej powiedzieć . 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski 
powiedział, że staw nie pełnił swojej funkcji, bo już praktycznie nie istniał. W tej chwili 
został odkopany, środek został, wiadomo, że środków nie ma. Ale jeżeli chodzi o gospodarkę 
wodną we wsi, jest bardzo ważny. Są takie miejsca bezodpływowe, z niektórych nawet woda 
jeszcze nie zchodzi. Ale jednak jest ważny. Staw przyczynił się też do tego, że w mniejszym 
stopniu tereny nad kanałami, którymi dalej odprowadzana jest woda, też zostały odwodnione 

w jakiś sposób. Poza tym jednak mieszkańcy będą czuli się troszeczkę inaczej, jeżeli będą 
o tym wiedzieli, że staw jest ich. Nie ma w tym żadnego zagrożenia, nic to nas nie kosztuje, 


a fundusz sołecki został dobrze wykorzystany. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski- poddał pod głosowanie 


projekt uchwały zmieniającej Statut Sołectwa Żebry- Falbogi. 


Komisja w obecności 6 członków Komisji - 6 głosami "za" , przy Ogłosów "przeciwnych" 

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


proponowany na sesję Rady Gminy. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
również podała pod głosowanie w/w projekt uchwały . 


Komisja w obecności 8 członków Komisji - 8 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 niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 6. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy 

L. Pytel - poinformował, że plan pracy Rady Gminy Gzy wszyscy członkowie otrzymali 

wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia i mieli możliwość z nim zapoznania się. 
Pytań nie było. 
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Pnewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski- poddał pod głosowanie 


projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji - 6 głosami "za" , przy O głosów "przeciwnych" 

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


proponowany na sesję Rady Gminy. 

Pnewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
również podała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 


Komisja w obecności 8 członków Komisji - 8 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. 


Ad. pkt 7. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Pnewodniczący Rady Gminy 

L. Pytel- wyjaśnił, że plany pracy poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy wynikają z 

bieżących spraw gminy. Projekt uchwały wraz z załącznikami również członkowie Komisji 


otrzymali i mieli możliwość zapoznania się. 


Pnewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski- poddał pod głosowanie 


projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 


Komisja w obecności 6 członków Komisji - 6 głosami "za" , prz~ Ogłosów "przeciwnych" 

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


proponowany na sesję Rady Gminy. 

Pnewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
również podała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 


Komisja w obecności 8 członków Komisji - 8 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 8 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 8. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że zawsze co 4 lata po wyborach do organów 
samorządowych i wyborach wójta Gminy są kontrolowane przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Warszawie Oddział w Ciechanowie. W naszej gminie kontrola była 

przeprowadzona przez 3 pracownice RIO w miesiącu październiku i listopadzie bieżącego 
roku. Kontrolą objęto praktycznie wszystkie dokumenty za rok 2010 tj. dokumenty 
księgowe, inwestycyj e, przetargi, uchwały, opisy rachunków, faktur, protokoły. W związku 

z tym, że człowiek nie jest w stanie zrobić wszystko idealnie jest kilka zaleceń pokontrolnych. 

Następnie przedstawiła stwierdzone nieprawidłowości i wnioski. Uważa, że wykrytych 
nieprwidłowości jest bardzo mało i nie są one drastyczne. 
Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej z dnia 17.11.2011 r. - stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 
Wójt B. Polańska - stwierdziła, że myśli, że rok 2011 jest dla gminy bardzo trudny. Mamy 
dosyć dużo wydarzeń, nieszczęść. Później kontrola kompleksowa przez 2 miesiące 3 osoby, 
podczas której musieliśmy się spinać z dokumentami. 
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W tej chwili ma bardzo dużo osób na zwolnieniu lekarskim. W dziale inwestycji praktycznie 

została tylko l osoba. Dwie osoby są na dłuższym zwolnieniu lekarskim. 
W tej chwili prowadzonych jest bardzo dużo spraw niewidocznych na zewnątrz tj. sprawa 

regulowania własności. Uregulowana została sprawa własności stawu w Żebrach -

Falbogach, strażnicy OSP w Gzach. W roku następnym gmina przystąpi do regulowania 

sprawy remizy OSP w Szyszkach. Sprawę tę celowo odłożyła do następnego roku, iż w grę 
wchodzi kwestia, że właściciel działki, na której stoi remiza chce odwodnienia gruntów. 

W związku z tym, że grunty będą tam meliorowane ( w tym roku opracowywana jest 
dokumentacja, na drugi rok będzie wykonawstwo) będzie chciała skorzystać z okazji, żeby 

to połączyć i temat ten ruszyć. Powiedziała, że tematów takich jest bardzo dużo. Gmina 

prowadzi sprzedaż działek. Podzielone zostały działki w Żebrach - Wiatrakach i jest 

umówiony notariusz. W tym roku będzie uregulowana jedna droga w Mierzeńcu. Obecnie 
jest już po przetargu i jest sprzedawana działka w Pękowie pod lasem. Jednocześnie 

prowadzony ogrom różnego rodzaju spraw oraz w międzyczasie sprawy bieżące i sprawy na 

drogach Myśli, że efekty pracy urzędu byłyby bardziej widoczne, gdyby było więcej 

pieniędzy. Uznała, że jest czas na uregulowanie własności i pomału zamykane są te sprawy. 

Sprawa dwóch pomieszczeń po Policji jest w tej chwili u Wojewody. Z uwagi na to , że 

Starostwo jest przedstawicielem Skarbu Państwa, Wojewoda wystąpił do Starostwa, żeby 

została zrobiona wycena dwóch pomieszczeń. Wycena jest zrobiona, a dokumenty przekazane 
są do Wojewody. Najprawdopodobniej upłynie trochę czasu i będzie to własność gminy. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan - zapytał, 

czy gmina ma płacić za pomieszczenia po policji? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że będzie to w formie darowizny, ale musi być wycena 

jaka kwota darowizny zostanie przekazana. 

Następnie poinformowała, że gmina ma jeszcze nie wykorzystane pieniądze z odnowy wsi, iż 

należy do Stowarzyszenia" Zielone Mosty Narwi". W stowarzyszeniu jest 9 gmin. Gmina 
Pułtusk wykorzystała swoje pieniądze. Środków finansowych nie wykorzystały gmina Zatory, 

Nasielsk i nasza gmina - 87.000 zł. Zadanie musi służyć społeczności. Gmina dostaje 60%, 

40% musi dołożyć, ponieważ w grę nie wchodzi podatek V AT. Ale musi tu być wola 

społeczeństwa i gmina musi mieć swoje pieniądze. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 

zapytała, jaką własność ma staw w Szyszkach? 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że na części stawu stoi remiza. Staw w Szyszkach nie ma 

własności. Chcąc uregulować własność remizy trzeba zacząć od przekazania przez 

właściciela gruntów, gminie w formie darowizny. Nie będzie można przejąć gruntów przez 
komunalizację, a jedynie przez zasiedzenie. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski- powiedział, że w Gzach 
w ramach funduszu sołeckiego jest wykonanie odwodnienia drogi, a przepustach niema 
żadnej wzmianki. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, ze musiałaby zajrzeć do protokołu z zebrania wiejskiego. 

Przepusty na drogi będą zakupione ze środków gminnych. Założenie przepustów zostanie 

wykonane w ramach przydzielonych środków funduszu sołeckiego. 
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 
nadmieniła, że skoro są środki na odnowę wsi, to może coś odnowić, klub w Szyszkach. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że w Szyszkach nie ma poczty, cały budynek jest własnością 
gmmy. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 
uznała, że skoro budynek jest własnością gminy, to może pieniądze z odnowy wsi 
przeznaczyć na ten budynek? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że żeby przeznaczyć środki z odnowy wsi, trzeba mieć 
swoje środki finansowe. W tej chwili nie ma możliwości. Nadmieniła, że gmina Gzy 
środków z odnowy wsi ma do wykorzystania 87.000 zł.. Natomiast gmina Nasielsk w ogóle 
nie wykorzystała środków i ma 524.000 zł .. Gmina Świercze - 139.000 zł. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
zapytała, czy środki te przechodzą na następny rok? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że środki te są do wykorzystania do końca 2013 r. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefan Zadrożny - zapytał o stan prawny remizy 
OSP w Przewodowie -Majorat? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że remiza OSP w Przewodowie - Majorat nie ma 
własności. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - zapytał o budynek drewniany 
w Gzach, który jest własnością gminy? 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że okazuje się, że podział wykonany przez gmmę, 

w Starostwie nie za bardzo można przeznaczyć na cele mieszkalne 2 pomieszczenia. Z tego 
co wie} jedna osoba się trochę wycofuje. W związku z tym być może uda się sprzedać 
budynek w całości. Zostawi to na po nowym roku. Wycena zrobiona jest na 60.000 zł. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - zgłosił do remontu, do bieżących 
napraw drogę powiatową Szyszki - Gotardy, gdyż z powrotem powybijały się dziury. 
Poinformował, że najgorzej jest, jak mija się Zakład Mięsny Pana Lenarcika, jadąc w stronę 
Gąsocina. Zgłosił również naprawę poboczy przy przystankach autobusowych, ponieważ 
przy przystanku w Słończewie jest zawsze jezioro. W związku z tym dorośli i dzieci mają 

kłopoty z wsiadaniem do autobusu. 
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. Żebrowski 

o godz. 12.20 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: Przewodniczył: 

Jj.?muJ--
Zofia Pszczo1R:owska ~~~~ 

Kazimierz 2ebrowski 


