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P R o T O KÓŁ Nr XXVII/13 


z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 27 sierpnia 2013 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 13. I O otworzył XXVII Sesję Rady 

Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą 

obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Radni nieobecni: 

I. Biegała Krzysztof 

2. Czapliński Krzysztof 

3. Kumińska Elżbieta 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący L. Pytel - przypomniał, że porządek obrad Sesji otrzymali wszyscy 

Państwo radni. 

Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pani Wójt chciałaby 

wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 

Wójt Gminy Barbara Polańska - zwróciła się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad 

dodatkowego punktu tj. Podjęcie stanowiska sprawie wyrażenia zgody / niewyrażenia zgody 

na przekazanie przystanków autobusowych usytuowanych przy drogach powiatowych 

znajdujących się na terenie gminy Gzy. 

Poinformowała, że otrzymała pismo z Zarządu Powiatu w Pułtusku, w którym jest sugestia, 

żeby Rada Gminy wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Pułtuskiego 

przystanków autobusowych przy drogach powiatowych. A jeżel i nie, to żeby podjęła 

stanowisko w tej sprawie i przekazała je do Starostwa Powiatowego. Zaproponowała aby 

dodatkowy punkt był rozpatrywany jako pkt 15 , po podjętych uchwałach. Pozostałe punkty 

porządku obrad byłby przesunięte o jeden punkt niżej . 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Witold Czapliński. Aktualna iloH' radnych 

biorących udzial \v posiedzeniu - J3. 
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Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 

dodatkowego punktu tj. "Stanowisko Rady w sprawie wyrażenia zgody bądź niewyrażenia 

zgody na przekazanie przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy Gzy". 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za" , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz l głosie "wstrzymującym" przyjęła dodatkowy punkt do 

porządku obrad. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał porządek obrad z przyjętą zmianą poddał pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymującym" bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Ocena informacji z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2013 roku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian lIchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Kal11iewo 

w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na przekazaniu zarządzenia 

drogą publiczną. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karniewo. 

12. Podjęde uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział 

członków ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 


pożarniczym. 


13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2013 - 2016. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2016. 
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15. Podjęcie stanowiska sprawie wyrażenia zgody / niewyrażenia zgody na przekazanie 

przystanków autobusowych usytuowanych przy drogach powiatowych położonych 

na terenie gminy Gzy. 

16. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

17. Sprawy bieżące gminy. 

18. Wolne wnioski i pytania. 

)9. Zamknięcie Sesji. 

Ad. pkt 3. 


Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że protokół Nr XXVI/13 z poprzedniej Sesji 


Rady Gminy odbytej w dniu 6 czerwca 2013 r. był wyłożony do wglądu w okresie 


międzysesyjnym oraz na wspólnym posiedzeniu komisji i każdy miał możliwość się z nim 


zapoznać. Uwag do protokołu nie zgłoszono. 


Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za"' " 


przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednomyślnie 


protokół z poprzedniej Sesji. 


Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - powiedziała, że Zarządzeniem Nr 28/13 Wójta 

Gminy z dnia 12 sierpnia 2013 r. Pani Wójt przedstawiła informację o przebiegu wykonania 

budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację 

o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2013 roku. 


Zarządzenie zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie 


i przedłożone Radzie Gminy. 


Uchwałą budżetową Nr XXIII91112 Rada Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r. uchwaliła 


budżet na rok 2013 w łącznej kwocie: 


po stronie dochodów - 10.444.386,84 zł 


wydatki - 10.178.580,00 zł; 


Przychody- 0,00 zł 


Rozchody - 265.806,84 zł na spłatę kredytów bankowych. 
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Na dzień 30.06.20 13r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na zmiany planu dotacji na 


zadania rządowe zlecone, na dofinansowanie zadań własnych, zmian planu inwestycji, 


przychodów i rozchodów. 


Ostatecznie na dzień 30.06.2013 r. : 


dochody wyniosły - 11.235.241,12 zł; wykonanie - 5.616.056,64 zł - 49,99 % 


wydatki w łącznej kwocie - 11.192.335,25 zł; wykonanie - 5.030.454,78 zł - 44,94 % 


W planie przychodów dokonano zmian uchwałą Rady i kwota ta wynosi: 


222.900,97 zł; wykonanie - 362.629,84 zł - 162,69 % 


Plan rozchodów pozostał bez zmian - 265.806,84 zł; wykonanie - 132.904,42 zł - 50,00 % 


z tego: spłata kredytów - 265.806,84 zł; v,'ykonanie - 132.904,42 zł - 50,00% 


DOCHODY 

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2013r. w poszczególnych działach przedstawia 

się następująco: 

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Plan - 333.164,28 zł; wykonanie - 333.10 1, 18 zł - 99,98 % 

Wysoki wskaźnik jest związany z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań rządowych 

zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 330.664,28 zł 

zgodnie ze złożonymi wnioskami przez rolników. 

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - 2.436,90 zł. 

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Plan - 100.000,00 zł ; wykonanie - O 

Była planowana dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych 

z wyłączeniem z produkcji gruntów rojnych na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi 

gminnej Nowe Skaszewo - Sulnikowo" w kwocie l 00.000,00 zł; Ostatecznie została 

podpisana umowa i gmina uzyskała kwotę 60.000,00 zł. Środki gmina otrzyma po 

wykonaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia finansowego. Realizacja zadania w II półroczu 

20131'. , ostateczne rozliczenie dotacji w terminie do I Ogrudnia 2013r. 

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Plan - 242.087,00 zł ; wykonanie - 23.787, 21 zł - 9,83% 

Są to dochody za czynsze lokalowe , użytkowanie wieczyste i odsetki - 23.787,21 zł 

Planowana kwota 200.000,00 zł ze sprzedaży mienia - 0,00 zł 

http:30.06.20
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Wydatki bieżące. wykonanie - 51.0 I % 

• zakup rur betono\\ych .pospólki drogov\cj - 13 .()l)5.U.5 zl 

• od śnieża nie dróg - 31.554.5~ zl 

• 	 proJilovv'a nie dróg - 11 .566.10 zl 
• 	 bieżący remont dróg gminnych - 2.654 

Wydatki mai'1tko\\e. wykonanie - 15.185.m 1.1 - l A3 % 


S"l to \vydalki związane z kosztorysami i przed miarem robót i zadaniainv"cst)'cyine . 


DZIAł. 700 - GOSPODARKA l\1IESZK.\NJOWA 


\N\kollanie - 4.75 % 


Je st to okresowa kontrola przc\.\odó\\ komino\\yeh \\ lokalu socji1ln)l11. wypi sy I rc.icstru 


gruntll\\. opiaty za korzystanie z grlll1ló\.\ pLld v\odami. 


DZIAł, 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 


Plan - 15.000.00 zł; wykonanie - 0.00 z1. 


W l pMroczu nic było faktur za uslllgi z tyt lllll wykonani a projektóvi decyzji o \varunkach 


zabudowy. 


DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Wykonanie - 49.71 % 


Wydatki bieżące wykonanie - 51.q] % 


Utrzymanie urzędu gmin)'. vv)'d(ltki związane z realizacja zada!'l zleconych. 


Wydatki l1la.iqtko\Ve. wykonanie - 11.66 % 


• 	 Ulllo\va v\ spm\\ ie pJrtnerskiei \\spólpracy I)I'Z) n:alizacji projektu z Mars/alkielll 
\\;o,iCV,('lllzt \.\ (I 1'v1ul:o\,vieck iego. 

• 	 lakUJ) kserokopiarki dla potrzeb urz~du . 

• 	 \\ykonanic pozostalych zmbl1 \\ fi pulroull. 

DZIAł, 75t - l' RZF;DY I\lACZELNYCI-ł ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE.J, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

Wykonanie - 48.81 % 


Sq lO \\ydatki bicL'.qce zwiqzane l. aktll{di/acj'l spisu wyborców. 


DZIAł~ 754 - BF:ZPIF:CZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 


PRZECIWPOŻAROWA 


Wykol1anie - -'9.39 % 

http:15.000.00
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.lcq tu utrzymJnic ocholniczych S lraŻ) poŻUI'I1)ch. \'vydalki bież<!ce . energia. l akup paliv,a. 

\\ydatki eksploatacyjne. 

DZIAŁ, 757 - OBSł~UGA Ot,UGU PUBLICZNEGO 

Wykonanie - 45.57 '10 

Są to wydalki związane z od setkami od kred ytó\v . 

DZIAł. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 

Pl an - 63.500.00 zl 

DZIAŁ. 801 - OŚWIATA JWYCHOWANIE 


Wyd alki bicżqce \Ą' ykonano \\ - 51.60% 


Realizacja zadaJl oŚWialO \\ yeh \" poszczególnych jednostkach budżelowych podlegl ych 


g111 inic 11r:tcc/Sld\\ ia s ię nastypu.iąco : 


Publiczna Szkola Podstawowa w Przewodowic z oddzialem przedszkolnym: 

\Vydnlki bieżące . wykonanie - 52.50% 

W tym : 

al szkoł a podstawowa - 52.30 % 

bl oddział przedszkolny - 47.20 % 

ci doksztakanie i doskonalenie nauczycieli - 38.30 % 

dl pozostała dzi a lalność -72.00% ( wyprata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i odpi s na 

ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rcncistóvv 

Publiczna Szkola Podstawowa w Skaszewie z oddziałem przedszkolnym: 

Wydatki bieżące . \'ykonanie - 53.20% 

\V ty 111: 

al szkoła podstawowa - 53.30% 

hl ode/zial pucdszkolny - 53.30 % 

ci duksLlalc,lnie i doskonalenie nauczycieli pl an - 1.000.00 II : \\"Jkonanie - 500.0071 -· 50% 

li ': I)O/oS((ll<1 dl. i a lalnl)ść - 43.70% 


Puhliczne Gimnazjum w Gzach: 

Wydatki bieżące. \\ykonanie - 5:1.30% 

"V tym: 

al gimllJzjuIll - 53.60% 

hl dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 52 .00 % 

ci pozostała działalność. wykonanie - 0.00 li 


http:1.000.00
http:63.500.00


- 5 -


Dochody z tego tytułu są planowane w II półroczu. W I półroczu przygotowywano 


dokumenty niezbędne do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż. 


DZIAł__ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 


Wykonanie dochodów - 48,57 % 


Są to dotacje na zadania rządowe. odsetki i pozostałe dochody własne . 


DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WłJADZY PAŃSTWOWEJ, 


KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 


Planowana dotacja na aktualizacje spisu wyborców - 670,00 zł; \\rykonanie - 336,00 zł 

50,10%. 


DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

Wykonanie - 36,71 % 


Dochody są dużo niższe z uwagi na planowane dochody z tytułu opłat za śmieci. Kwota 


będzie dopiero uaktualniana. Realizacja od 1.07.2013 L- dochody będą wpływały 


w JI półroczu. 


Ogółem należności, które pozostały do zapłaty z tytułu podatków wynoszą - 704.584,28 zł, 


w tym zaległości wymagalne - 45.852,83 zł, pozostałe są to zaległości niewymagalne 


i dotyczą rat przyszłych podatków i opiat. 


Skutki obniżenia górnych stawek podatków za] półrocze 2013r. na podstawie Uchwały Rady 


Gminy wynoszą - 371.403,20 zł. 


Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy - 20.094,18 zł . 


Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 16.282,00 zł. Są to umorzenia zaległości 


podatkowych i odroczenia. 


DZIAŁ 758 - ROŻNE ROZLICZENIA 

Wykonanie - 56,37 % 


Są to subwencje oświatowa i wyrównawcza z budżetu państwa. 


DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 


Wykonanie planu - 53 ,54 % 


Są to dochody z tytułu wynajmu hali gimnastycznej , odsetki od środków na rachunku 


bankowym, usługi. 
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DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 

Wykonanie - 55,85 % 


Są to głównie dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami i dotacje na 


dofinansowanie zadań własnych gminnych. 


DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 


Wykonanie - ) 00,00 % 


Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 


uczniów o charakterze socjalnym. 


DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wykonanie - 2.222,08 zł - 9,08 % 

Jest to opłata z tytułu korzystania ze środowiska - 2.222,08 zł i planowana dotacja 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 19.468,00 zł na dofinansowanie 

realizacji zadania pn " Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu" Przekazanie dotacji od dnia 

01.10.2013 do dnia 02.12.2013r. po zrealizowaniu zadania. 

WYDATKI 

Wydatki wykonano w 44,94 % 


z tego : 


- wydatki bieżące - 50,72 % 


- wydatki majątkowe - 2,18 % 


Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że w I półroczu trwały prace 


przygotowawcze. 


DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Wykonanie - 85, J6 % 


Jest to wypłata 357 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 


napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz obsługa z tego tytułu. 


DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 


Wykonanie - 49,80 % 


Jest to realizacja projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową 


w sprawie partnerskiej współpracy. 


DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 


Niskie V\'Ykonanie - 6,30 % miało wpływ na wydatki majątkowe realizowane w IJ półroczu. 
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Realizacja pozostałych zadań" oświacie realizowanych przez urn!d gminy 

Wykon8nie - 44.61 % 

[)otycl..Y to : 

- dotacji dla Spoteczncj Szkoly POdSl<1\VO\\cj " Czach - 161.1 J 8.30 l I. 

- dowożeni8 uczniów do szkól - 79.79 1.53 1..1. 

- zak upu pomocy nauko"vych i wyposalenia i przekazanie v.. użyczenie Spokczncj Szkole 


Podstawowej w (Jzach w kwocie 15.452.00z1 z środków runduszu soleckiego. 
- wplata za dzieci ucz~szczaj~ce do przedszkola \\ Pultusku z terenu naszej gminy - 10.1 R8.5R 

zł. 

Wyd8tki mnj~tkowe : 


Pbn S(l.OOOJlO z ł . wykonanie - l .000.00 71 - 1.2:" % 


Opnlco\\anie przedmiaru robót remontu laziend \\ SP Przewodowo . robot) budo"" lanc 


sierpiel) 2013. 


DZIAL 851 - OCHRONA ZDROWIA 

Wykollanie - 43.49 (% 
. .

Jest to realizacja zauałl określonych v. gll1ll1J1yl11 programIe profilJktyki 1"0/\\ "-\IY \ \<1 nI J 

problemów a l koho low)'c h. 

DZIAł, 852 - POMOC SPOŁECZNA 

Wykonanie - 54.52 % 

Wydatki bieżące - 54.52 % 

Wydatki dotyczą utl7.ymani8 GOPS. wypl<lcania ś \·viJdczell rodzinnych. funduszu 

alimcłltacyjnego. ubezpieczenia. zas ilkó\V stałych i okresovv)ch. WS7.ystkie /adani,l 

rcali /()\."ane pr/ez GOPS są linanso\\'ane z dotacji celo\\ej \V b ,vocic 750.637.16 zl i / dotacji 

cclo\\c.j otrl:)l11y"ancj na dotimll1sowanie Zad<l ll \vl8snych \\ k"'iocie 151.4\8.2 7 zl. ~rod ki 

gminy !t)l),8()5.71 1:1. 

DZIAL 85-ł - EOll KACYJNA OPtEKA WYCHOWAWCZA 

\Vykon zlIl ie - R5.89 o/v 


.lcstto \\ )plata dla 62 uczniów L 29 rodzin st)pendiul11 soc.jalnego I-a okres I _. VI 20131". 


I.<td<ll1ie zreali zo v.·8no l: dotacji bud żetu pclllst\\a - 32.6-ł0.OO I.t i środki gmin)' - R.2~O.()O /1. 


DZIAL 900 - GOSPODARKA KOM UNALNA I OCHRONA ŚI{ODOWISKA 


Wykonanie - 9.90 % 


Set to wydatki bieżące. 


Wydatki majątkowe. wykonanie - 0.00 % 


http:32.6-�0.OO
http:t)l),8()5.71
http:151.4\8.27
http:750.637.16
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.kst tu rc:.di / acja zadall przyjętych \\' planie illwcslycyillyl11 \\ ramach fUlldus/u soleckiego 

\\ II plllr\)c/lI i realizacja zadałl bież'lcycll \\)nikaj'1ca z ustav..) o lItl7\maniu czystości 

i por/;tdk u \\ gmillach. 

OZIAL 921 - KULTURA l OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Wykonanie - 52.32 % 


Wydatki z\viąl.ane z dotacjami dla bibliotcki \\ Gzach vvvdatki Z\\'I<vanc z utrzymanicm 


świetlicy w Gzach, 


DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 


Wykonanie - 38.43 % 


Na dzidl 30.06.20131'. zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynosz'1 16.1,83R.12 1.1. 


Zobowiązania dotyczą potrąconych zaliczek na podatek dochodO\yy od v.:ynagrodzcll. skludek 


ZUS. faktury hieżące za materialy i uslugi o terminach platności w m-cli lipcu . 


lobo\\i<lzani8 wymagalne nie wystcWdy, 


Ladlui.enic gminy na dzidl 30 czerwca 2013 roku z tytulu kredytów dlugokrminowych 


wynosi 3.71 ().757.65 zł. co stanowi :13.11 % planowanych dochodó\\ na rok 20 13. 


Przedstawiona została również inlormacja o kształto\\ClJliu się Wieloletniej Prognozy 


Finanso\\ej . która jest dokumentem planistycznym do uchwaly blld~etowcj. Jest wynikiem 


realizacji ustawy o finansach puhlicznych. Wyjaśni la. że \Vszystkie zmiany. które są 


wprowadzane uchwalami Rady Gminy do hudżetu i Znrządzeniallli Wójta Gminy są 


wprowadzane do WPr: \\1 celu zachowania zgodności docllOdó\v i wydatków jak równiej. 


wydatków majątkowych celem obliczenia indywidualnego wskaźnika dla gmin. Wszystkie 


kategorie ekonomiczne \,vynikają ze sprawozclati hudżeto\vych na dzieli 30.06.2013 I'. 


Jnformacja z wykonania planu finansowego Gminncj Biblioteki Puhliczne.i \V (l/ach 


za I pólrocle 2013 r. zawiera tabelarycznie przychody i rozchody . 


IN I pólrocz.u GBP zakupila 279 książek. z czego 2.14 dla GHP w Gzach. a 45 dla I:ilii 


\\ Skasl.c\\ic. Otrz)lllał::1 4 k s iążki z Naclhużaóskicgo Parku Krajohrazowego i od R;,cunika 


Praw D/iecka. Zostało wypożyczone 2.30 I książek. C'z,ytclnicy mogq kor7.ystać 


z 4 komputerów i hezplatnego Internetu. Lokaljest dostosowany dla osóh niepelnosprawnych. 


W cOllzicnncj pracy urządzane są wysta\\ki książek z\\iązanych z rocznicami sta'v'inych ludzi 


i pisarz) oraz organizowane konkursy dla dzieci i mlodzieży. W czasie terii zimo\\ych 


zorganilO\vanc bylo spotkanie z pracownikiem Nadbui.aliskiego Parku Krajohr,lzowego ornI: 


spcktakl teatralny pl. . .Pinokio" wykonany przez aktoró\\ krakowskicgo Teatru Urwis. 


http:16.1,83R.12
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Biblioteki wsp{) lpracują I.C s7..kol'1I11i. instytucjami stO\\aL~) szcni am i Cunkcjolluj'lcY11li n;1 

Icrenie gminy. 

\\' mmcu zostalo zorganizo\\anc spo tkanie \\ ielkanocnc diet c7.lol1ków Klubu Seniortl. 

\N b\ierniu ogloSl.ollo konkurs plastyczny dla uCl.nió\\ szkól podstawo\\ych pl. .. Moja 

llluhi( ~I l<J ksi~l.k~I··. 

\\" C/CIWClI . \\ 1.\\iWkll I. orgaIlIzowanym \\TH /. I. GOPS \v Cjz.ach kstyncm . .J>oslJ\\ IW 

rod z inę" ogloszono konkurs na wierszyk o rodzinie. Podczas testynu odbył się takic konkurs 

..Cly znasz wicrs7.e Juliana lu\\im,l 'r ' or~l1 oglos/o!1o w'.niki konkursu na wierszyk 

o rodlinie . 

Rada Gminy jednogłośnie prlez aklamacj~ przyjęla V\/w i n fOl" 111 ację 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu. informacja o ksztaltowaniu si y wieloletniej 

prognozy finan sowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu linanso\vego jcdnostek la 

pierwsze półrocze 2013 roku - slanowi z[t ł~cznik nr 2 do niniejszego prolokolu. 

Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska - wyjaśni la. że autopoprawka do projektu uchwaly w sprmvlc zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy GZ) \viąże się z projektem lIchwaly w sp rD\vie 

zmian v\ uclmalc budżetowej Gminy GL y na rok 2013. O omówienie projektu uchwaly 

poprosi 1,1 p(łni q Skarbnik. 

Skarhnik E. Glowac!{a - po\\iedziala. że zmiana. którq proponuje si<; \\pJ"O\\aJ l.iĆ tmchy 

umknyla jej uwadze. i ż do tej pory nic bylo \\ ykazu przedsięwzięć v\ielolctnich . l,mvsze były 

to inv\estycje tylko jednoroczne i \\ydatki bieżące. Vv' związku z \,vprowaJ/.eniem projektu 

unijnego .. Dziś myślę o .jutrze·· . który będz ie realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki w dwóch latach 2013 - 2014. zachoclzi konieczność dopisania jednego paragraf'lI 

.. Upoważnia s ię Wójta Gminy do zaciągania zobowiązaIl zwi'lzanych L realil.<.lcjq 

przedsięwzięć zamieszczonych 'v\ wykazie określonym w paragralie l ust. T. Nadmienila. 7.e 

\\ zalączniklI - wykaz przeds ięwzięć jcst rozliczony limit. naklady lącznic - 410.936 71. 

w tym \\ 2013 r. - 182.RS4 l1. w roku 2014 - 228.082 z!. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał autopopra"vkę do pro.jektu uchwaly w sprawie /mi,lIl) . 

Wicloldniej Prognozy Finanso\\'ej Gminy Gzy tj.: 

I. 	Paragral' 3 otr/ymu.je brzmienie .. Upoważ.nia się Wójta Gminy Jo 'zac i'1gania !obowią/cll'l 

I.\\iqzan)"ch z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w "vykazic określonym 

w parngra fie I ust. 2". 

http:otr/ymu.je
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Pal'agraf:l \v projekcie otrz)ll1u.jc nr 4 i paragraf 4 otl7.ymlljc nr 5 i poddal pod glosowanie 

Rada Gminy w ohecności l:l radnych uczcstnicz<)cych \\ posiedzcniu -- 1:l glosami .J;J". P17: 

O glosó\\ .. przcci\\nych" oraz O glosó\\ .. \\str/yl1luj'lcycll·' przyj~l(l jcdnoglośnic \\/\\ 

alltopopl'a\\k\ . 

/\utopopra\\ 1,<1 Jo jJl\)jektu uchwaly \\ sprawie zmian) Wieloletniej l)rogIlO/.y FinansO\\cj 

Gmin) ei:;}- stammi zalącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pyteł - poinformo\\aL że projekt uchwal) w sprawie zmiany 

Wit~L.\kti1lC.i Progno7)' FinC1nso\\<:.: przcc!<:t:1\\!Ony 112 \\ ::pólnym p0sicdzeniu Komisji zost~d 

zaopinio\\any pozytywnie. Odczytal w/w projekt lIchwały po przyjętej autopoprawcc i poddal 

pod gloso\\anie. 

Rada Gminy \\ obecności 13 radnych lIczestniczących \y posiedzeniu - 13 glosami .. za". prl.) 

O głos{)\\ "wstrzymlljących" oraz O głosów .. przcciwnych" pod.jt;ła LJchwal~ 

Nr XXVI1/120/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która 

stanowi zalącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 


Wójt 13. Polańska - poinforl11lmała. że \\ punkcie tym chciabby \\prowadzić <1utopopra\\ ki 


do projektu ucll\\aly \\ sprawie zmian uch\\'ał) hlldżetov,ej Gminy Gzy na 2013 rok. 


Wyjaśnila. że po dokonanill remontll przepustu i przepro\\adzonych przetargach zmniejs/.)la 


sit; bHlta. którą można przcznaczyć na zadania ze wzgl~dlJ na stan jaki istniejc. 


lnpropon()\\ala \vpro\vadl.ić nowe nastt;pu.i'1ce zadania: 


,II \vykonilnic przepustll na drodzc gminnej \ve \vsi Sisiee - 6.000 zł. 


b/ \\ykonanie przepustu na drodze gminnej (od remizy \ve wsi Przewodo\Vo - Majorat 


\Vzclluż drogi we wsi No\Ve Przevvodowo )we wsi No\vc Przewodowo - 10.000 zl. 

c! wykonanie przepustu na drodze gminnej ( ):wirówce) \\i:: wsi Mier/.cniec - 6.000 zł. 

Kolejnn zmiana dotyczy zadania pn ...Budov,a przy.-.;tanku autobusO\vego w Szyszkach". 

Wcześniej kwota na w/w zadanie hyla zapisana .jako . .zakup lIsług", ,1 obecnie po uzgodnicnilI 

hędzie jako ..wydatki na zakupy inwestycyjne". 

Skarbnik E. Głowacka - powiedziała. że llas[(\pi lo zlllniejszenie planu dochodów \v dziale 

600 o kwotę 40.000 zl w związku z przyznaną dotacją na in\\estycje drogowe zc środkó\', 

związanych z wyłączeniem produkcji rolnej. ull1O\\a I.ostala podpisana 22.07.2013 r. 

W zwiększcniach dochody uległy zwi~kszeniu o k\Vot~ 306.660.77 zł: 

http:306.660.77
http:otrz)ll1u.jc


- 13 

- \\ cbak 754 Ochotnicze SU'JŻC pużal'lle z\\it;ks/.y ly s i~' dochody I. uvvagi IW I. lo/enie 

v- niosków prze/. g\llin~ do PZU \\ Warszawi\:? ze ś roclkó \\. prewencyjnych . 

Na cel dla straży gmina u zys kała środki w kwocic 5.500 zl. 

- w dzialc 758 Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o b.VOl~118.30ó,77 zll. lego : 

> zwiększ\:?nie o kwo tę 50.000 zl cz~ści oŚ",ialO\\'cj subwencji ogólnej zc ś rodków rezerw~ 

na zlożone wnioski przez Gminę. 

>zwiększcnie o kwotę 68.306.77 zl dotacji z rozliczenia \.vydatków funduszu sokckiego /<.1 

,.,.,1.: 2012. 

- dziale ~Ol Oświata i wychowanie - prZyznana dotacja \\ kwocie 182 .854 zl na projekl 

pn. "Dziś myś l ę o jutrze". 

1)0 slronie \\ydalkóv- /mnle.lsl.enle dol \CI.\ planu \vydatków o kWOlę .l.000 /.1 

\\ Ochotnicl.)'ch strażach pożarnych na wynagrodzenie buosobowc - /. Iecenie ustugi oso bie 

II/.yczl1e,i ( rel110nl samochodu OSP Gzy - zm iana miedzy paragrafam i) . 

Ponadto z\\iększono V\ ocholniczych st rażach pożarnych plan \\ydalkc)\v o. kWOlę 5.500 /1 na 

zakup malerialó\V OSP ze środków prewencyjnych PlU. 

Zmniejszenia również nastąpi!y \v zv ... iązku ze zmniejszeniem zadania inweslycyjnego pn . 

.. Remont przepustu i drogi gminnej Slollczewo - Ozimno oraz remont przepUSlÓ\\ we wsiach 

P~ko\vo. Micrzenicc. Przewodowo Poduchownc" o k\\Olę 22.000 zl. Ila 3 nowe most ki . klóre 

przedstm,ila Pani Wójt. 

W z\\ięks7.clliach zwiększa s ię plan \.\ydatktm o b\ot~ 338.660.77 zt.: 

- dziale 600 zw i ększa si~ o k\Vor~ 39.000 zl z przeznaczeniem na modernizacj~ mostku wc 

\\ si iehr~ _. \Viatraki o kWOlę 15 .000 zl i wykoll(lnie I'OWU odwadnia,iqcego przy drodze 


gminnei \\l' \\si PękO\\o - 9.000 7 ł . wydalki bieżące 15 .000 zl - odśnieżanie. 


- IlllniL'.is/<l si<; \.\ydatki mająrko\\(~ o kWOly 72.000 1.1 plu s 22.000 II \.\ aulopopr~1\\ce na 

/dtbnj,: in\\l' s t~ cy,ine pn. " Przcblldown drogi gl1lilll1Cj ]\;O\ve Skas/.ewo - Sulniko\-',o" 

\\ I \\.i <l/. kll 7. wartością obniżoną po pr7:ctargu. 

- w d/iale 750 Administracja publiczna z\\ i<;ksla się plan o kwoty 8.nOO /1 l1a zadanie pn. 

.. i\/Iockrnizacja sieci kompulero\\e,i" mającej na celu poprm\ y . iakości pr3c) kOll1puLeró\\ 

\\ sieci urzędu gmin)'. 

- W dziale Ośv,inta i \\ ycI10\\<1I1i(' I\\iększa się plan o k\\ ot\ 279.700.77 /1 z przeznaczeniem 

na : 

http:279.700.77
http:338.660.77
http:68.306.77
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" \\)posażcnic l11,tlcj sali gim118styclncj - pomieszczenia p0?)'skancgo v\ wyniku 

PSJ> Sk(\szewo -- 17.6237.1. 

> wyposai.cnie s[tli prze7.naczonej do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydnktyczllo

\\ychowawczych pozyskanej V\ \\yniku ad81'tacji - 6.950/1 PSP Skaszcwo. 

> \vyposa7.enie prac ()\\'ni ,ięzyko\\ej z mebbl11i PC; Gzy - 25.427 /1. 

Wydatki są finansowane z przyznanej reZCl"\\) części oświatov\cj w V\yniku zlożonych 

wniosków. 

> zwiększ.a się plan o k.\\ot~ 32.IlOn 71 dla PC; 'v Ci/:1Ch ?n ~l ~/8kup o1cj\! i o kwot"" 7.000 :.-:1 

PSP w Skaszewie na zakup ole.ju. 

> zwiększa się plan wydatkó\\ o kwotę 182.854 zl z\\iązanych z realizacja projektu pn ...Dz iś 

Illyślę o jutrze" z Progl'8l11u Operacyjnego Kapital Lud zki. 

> z\\i~k s7.a się o kwotę 7.846.77 zl plan z przeznaczcnicm na wydatki za dzieci /. tUCIlU 

gminy C/y uC/.ęs7.czające \V przeds7.kolu w PlIltllsku. 

- Vv' d/iale 852 Opieka spoleC7.na __ o zwiększa się plan \vydatków o h\otę 6.460 LI. 

/. przeznac/cnlem na : 

:> \\ ypl8tę ś\\i8dueni8 Z\\ iązanych z zatrudnieniem bez.robotnych osób w ramach prac 

spolcczl1ie użytecznych \\ spółinanso\\anych ze środków Po",iatowego Urzędu Pracy 

4.360 zl. 

> opłatę za pobyt w DOlllu Pomocy Spolccznej wymagającej całodohowej opieki z powodu 

choroby - 2.100 zl. 

Poza tym jest zmiana w klasyfikacji budżetO\\e.j \\ z8daniu rcali/owanym z i'ullcluS/.u 

solediego \\si Porzovvo. 

Przewodniczący L. Pytel - prz.ystąpil do odczytania autopoprawek do projektu uch\\Ltly 

Rady Gminy Gzy \v spr3\\ic zmian uchw8ły hudżetowej Gminy Gz.y na 2013 rok i poddania 

ich pod glosowanie. 

Poni/vl' zmiany \\ projckcie uchwal) nie maj<1 \vplywu na \\ ynik Ilmll1sowy hudż.eLu gminy. 

Dochod~ i \\ ydatki ogólem pozostają bez zmian. Zmi8ny dotyczą zmniejszenia i zwi9kslenia 

kv.. ot \V zadaniach in\vestycy'jnych. 

I. Zmniejszcnie vv dziale 900 - rozdzial 9095 paragraf 6050 o kwotę 7.000 zl dotycz) zadania 

pn . ..BudoW8 przystanku autobusl)\\cgo \\ Szyszkach" a zwiększenie \\0 dziale 900 

rozdział 90095- paragraf - 6060 - lj. wydatk i na zak upy inwestycyj nc o k WOlę 7.000 li 

dotyczy zdania pn ...Zakup wiaty przystankowej we \"si Szyszki" jednocześnie zmiana 

http:spoleC7.na
http:7.846.77
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niV'\.' fadan i a i nV\estycyi nego. 

R,1ua CJminy Vv obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzenill ..- II glosami Ja", przy 

I glosie "przccivvnym" i I glosie ..wstrzymującym" przyi<;ta w/w autopopr8\\ kt;o 

2. Zmniejszcnie w dziale 600 rozdzial 60016 paragraf 6050 o kwotę 22.000 zl z zadania 

imvcstycyincgo pn, .. Remont przepustu i drogi gminnej SIOllCZC\VO - Dziarno oraz remont 

przepustów we wsiach Pękowo, l\1ierzeniec. Prze\\odowo Poduchowne", a 

w dziale 600 rozdział 60 16 pat'agt'3~' 6050 IW następujące nowe zadania: 

a) wykonanie przepustu na drodze gminnej we wsi Sisicc - 6.000 zl 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących \v posiedzeniu - 11 glosami ..za", przy 

l głosie .. przeciwnym" i I głosie ,.\-vstrz)'mującym" przy,ię13 autopoprawkę. 

b) wykonanie przepustu na drodze gminnej \ve V\si No\\(:~ Przewodowo - 10.000 zl 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - I I głosami ..za", przy 

Oglosó\\ .. przeciwnych" i 2 głosach .. wstrzymujących" przyięla autopoprawkę. 

cJ \vykonanie przepustu na drodze gminnej vve wsi Mierzeniec - 6.000 zł 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących \V posiedzeniu - Ił glosami "za". pr7) 

l glosie ..przeciwnym" i I glosie ,,\vstrzymującym" przyjęła autopoprawkę. 

/\utopoprmvki do [1rojektu uchwał) Vv sprav.ie zmian uchwaly budżetowej Gmin)' Gzy na 

:::013 rok - stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokolu. 

Przewodnicz~!cy L. Pytel - odcz) tal projekt uchwal)' w sprawie zmian uchwaly budżetowej 

Gminy Cizy na rok 2013 7. przyiętymi autopoprawkami i poddał pod glosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - I I glosami ..za", [1rzy 

l głosie ..przeciwnym" oraz I głosie ..wstrzymu.iącym" podjęła lJchwałę Nr XXIII121/IJ 

\v sprawie zmian uchwall' budżeto\\ej Gminy Gzy na rok 2013 - która stanowi zalącznik 

nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Wójt B. Polańska - po\viedziala. że projekt ucl1\valv w sprawie udzielenia pomocy 

linansovvej to udzielenie pomocy finansowej w formie dotac.ii celowc.i dla PoV\iatu 

Pultuskiego w kwocie 205.000 zl na zadanie. które jest obecnie realizowane na drodze 

po\\iat()\\cj w miejsco\'vości Gotardy. Powyższa kwota jest zarezerwowana \\ budżecie 

gmin) . 

Przc\\odnicn!cy L Pytcl - roprosil Prze\\odniczących komisji stalych o odczytanic orinii do 

pl'O.iektu uch\\Jly. 

http:dotac.ii
http:sprav.ie
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P,-zcwodniczący Komisji Oś"iat~' , Zdro\\ ia i Bczpicczcństwa Publicznego Emilia Okksa 


- przcdstavvila pozytywną opinit; do projektu uchwal)' \v sprawie udzieleniu pomocy 


tinansowei. 


Opinia Komisji OŚvviaty. Zdrowia i lkzpieczeóstv\(1 Publicznego z dnia 20.08 . .201 J r. _. 


slanO\\i L.aląonik nr 7 do niniej szego prolokolu. 


Przc\, odniczi!cy Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żcbrowski _. n')v\nicż 


prLedstawd pozytywną opinit; do \\ / v.. projektu uchwal)'. 


Opi!liól Komisji Rolnictwa !3udżetu z dni'l :20.08.2013 r. - sta nowi zcdącznik nr 8 do. 


niniejszego protokolu. 


Pncwodniczi1cy L. Pytel -- odczy1al projekt ucl1\valy \v spr.l \Vle udzielenio pomocy 


tinansowej i podda1 pod głosowonie. 


Rada Gminy w obecnośc i 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu ·- I J glosami ..za··. przy 


O głosów ,.przeciwnych·· oraz O glosóv, .. wstrzymujących'" podjęla UchV\al~' 


Nr XXJII122/l 3 \v sprawie udzielenia pomocy linansov/ej - która stano\Vi załącznik nr C) do. 


niniejszego protokolu . 


Ad. pkt 9. 


Wójt B. Polańska - poinformo\\ał a. że projekt uchwaly w sprawlc udzielcni a pOlllocy 


linL1n so\\cj dotyczy tej s<1mcj drogi powiotowej z tym. że zosta l zlożony drugi wniosek. 


W budżecie gminy na rok 201 J zobO\\iązaliśm)' siG przekazać kwotę 40.000 zL 


Przewodniczący L Pytcl- poprosil PrZ-ewodniczqcych komisji stalych o odczytanie opinii do 


projektu uclmaly. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowi~ł i Bl'zpieczeństwa Publicznego E. Oleksił 

pI7.edst~ł\vj)8 pozytyw ną opini~ do projektu ucl1\\aly w spnt\vic udz.ielcnio pOl1locy 


fi n8nsowej. 


Przewodnicząc)' Komisji Rolnictwa i Budżctu K. Żebrowski również przedstawi I 


pozytywną opiniy do w/w projektu lIell'Valy. 


Przcwodniczący L P~tel -- odC7)tal projekt uchwal\ \\ spr3\\1e uclzielenia pOl1locy 


linHnsowej i podd<ll pod głosovlanic. 


Rad" CJll1iny \\ obecności 13 radnych uczestniczących \\ posiedzeniu - 13 glosami . .zu··, prl'.) 


Oglas(m .. pr/cci\\Il )'c h"' oraz Oglosów .. \\ strz)'mujących'" podjęb lJchwalt; Nr XXII/I2J / I:; 


\\ spr'l\vle udzielcniJ pOlllocy tinansowej - któru stanO\vi za!ąc7.l1ik nr 10 do niniej szego 


pmtokalu. 
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Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańslia - wyjaśniła. że jest możliwość \\ mI~S IącU wrześniu hic:t,qcegn roku 

złożenia \\lliosku w ramach programu Wieloldniego pod nazwą ..Narodo\\) Program 

Przebudowy Dróg Loka\l1\'ch ~()12 - 201 S Etap II"' tj, 50 % ś rodki gminy. 50cyo środki 

zewnętrzne, Jednak ze wzglądu na dużą ilość sklndanych v-mioskó\\ szansa na uz)sbnie 

środkl)Vv finansowych na wniosek jednej gminy na dokOllczenie drogi jest żadna, W związku 

z tym jeśli zrobimy to we współpracy z gminą Karniewo ( na terenie gminy Gzy 600 mb 

cI!',,:,,:;_ na terenie gmin)' KLlrnie\~o dU7(~ \-"it;cej) s~ dodCl!k0've runkty za wspó!ud/iaL 

W poro/umieniu z Panem Wójtem Gminy Karnie\\o zostały przygotowane odpo\viednie 

uchwaly. \\ gminie Karnie\<\o również i wspólnie będzie złożony jeden \\,niosek , Aby Gmina 

Karniewo mogla zlożyć wniosek należy podjąć uchv'ialę o przekazaniu zadania na czas 

realizacji Gminic Karniewo, Dlatego zostal przygotowany projekt uchwaly w Spra\\I~ 

zav"arcia porozumienia międzygminnego z Gl11in'1 Kal'lliewo w spr<l\\ie powierzenia zadania 

publicznego polegającego na prl.ekazaniu zarządzenia drogq publiczną 

Przewodniczący L Pytel- poprosi I Przc\\odniczących komisji stalych o odczytanie opinii do 

projektu uchwały, 

Przewodnicz~!c)' Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeilstwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawila pozyty"vną opinię do projektu uchwaly \v sprawie zawarcia porozumienia 

llliędzygminnego z Gminą Karniewo \\ sprawie powierzenia zadania puoliczncgo 

polegającego na przekazaniu zarządzenia drog'1 publiczną 

Przewodniczl!l'Y Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również przedst<l\vil 

pozyt~ \\ną opinie; clo w/ w projektu ucl1\\a!y, 

Przcwodniczący L Pytel - odczytaj projekt uchwaly \V Spr<l\-'l-IC zawarCIa poroZU1111Cnl(I 

mi~dzygl11innego z Gminą Karniewo \\ spraWIe powierzenia zadania publicznego 

polegaj'lcego na przekazaniu zarządzenia drogą puo!iczną i poddał pod glosowanie, 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących \\ posiedzcniu -- 13 glosami ..za··. przy 

Ogłosów ..przeciwnych'· oraz Og!OSÓ\\ .. \,vstrzy111u,jących" podjęla Uchwalę Nr XX111124/ 13 

\\ spraWIe udzielenia pomocy tinansowej - kt(lra stano\\i załqcznik nr II do 11lnIeJszego 

protokolu, 

Ad. Jlkt t l. 

Wójt B. Polańska - powicd ziala, że sldadajqc wniosek do realizacji na 2014 rok należy 

;:ahezpicczyć środki finansowe \\ oLldżecie gminy na rok 2014, 
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Dlmego przygotowany zostal projekt uchv,aly o la he/:piec~eniu k'v\ot)' 185.735 /Ina i',ldnnie 


.. Prl:ebuJO\\{l dróg gminnych usprawniających kOlllunikację pomięci /.y Gminą Karnie\\o. 


po\\iat mukowski i Cil11iną Cizy. pO\viat pultuski". 


Przewodniczący L Pytel - poprosil PI7:e\\odnicząqich komi~ji stulych o odczytanie opinii do 


projektu uch\valy. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Olcksa .


przedstawi la pozytywną opinię do projektu uchwal) v. sprawie udzielenia pomocy 


fin?nso\\ej Gminie !(<.~rnie\,o. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żcbrowsl{i- również pl7.edstawil 


pozytywną opinię do w/w pro.iektu uch\valy. 


Pytallnie bylo 


Przewodnicz_le) L Pytel - oduytal projekt ucll\valy \V sprawie udzielenia pOlllocy 


łin <'lIlso\\cj (,minie Karniewo i poddaj pod glosowanie. 


R.ada CJllliny w obccnośc i 13 radnych uczestniczących \\ posicdzeniu -- 13 glosami . .7.a". lXI) 


Ogłosów .. przeciwnych·· oraz Oglosó\\ .. wstrzymujqcych" podjęla LJcll'v\' ał~ Nr XX\lI125/ 13 


\\ sprawie udzielenia pomocy tinanso\\ej Gminie Kamie\vo- która stanowi i'a!qunik nr 12 


do niniejszego protokolu. 


Ad. pkt 12. 


Wó.it B. Polańska - PO\\ iedziala. l.e zgodnie z usta\\;) o ochronie pr/eci'v\poian)\\ej 


czlonkolll ochotniczej straży pożarnej hior<lc)'cll ud/ial \\ akcji należy się ekwi\\alcnl. 


Ekwiwalent ustala RaJa Gmin)' i nie IllOŻ.C on przekroCl.yć 1/175 części wynagrodzenia 


przecit;tncgo. które jest oglaszanc \\ Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystyczncgo 


i \\ynosi obecnic 3.612 zl. Maksymalna kwota ekwiv,alcntLI pienit;L-.ncgo v, ynosi 20.ó4 II. 


Zgodnie 1 ucllwalq Rady (jminy podj~tą \\ 2008 r. wysokość ekwiwalentu pienięincgo /,\ 


Lld/i~łl Cllonkóv, ochotniC/cj s traż.: poi.arncj \.\ dzialLlI1iach ratowniczych \\ynosi - 10 1'1 . /:(1 


ud/ia! \\ szkoleniu pożarniczym - 5 7.1 ..1\nalilu.i<IC stawki w gminach powiatu pultuskiego. 


gmilw Pultusk ma stawki maksymalne. gmina S\\.ierCl.e - 16 zł. gmina Zutory i gmina 


Winnica - 15 z!. gmina Pokr7)\\ nica - 1 ó.80 z1. Je.j prop07.ycja to Iwiększcnic wysokość 


eb\.iwalentu picnit;żnego za udzial C/lonkó\\ ochotniC/ej s traży pożarne.i \\ di'ialaniach 


ratowniczych do kwoty 15 zł i do 771 za utizial \V szkoleniu poL-arnicz)'m. 


Radny Witold Czapliński - zapytał. jaka .jest kwota /.a udział np. \\ zawodach strażackich''> 


WÓ.if B. PolaI1sl{t! - pointorlllowala. 1e nie potrati odptm ied/ieć \·v tej cll\\ili. 
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Sol1'ys wsi Gz~' i jrdnocześnie Prezes OSP Gzy Marian Zawadzld - pCJ\\iedzial. że 


\\ysokość ekwiwalentu pieniężnego zn udzial członków ochotniczej straży pożarnej 


\\ dzialaniach rato\vniczych \V \\ysokości 15 zł za każdą godzin~ to kwota odpowiednia. 


Natomiast za udział w szko leniu p07aJ"llicz)'m ekwiw,lknt pienięż.ny powinien wynosić 10 zl 


za każdą godzinę . .lego zdanielll. mlollzi na sl..ko1cnia pOiarnicze .jeżd7ą akurat w soboty 


i niedziele i zabiera im się czas na odpocz) nek po prac) . i ż vvrócą /. pracy i jadą na sz kolenie. 


Przewodniczący L. Pytel - poinformowal. że wniosek Pana Prezesa OSP Gzy nie może być 


bezpośrednio przyjęty, ponieważ. wniosek na Sesji nW7e zglosić tylko radny Rady Gminy. 


Natomiast może hyć uvvzględniony np. w następnym roku hudżetO\vym . jak będą nowe 


fundusze. 


Soltys wsi Gzy i jednocześnie Prezes OSP Gzy 1\1. Zawadzki - wyjaśni!. żc byla to 


wypowiedź.. a nie wniosek . 


Przcwodniczący L Pytel - poprosil Przewod niczących komisji stalych o przedstawienie 


opinii do projektu lIchwaly. 


PrzcwodnicD!9 Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpicczellstwa Puhlicznego E. Oleksa 

przedst<.1\\ila pozyt)wn'1 opinię do pmjektu uchw <.lIy \\ sprawie ustalenia \\ysokości 


ekwiwalentu pieniężnego za ud zial czlonkó"v ochotniczej straży pożarnej VI' d/ ialaniach 


ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym . 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żehrowsl\.i -- równic? przcdslnwil 


pozytywną opinię do w/w projektu ucll\vały. 


Przewodniczący L. Pytel - odczytal projekt lIchwaly \\ spraWIc w sprawIe ustalenia 


wysokości ekwiwalenlu pieni\żnego za udzial czlonkó\\ ochotniczt~j str<l7..y pożarnej 


w d/iJlaniach rato\\niczyeh lub szkokniu pożmnicz)m i poddal pod glosowanie. 


Rada Gminy w obecności 13 rndnych uczcstniczqeych w posiedzeniu - 13 glosami ..l.(1" , prl.)' 


Ogłosó\\ .. przeciwnych" oraz. Oglosów .. \vstrzymujqcych" podjęła Uchwałę Nr XXII / 1261\3 


. \\ sprmvic ustalenia vvysokości eJ.,~wiv.'alentu pieniężnego z.a udzial członków ochotniczej 


str~17.y po7.arnej w dzialaniach ratowniczych luh szkoleniu pożarniczym - która stanowi 


laląclIlik nr 13 do niniejszego protokolu. 


Ad. pkt U. 


Kiero\'\nik Gminnego Ośrodka Pomocy Spoleczncj w Gzach Teresa Linka - powiedziala. 


że Gminny Progralll Wspierania Rodziny \la lata 2013 - 2016 zostal opracownny w opmciu 


o u stawę o pomocy społecznej i ustawę o \\spieraniu rodzin)' i systemie pieczy zastępcz.ej. 

http:zast�pcz.ej
http:pieni��.ny


i 
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!\drcs[ltami progl'aJllu są dzieci i rodziny 1. tefcnu gminy, a \\ szczególności rodzicc, ktl')17) 

maj ą trudności \-v sferze opiekut1czo-\\ychovvawcz~j, Vi których wychowuj'ł siy dzieci oraz 

rodziny, których dzieci umieszczone zostaly \-\ pieczy zastępczej, 

Podkreślila, i..e rodzina to naturalne środO\\isko \.\ycl1oV'.'Ll\\CZe dziecka. które ks/taltuje jego 

osooowosć. przekazlIj'łc m u system \vmtośc i. t radycje. u k ieru kowlIjąc i ego postypowan ic na 

cale życie, PrawidJowo funkcjonuj4ca rodzina konsekwentnie i z po\vodzcniem s pełnia swoje 

zadania. stanowi dla swych cz]onków, Cl szczególnie dla dzieci /.ródło poczucia wartości 

i bo:piec/cllstwa, Jednak na ten:nie gminy występują r0dziny, w których sq 7.lożone sytuacje 

opiekullczo-wychowawcze vlyll1agllją rozwiąza łl interdyscy plinarnych , Problen1\ tl: 

występują szczególnie v\ rodzinach . które są niewydolnc wychowawczo, Dysf'unkcje te 

spowodowane są przede wszystkim u za leżnieniami i przyczyniają się do dużych strat 

w rozwoju dzieci żyjących w tych rodzinach. Nievv)'dolność rodziców zaburza zaspoko.jenie 

podstawo\vych potrzeb roz\\ojo\v)ch dziecka, pro\vadzi między innymi do niepowodzell 

szkolnych oraz izolacji spolecznej, Rozwój emocjonalny i intelektualn) dzieci z takich rocl/.in 

jest problemem w skali gminy, Przyczyny, które powodują dysfunkcje rodzin to: niskie 

dochod y, bezrobocie. uzaJcżn ien ia. a I koho I izm, przemoc i niedostosowan ie społeczne, 

Zaznaczyła, że rodzina jako naturalne środowisko rozwoju dziecka przeż,ywaj ,)c trudności 

\\ opiekowaniu się wychowaniem dzieci \v)maga wsparcia dla dobra nie tylko dzieci, ale 

dla wszystkich czlonków tej rodziny, Pl7y\\róccnie pra\\,idlowego funkcjonowania rodzin 

jest też najv,iykszym zyskiem dla s poleczllośc i \-\ każdej sferzc życia. zarówno dla dzieci jak 

i osób dorosłych, PocImiotami realizu,jącYl11i program są: placóvvki s Jużby zdrowia. placówki 

oświato\ve. parafie z terenu gminy. urząd gminy. GOPS. Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Środki na realizację programu będą pochod zily z budżetu gminy 

Gzy, 

rf/ /)'m momencie Sesje:. ()I)//.~ci/o rodno Zofio F/'ąckiell ' ic:: i mdn,l' Zd::is/ml' Kuco/'O\I'ski 

pOl71niej.cojąc i/oH: c:dol1k()11' Ro(~\ ' hiorąc\'(,'h IId::io/ II' I)(}siechenill clo II o,wi/). 

Pytałl nie b)'lo, 

Przcwodniczący L Pytel - poprosił Przewodniczących komisji ~;talych o przedstawienie 

opinii do projektu uchwaly, 

PrzcwodnicDłCY Komisji Oświaty, Zdrowia i Bczpicczeństwa Publicznego E. Oleksa 

przedsl,t\\ila pozyty\\llą opinię do projektu uch\\aly \\ sprawie przyjęcia CJminnego 

Progr,ltnu Wspierania Rodziny na lata 20 I J - 2016, 

http:rocl/.in
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Przewodnicz~cy Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żcbrowski róvvnicL. przeusl<Jvvil 


pO/yty\\ną opini~ do wil,\ projektu lIch\\nly. 


Przewodnicząc~' L. Pytel - odczytal projekt lIch\\al) \V spJ"(l\\le przY.l~cl(l (iminncgo 


Programu \Vspierania Rodziny l1a lata 20 J J - 2016 i poddal pod glosowanie . 


Rada (:;ll1in~ w obccnosci II radnych uczestniczących \\ posiedzeniu .- 11 gfosami .Ja", prz)' 


() glosc')\\ "przcci\\Il)ch" oraz Oglosó\\ "wstrzymujących" podjęla Uchwalę Nr XXII/I27/ 1 ~ 


\\ Sprd\\ ie przyjęcia Gmillnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2016 - która 


,1~!1<J\\; /.a!qcznik nr 14 d0 qjpicjgego prPl <,1 kcf,-1. 


Illflll mO/l/cncie IW solI/. o/)mc! pr:.l'hy! me/n} Zd:is!c/ll' !\ocorOl I ',\'ki, Akluo/no ilo.~':' rudnJch 


hio/'ących ud:io! \I ' fJosiecb:niu - /2, 


Ad. pkt 14. 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka 

poinfonno\Vala. że Gminny Program Przecivvdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 


Ofiar Przemocy w Rodzi n ie zosta f opracovvany d lugo fa I()"o tj , 201 J - 2016, Program został 


opraco\vywany w oparciu następujące akty prawne KmjO\vy Program Przcciwuzialania 


Przemocy w Rodzinie. ustawę o przcciwdziałaniu przemocy \\ rodzinie. ustaw<; o pomocy 


spolccznej. ustaw<; o wycho\vaniu \'v trzeźwości i przeciwdzialaniu alkoholizmowi. Kodeks 


rodzinny opickLll1CZY. Kodeks Karny, Kodeks postępowania karnego. ust,l\\t;' 


o przcciwcl/ial,lI1iu narkomanii. Gminną Stl'ategi~ Rozwiązywania Problemów Spolcunych. 

(Jminnc Progrnmy Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholov,ych oraz 

Prl.eci\\dzi'llania NarkomLlnii, Program jest bard zo ztożony. a temat przemocy bardzo trudny 

i narastający". szybkim tcmpie \v skali kraju i rodliny, Wokól przemocy narosło sporo 

miIÓ\\, Jednym z nich ,jest przekonanie. że jest to zjawi sko margiml!ne. wysl<;pującc 

wylącl.nie \\ rodzinach. w których \\) stt;pujq patologie, Tymczasem zachO\vania przenwco\\c 

\\ySt~pll.ią nie tylko w rodzinach. ait' w szkole, w mlcJscu pmcy. na ulicy i stano\vi~l 

poważny problem społeczny, Agresja słowna. nadmierne kontrolowanie. ponił,anie. 

Iekcewa7.enie. ośmieszanie to główne problemy. które są obserwo\'\'ane w życju codziennym, 

Głównymi źródłami przemocy są brak umi ejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

nadmierny stres, problemy ekonomiczne, nierealnc oczekiwania. pocl.llcie krz)'\"idy lub 

niespelnienia .. CJOPS szczególną U\\'agę przyldada do ukrytej przemocy. która d!iejc SIt;' 

\\ ..j. ścianach 17W, .,przemoc bialego 111 III'ZY na" , 
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Poinj~Il"l110\\'8Ia. ze przel110cq \\ rodzillie okrcsla się każde z.achO\·v"llie osoby bliskiej. którego 

celem jest utrzymanie nad nią kontroli i wladzy. Rozróżnia si~ róż.ne tormy przemocy: 

przemoc fizyczną. psychiczną. seksualną po przemoc ekonomiczną i zaniedbanie. 

WystępoV\'anie zjawiska przemocy vv)'maga niezwlocznego podjęcia dzialall związanych 

z ochroną otiar. ale lakże wymaga c1zialall. które bęcl'1 7.\\iększaly świadomość spolcczną 

Bion.jc pod uwagę 2012 r. na terenie gminy było 27 interwencji policji. z~doż()no 

13 niebieskich kart. Po założeniu niebieskiej karty .jest \vszczynane postępowanie. które 

\\ cz'~ści realizuje Zespól Interdyscyplinarny. P0de.i!11ując działania przede wszyslkim 

diagnozuje się taką rodzinę ustalając przyczynę przemocy łącznie z podmiotami 

rcalizującymi t.j. szkolami. służb'1 zdrO\via. Gminną Komisją Rozwiązywania Pl"Oblell1ów 

i\lkohoIO\vych. pracownicy GOrs. Podjęle dzialania . które są ustalane w Zespole 

Interdyscyplinarnym lo pomoc ofierze. a jednocześnie dzialania edukacyjne w stosunku do 

sprav\'cy. Głównym zadaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochl"Ony Otim Przemocy \V Rodzinie jest zwrócenie szczególnej uwagi mieszkallców 

gminy na zjawisko przemocy w rodzinie. przenvanie .jej stosowania. zminimalizowanie 

skutków oraz doprowadzenie do poniesienia konsekwencji przez sprawców przemocy. Istotne 

znaczenie mają wszelkie dzialania nie tylko uświadamiające pl"Oblem. ale takż.c zapobiegajqce 

jego występowaniu poprzez promowanie \\artości rodzinnych. szeroką edukację \V zakresie 

skutków każdego rodzaju przemocy i zachęcanie do stylu życia bez przemocy. \\' każdej 

dziedzinie I'unkcjonowania spolecznego. 

Nadmienila. że Program obejmuje lata 20Ll- 2016. ale V\ miarę potrzeb i sytuacji spolec/ncj 

zadania jego mogą ulcc zmianom i udoskonaleniu. 

l)yt~lllnic hylo 

Przc\\odniczltcy L Pytel - poprosił Przc\vodniczących komisji stalych o przedstawienie 

opinii do projektu uchwaly. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleł,sa 

przeclstawila pozytywną opinię do projektu uehwaly vv sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy \v Rod/illie 

na lata 2013 - 2016. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski ró\vnież. przedstCl\vil 

pozytywną opinię do vv/w projektu ucl1\\ały. 
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li' 1.1"'11 JIIIIJIlL'lIcil' IW SOli( liln'ud /)J·~.rI)l1u We/ilU lofio rrąckiL'll'iC..-lkrI/U/fiU i/(J.~(: rudlll'ch 

hilirącycll I/,!::iu/ li jJlisied::enil/' / J 

Przewodniczący L. Pytel - odcz\tal projekt uch\\aly \\ Spr~l\\le uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Pr;~enlOC) \\ Rodzinie 01',1/ Ochrony Oli,]r Przemocy w Rool.inie 

l1a lata 2013 - 2016 i poddal pod gloso\-\anie. 

Rada Gminy \v obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami .. za". pr;:y 

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów .. wstrzymujących" podjt;ła lIchwalę Nr XXl11128/13 

\\ uchwalenia Gl11l11nego ProgriJlllu !)r7eci\\d7i:J!n'1 i C) f>!,/I~moc) \\ Rodlinie ora/. Ochron:. 

Ofim Przemocy \\ Rodzinie na lata 2013 - 2016 spro:m ie - któr<l stanowi 7.ałqcznik 111 I:) 

do niniejs7ego rrotokołLl. 

Ad. pkt 15. 

WÓ,jt B. Polańska - odczytała pismo. którc wplynt;:lo na jej ręce od Zmzqdu Powiatu 

\.\ Pul tLlsk u . dotyczqce zarządznn ia przystankami autobusowym i. usyt uo'Van ym i przy 

dl'Ogach kntcgorii powiatowej polożonYl11i na terenie powiatu pultuskiego. z prośbą 

o roz\·vażcnic propozycji administrowania i zarządzania nimi przez gllllllt; przckazanie 

\\stypnego stanowiska. czy gmina Cjzy jest zaintercsov"aml przejęciem od Powiatu 

prnv,adzenia zadal1 w zakresie administJ'O\\ania i ZiHz'1dzania przystankami \v terminie do 

dnia 28.08.2013 r. W z\viązku z tym . że wszystkie prz.)stanki na drogach powiatowych n,l 

tcrenie gminy są pobudowane i administrowane prza gminę. \v kwestii tej przygoto\\ala 

stano\\i sko. w którym Rada (im i l1y Gzy nie \\yraża zgody na rrzekaz3n ie przyst,.lI1 kó\\ 

autobusO\\ych wybudowanych na terenie gminy. 

Radny W. Czapliński - zapyta!. jakie koszty n8 rzecz gmin) ponosI przcwoźnik Z~l 

u7ytkowanic przystanku autobllSO\Vego? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziala. że \\ tej chwili przewoź.nik nie ponosi żadnych kosztó\\. 

poniew,l/ nil drogach powiatowych nie można hylo do tego zobowiązać pr/e\vol.ników. 

J)blego Po\\ial sprav,~ t~ chce urcglllc)\\ać. Poinlormowala. że je/cli POWi,lt przcjmie 

przystanki \\()\\Cl.as zobowiy.l'c pl'lc\\o7.nika do ponoszcnia odpo\ivicclnieh opiat za ich 

użyl ko\\·(1n ie. N atom iast jeże Ii przystank i przy li rogach powiato\vych przej mie gm i na. to 

zgodnie z u s ta\vą o publicznym transporcie zbioJ'Ov,ym Rada Gmin) zobowiąże przewoźnika 

do ponoszenia opłaty tj. do opiaty od jedncgo zatrzymania. 
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Radny Mieczysław Sadowski - zapytał, czy Powiat liczy się z tym, że przystanki mogą stać 

na działkach rolników, a nie na gruntach Powiatu? Chciał, żeby zarządzanie przystankami 

zostało w gestii gminy, tak jak proponuje Pani Wójt. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że przystanki budowane są w pasie drogowym, który należy 

do Powiatu. Aby udowodnić, że zostały pobudowane na gruncie prywatnym, należałoby 

zrobić pomiary geodezyjne. Sądzi, że przystanki zostały pobudowane w pasie drogowym, 

który należy do Powiatu. Jej zdaniem, wychodzi tylko trochę paradoks, że gmina wybudowała 

wszystkie przystanki naj prawdopodobniej nie na swoim gruncie. 

Radny Zdzisław Sierzan - uznał, że budując przystanek przy drodze powiatowej we WSI 

Szyszki będziemy go budować na nie swoim gruncie. 

Przewodniczący L. Pytel - jego zadaniem, należy Się zastanowić, przeanalizować 

sprawdzić, ile jest przystanków przy drogach powiatowych, ile jest przy drogach 

wojewódzkich i drogach gminnych. Wydaje mu się, że tak jak powiedziała Pani Wójt, trochę 

szkoda przekazać przystanki na rzecz Powiatu. Ponieważ były budowane ze środków budżetu 

gminy dobrze byłoby, żeby mieszkańcy gminy nadal je użytkowali, a gmina nimi zarządzała. 

Wójt B. Polańska - dodała, że jeżeli przystanki zostaną przekazane na rzecz Powiatu, to 

wówczas nie będzie można ich budować przy drogach powiatowych na terenie gminy. 

Uważała, że jeżeli chcemy zapewnić dla swoich mieszkańców schronienie przed deszczem, 

wiatrem i upałami to powinniśmy nimi administrować. 

Radna Koc Jadwiga - jej zdaniem, jeżeli przystanki autobusowe zostaną przekazane 

Powiatowi, to gmina nie będzie się o nie martwić. Powiat będzie musiał o nie zadbać, 

a gmina pozbędzie się kłopotu. 

Wójt B. Polańska - uznała, że jeżeli własne przystanki gminy zostaną oddane Powiatowi, 

to będą takie jak drogi powiatowe. 

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska - zapytała, czy nie będą następstwa nieprzekazania 

przystanków Powiatowi i Powiat nie wpadnie na pomysł, żeby obciążyć gminę karami za 

samowolę budowlaną na ich terenie, albo naliczenia podatku od powierzchni? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie. 

Soltys wsi Sisice Janusz Bilik - był za tym, żeby Ole przekazywać przystanków 

komunikacyjnych na rzecz Powiatu. Poinformował, że w jego wsi przystanek został 

postawiony ze środków funduszu sołeckiego. Mieszkańcy wsi chodzili za tym rok, a teraz 

musieliby oddać nowy przystanek. 
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Wójt 13. Pohlńska - dopcmiedziala. że pisma dotyczące lar/c[dzania przystankami 

autobusowymi usytuowanymi pr7.) drogach k~lt~gorii po\\iatow~j Starostwo Powiatowe 

\\ Pultusku \\'ysłalo do \vszystkich gmin powiatu pultuskiego. Gmina Śv.. ierCle po(l.i~la 

picl"\\ SZd lIchwnlę twierd/ąc. l.e pobudowane przystanki przy drogach powiatowych są ich 

\\-Iasnością Dlatego jesl propozycjn. żeby przystanki komunikacyjne przekazać jeclnnk 

gminom \\ administrowanie i 7.arządzanie . 

Przewodniez~!c) ' L. Pytel - odczytal stanowisko dotyc;;,ącc (He wyrażenia zgody na 

rrzckaZ2 nie n21 rzecz Powiatu PultLIskiego pl'l)'st2nkt1\\ Clutobusowych usytuowanych przy 

dl'Ogach powiatowych na terenie gminy Gzy i poddał pod glosowanie. 

Rada Gminy 'l'vobecności 13 radnych uczestniczących \\ posiedzeniu - 12 głosami .. la··. przy 

Ogłosów .,przeciwnych·· oraz l głosie ..wstrzymujących·· nic wyraziła zgody na przekazanie 

przystanków autobusowych wybudownnych na terenie gminy Cizy. 

StanowiSKO Rady Gminy Gzy - stano\vi 7nlącznik nr 16 do niniejszego protokolu. 

Ad. pkt 16. 

W związku Z tyl11. że radni nie zgłos ili żadnych interpelacji. nie było i udpowiedl.i. 

Ad. pkt 17. 


Wójt B. Pohlńska - poprosib o zabranie glosll I>nnią IJuny Madziar - p.u Kierownika 


Referatu Inwestycji. Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska \0\ urzędzie gminy. 


która bral,1 udziaf w szkoleniu l. zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Dodała.;i:e 


warunkiem udzialu w szkoleniu bylo przekazanie zdobytych informacji nC1 Sesji Rady Gminy. 


Kierownik Referatu Inwest)'cji, Gospoda.-ki Nieruchomościami' i Ochrony Środo\yiska 


Ilona Madziar - poinfunmmaln. że byla Warszawie IW szkoleniu z zakresu gospodmki 


odpadami komunalnymi. Noweli!acja ustawy o utr7.) m'.ll1iu porządku i czystości w gminach. 


do której wpruwndzono trochę istotnych zmian była w miesiącu styczniu hr.. Rada Gmin)' 


podejmując uchwały w miesiącu grud ni LI 2012 r. prneuwała na starej ust8wie hez zmian. 


Jedną z istutnych zmian. które się poj LI\\. ił) to b\estia opiat za gosj'Jodaro\vanie odpadami. 


Wcześniej można bylo tylko lIclmalić .jedną s t<lwkę i n1Llsinla być jednolita dla calego terenu 


gminy. Obecnie .jest możli\\-ość mieszania sw\vek np. od mieszkallca ze stawką od 


gospodarst\,a domo\vego. Oznacza to. że R<lda Gminy może podjąć uchwalę np. że n<1 


terenie CZyści gminy obo\\iązllje jedne] stawka. a terenie innej cz<:;ści gminy inna stawka . 


.leś Ii choLi!i o stmvki od gospodaro\o\3nia odpadami od gospodarstvl"a domowego. lo .iest 


nlOL, li\\ość podzi,:dll. że nicjest jedna slm\l-·;n tak .jak w podjętej ucllwn!e \, naszej gminie 
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(od gospodarstwa selektywnie i nieseld;ty\\nie ) ale jest możliwość podjycia L1chwaly gdzie 

stawka b~dzie od gospodarst\\a domo\\cgo w zaleiności od ilości osób I.umit:szkalych 

w tym gospodarstwie. Myśli. że tilki podzial jest najspravvieclliws/.y. żeby nie podejmować 

dla wszystkich gospodarst\\ domowych jednej stawki. Jednak decyzja taka nalel.y do Rady 

Gminy..kśli chodzi o system gospodarki odpadami. to na gminy Lostalo 1l810żol1ych \\iclc 

obO\viązldl\\. a przecie wszystkim wyłonienie wykonawcy w drodze prze18rgu. Gminu 

zorganiZO\\8!a dwa przetargi. z czego jeden zostal unieważniony. drugi wygrala lirma 

.. !11~ s k . - Bis" Sp. 7 0.0. 7 M ,d~l'\\H M~17()\\ icckicg0. Nt' \'iylol1io!~cgo wykon[l\\c(,? nalolon',l 

\\szystkie zadania jakie bylo można nalożyć. Jednym z zadall. które ustawodawca nalożył nu 

gminę. a gmina przeniosla na wykoml\vct; jest kwestia punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

Ustav\'a mówi. że musi to zorganizować gmina. ale nic ma zapisu. w jaki sposób i w jakim 

terminie. W naszej gminie .jest mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów. Przedsiębiorca 

będzie 2 razy w roku tj. \v bżdym pólroczll jeden ruz organi/owal zbiórkę. co b<;d/.ie 

podane do wiadomości mieszkc:\I1cÓW i jadąc przez teren gminy będzie zbierał odpady. 

których nie odda się w normalnym terminie w zbiórce t.j. sprzęt elektryczny. elektroniczny. 

środki chemiczne, stare meble. Największe kontrowersjt: budzi oplata za odpady. a zgodnie 

z ustawą wlaściciele nieruchomości są l.obowiąlani do ponosl eJlia opiat za gospodarpwanie 

odpadami. Koszty. terminy pl8tności określają pod.ięte lIchwaly. Dalej poprosi la o /.adawanic 

pytaJ'l. 

Radna .l Koc - powiedziala. że Rada podjęla uchwalę o opIacie od gospodurstwa 

dom()\\cgo. !\ np. teraz ktoś się dO\\ie . że będzie mógł plaeić od osoby. 

Kicrownil\. Referatu Inwestycji, Gospodarki Ninuchomościami i Ochrony Środowiska 

I. Madziar - odpowiedziała. że sam z siebie nie może płacić. Musi być podjęta kole.jna 

uchwala. \\' której będzie zróżnicowanie opiaty. 

Radn~' W. Czapliński - przypomina!. że kiedy byly podejmowane uchwały śmieciowe byla 

rozmowa na temat dojazdu i odbioru odpadów z gospodarstwa. Nastypnie zapyta!. jakie S'-1 

wyliczenia, ż.eby śmieci byly odbierane z gospodarstwa lub wystawiane do linii drogi? DodaJ. 

że kierowcy nrmy ..l3łysk" zaczynaj<l szemrać. że nie będą wjeżdżać itd. Do jednego 

gospodarstwa \\jadą do następnego nie \\jadą Jakimi kryteriami się kierują? 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

I. Madziar - odpo"viedziala. że wC/cśniej byla mowa, i .e kierowcy powinni wjeżdżać ok. 

200 mb pod warunkiem. że będzie odpowiedni dojuzd do posesji. 

http:b<;d/.ie
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Obl:Cllic prUCO\\nlcy .. Blysku·· I'UlCt11 z pr<lcowl1iknmi ur/.~du gminy robią, objnzd pl'/C/ 

gminę dojeżdżając do wszystkich nieruchomości. Zost8\\'iają informację i jednocześnie 

ustalają kwestię gdzie osoba h~(1zie musiala śmieci dowozić do drogi. a gdzie nie. ponieważ 

czasami jest duża odlcgloŚć. ale stan drogi nic pozwala. żeby poja7.11 lam wjech<.tI i odebruł 

odpady . .leżeli będzie dojazd taki. że umożliwi dojechanie. to myśli. i .e nie powinno być 

problemu . .Jeżeli będ'l problem) należy je zglasz8ć do urzędu. 

Soltys wsi Gzy M. Zawadzki - po\viedziaL że \\ jego \\si jest mieszkaniec. który mówi. że 

nie bęc!zi,~ placił Z8 śmieci bo nie pr('dllkllj': śmieci. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowisl..a 

I. 	 Madziar - wyjaśniła. że wszystkie nieruchomości zamieszkałe są, objęte uchwałą, 

systcmem . .Je/eli osoba nie będz ie dobrowolnil: \\ 'nosila opłat. lo gmina wydaje decyzję 

naklada opłatę. 

Radny W. Czapliński - zapytnl o niebel.piec7.lle odpady tj. akumulatory_ zużyte opony 

samochodowe. ciągnikowe. Przypo11111iaL że mial hyć zorganizowany punkt zbiórki. 

Kierownil.. Referatu Inwestycji, Gospodal'ki Nieruchomościami i Ochl'ony Środowiska 

I. Madziar - wyjaśniła. że system obejmuje odpady komunalne z gospodarstvv domowych. 

Odpady takie jak opon)'. oleje hędą odbierane \\ ramach punktu mobilnego selektywnej 

zbiórki. który ht;:dzie raz na pól roku przej eżd:t.a I przez kużdą \\, ieś. bt;:dzie lO podane do 

wiadomości mieszkaJlców. 

Wójt B. Polańska - poinformowała. ż.e jeden dzieJl Poz\,voliła sobie pojeździć z l>anel11 

Prezesem lirm)' "Błysk" po gminie. ponieważ z \o\iclu posesji śmieci nie były odebrane i były 

telefony. Gmin" miała jednostronną ocel1t;: . .Jednak różnie było w terenie. lJznałn. :i.e 

miesl.k::JJicy gmi ny byl i przyv,' iązani do lego. że .. Blysk·· rano nie jó.dzi I. W tej chwi I i 

.J31:5k·· jci.dzi od godziny 7.00 i o lej godzinie powinny być w)'st8wionc wszystkie kosze . 

.Idli chod/i o drogi n8 terenie gminy. to główne drogi są \V stanic dobrym . N,llomiast drogi 

dojazdo\\c boczne są \"i różnyl1l stanie. Są gospodarstv.,'zl domowe gdzie .jest trudno dojechać. 

W tej clmili gmina posiada już \\ykaz. gdzie trzeba \vyciąć krzaki. aby mogla dojechać 

śmieciarka . Podkreślita. że najbardziej pr/eraia .ją zima. ii.. l11ieszkalicy uważajq . i..e Sh.oro 

placą. to śmieci powinny być odebrane. Myśli. że jest lO począlck i trzeba dużo cierpliwości. 

a to się unormuje. Wymaga to tylko pracy ze strony urzędu gminy i wykonawcy. laznaczyta. 

że jest problem numeracji domów. 

http:wjech<.tI
http:poja7.11
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r' irm~l .. (1) :;k" ma dawać gminie \\}kaZ), CJmina zbicraj,-\c deklarncj..:: ma z,vnaczone gdLic 


śmiec i b\?clq scgrcgov\ane. a gdzie nic. a firma .. 13lysk" ma s ię 1. tego rozliczać. W niektórych 


\\ Si~lCh nic ma numerów domów i ,iest problem ze spravvdzenicl11. uy śmieci zostały 


odebrane. czy nie, Objazd 7.. Panem Prezesem firmy .. Błysk" zrobili \,\, m-Cll sierpniu 


w czasie kiedy mialy być odbierane śmieci ze \v si Przewodowo Poducho\,vne i Kozlówk,1. 


Firma "Błysk" tłumaczy to tym. że np. puści samochód i 10 co powinno być na l kurs jest na 


3 kursy. Wynika z tego. że mieszkallcy mają śmieci. CI firma ..Błysk" zabiera wszystkie 


śmieci. ULnała. że należy przemy ś leć kwestię tab!ic' zł:k ! numeracji domów w gminie Ula!\\! 


to pracę urzędu . ponieważ będzie można spravvdzić jakie SCl samochody i .iak lldbicraj<\ 


śmieci. bo gmina musi się wy\viązy\Vać z segregacji śmieci. 


Poinfonnowala. że jeśli chodzi o kosze na odpady komlln,t1llc. to są z nimi problemy. Firma 


.. BI)'sk'" \\ Polsce ma kosze zagwarantovvane na m-c październik. Kosze sprowadza różnymi 


drogami i jest z nimi problem w całej Polsce. Podkreś liła . że mieszk8l1cy mają żal. że muszą 


pl c.lC ić za niewykonaną uslugę. że śmieci powinny być odbierane określonym w terminie. 


{\le śmieci będą odebrane \\szystkie. Dlatego jej zdaniem. należy uzbroić się w cierpliv\ość. 


Nadmieniła. że od mieszkallCÓ\\ gminy otrlymala dużo nicprzy,jcmnych telefonów. o których 


nie chce mówić. Nawet były takie. że celowo zos tala wybrana droższa firma. a nie tallsza. co 


l1lusiała tlumaczyć i wyjaśniać. W zwiqzku z bardzo dużą ilością (ekfonów. dOS7..I~l do 


wniOSKU. żc będzie lepiej j eś li po wsi chodzi praco\\llik urzędu gminy i pracov"nik firm)' 


.. Błysk" i bezpośrednio z każdym mieszkal'1Ccl1l uzgadniają gdzie ma być wysta\\iony kos/o 


a \\ tej chwili dają odpowiednie '\lorki. Myś li. że ta sy tuac.ja się unormuje . 


Przedstawiciel gazety "Glos Pułtuska" Andrzej Łach -- z:lpytaL czy \vobce bral'dl tabliczek 


z numemmi porządkowymi na posesjach zamieszkałych jest możliwość. że gmina b~d/ie 


nakladala kary adl11inistrncyjne. jeżeli będzie. to \v jakiej mogą być \vysokości '? 


Wójt B. Polańska - odpowiedziain. że absolutnie nic. 


Nast~pnic przeKalal<l zaproszenie Zarządu POv\ iatu oraz Wójta CJminy Zator)- na kstyn 


dożynko\\~ __ Świ\to plonów". który odbędzie się l września 2013 r. w Pniev"ic przy 


tli. It\ [\,Ll,icl (l. Poprosi la o wzięcie udzialu \\ \\ / w dożynkach . 


.kdnocześnie dodala. że \V Kościolach paratialnych na terenie gminy dożynki parafialne sq 


również I września 2013 1'. 


Zastępca Wójta Wiesław OchtahińsJd - poinforlllovval: 
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- \V tej ch\\ili jcst budowana przez tirl11<; .. Drogi f\l os ty"' Pana .I. Kaczll1arc7.yka droga \\c 


wsi Sulnikowo o długości 600 mb . 


- Jest podpis,lIla ulllowa na zadanie pn ...Przebudowa drogi we WSI SłOllCZCWO" o długości 


180 111 b \\ tym jest budowa jednego mostku . 


- Dzi::. iaj Lust<lly ouebranc prace Z\\ląlane l przebudową łazienek \V Publicznej Szkole 


Podstawowej w PI7.e\.vodowie. 


- Vv dninch :2 - 3.09.2013 r. I"Ozpoczną SI<; prace ZWI ązane z instalacją centralnego 


IJgrZe\Velllla \\ budynku Ul"l t;clu gm'ny. Pl'cle': l"'ę cl:/i e \N~ ' !<ony\\ ,l l a firma . .zalewski". 


W najbliższych dniach będzie podpisana umowa. 


- Wykonane zostały remonty lllostkóv, \\e wsi Przewodowo Poduchowne. SłoIlczewo - 2szl.. 


mostek we wsi Pękowo oraz naprawiono ubytki \v asfalcie we wsi Slot1czewo. Kozłówk,\. 

- Gmina ma caly czas kontakt z jirmą. która wycina krzaki . Klozaki !ostal ) wyci~tc \\c \\ si 

Ciotardy. oczyszczone drzewa na drodze eJ !.) - Porzo\\'o. Krzaki jeszcze będ'l \-\ycinanc \\·c 

vvsi Ostaszewo -Włuski i Borza - Strumiany przy nierucholll ości Pana H, Jędraszko . 

- v..; tej chwili na terenie gminy rozpoczęla prace tirma. która zabiera eternit. Pra wdopodobnie 

w przysz lym tygodniu będzie zakollczenie . Na zadanie z \Vojewódzkiego Funduszu Ochron)' 

Środowi ska i Gospodarki Wodnej gmina otrzymała dotinansowanic \\ kwocic 19,468 zl. 

Ad. pkt 18. 

Solt~' s wsi Zalesie Stanisław Sitkowski - prosil o WyCięCIe krzaków przy skn;cic z drogi 

\\ojc\vódzk iej we wsi Lady na drogt; po""iatowq do \\ si Zalesie. 

Radna Z. Frącldewicl. - zopyta ła. co jest z odmuleniem stawu we wsi Szyszki. Uznab. że na 

ten cel zostały przekazane środki fundu szu soleckiego i ju7. naj\vyższy czas. żeby to 

zamknąć, 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - \vyja ś niL że na zebraniu wiej skim wc wsi Szyszki 

odnośnie melioracji . byla r011110\\'a L Panem kiel'Ownikiem. ale nie wyrazil zainteresov{ani<l 

wykonaniem tego zadania. 

Radna Z. Fnłckicwicz-- uznała. ż.e idzie ZIma i niedlugo zamarznIe. hlnclusz Solecki 

przcp<ldnie. a mieszkaI1c)' "","s i na odmulenie s t m-\l I przekazali pieniądze. 

Zast'tpca Wójta W. Ochtabińsl\.i - po\\ied z iał. i.e \\ tej chwili w /mawialtel. Panem. kt óry 

odmulal stLl\\' we \\'s i Ż.ebr)' - Falbogi. ale zdaje tei. sobie sprawt;. /'.e .iest to skomplikowane 

pr/ cdsic;\\/.ic;cie. bo ze stawu trzebn \\ yv, ió.ć szl am. 
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Jednocześnie poinformował, że Pan Sołtys wsi Szyszki obiecuje, że znajdzie się miejsce. 

Dodał, że rozmawiał jeszcze z Panem z Gąsocina , może przyjdzie w przyszłym tygodniu. 

Radna Z. Frąckiewicz - była zdania, że szkoda, że tak późno. Fundusz sołecki został 

ustalony w zeszłym roku i trzeba było poczynać i robić jakieś plany wcześniej i szukać 

wykonawcy, ponieważ goni czas. Za parę dni zaczyna się wrzesień, a w listopadzie mrozy 

skują ziemię· 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że miała nadzieję, że kiedy będzie robiona melioracja 

i będzie robiony staw w Skaszewie , będzie możliwość odmulenia stawu w Szyszkach, gdyż 

firma ma odpowiedni sprzęt. Jednak warunkiem, żeby zawrzeć umowę jest posiadanie 

dokumentacji , iż jest to firma państwowa, a ta przekroczy kwotę funduszu sołeckiego. 

Przypomniała, że na odmulenie stawu w Szyszkach przeznaczona jest kwota 8.511 zł. Chce to 

zrobić sposobem gospodarczym, tak jak we wsi Żebry - Falbogi tzn. wynająć wykonawcę 

i płacić stawkę za ] godzinę pracy, czy ogółem od wykonania całości, co należy ustalić. 

Obecnie trwają rozmowy z osobami, które mają sprzęt i taką pracę by wykonały. Myśli, że 

nie jest późno, jest jeszcze do wykonania wrzesień i październik z tym, że środków funduszu 

sołeckiego nie starczy na odmulenie i wykonanie całości. Jaki będzie koszt , będzje wiadomo 

po wstępnych rozmowach. W przypadku większego kosztu wystąpi do Rady o zwiększenie 

środków. Jej zdaniem, gmina zajęła się tym tematem. Natomiast kwestia druga, to 

uporządkowanie posesji . Uznała, że zadanie te zostanie wykonane, jeśli nie w całości to 

w części i fundusz sołecki będzie zrealizowany. 

Radna Z. Frąckiewicz - powiedziała, że na dokumentację remizy były przeznaczone środki 

i środki te zostały zniesione. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że kwota 5.000 zł nie była przeznaczona na opracowanie 

dokumentacji remizy, tylko na opracowanie dokumentacji na część pomieszczenia po 

poczcie. Jednak na zebraniu wiejskim wspólnie doszli do wniosku, że me będzie 

remontowane to pomieszczenie. Dodała, że w tej chwili na remont remizy me można 

przeznaczyć nawet złotówki, ponieważ nie stanowi własności gminy. W tym celu 

poczyniono starania, aby uregulować stan prawny. Ochotnicy strażacy oczyścili posesję Pani 

Ziemieckiej , iż było to warunkiem, żeby zgodziła się na odwodnienie przez prywatny grunt. 

Radna Z. Frąckiewicz - powiedziała, że jest w posiadaniu uchwały z 27 marca br. i może 

się pomyliła, bo nie pomyślała o budynku po poczcie "Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na remont budynku świetlicy wiejskiej w Szyszkach" 
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-- kwota 5.000 zl. Następnie przypomniała. że fundusz solecki \I\'SI Szyszki wynosI chyba 

więcej niż 8.511 zł. 

Wójt B. Polańska - wyjaśni la. że o ile pamięta to kwota \.500 zl byla przekazana na uslugi 

geodezyjne. Razem fundusz solecki wsi Szyszki wynosi 10.0 II zł 

Radny W. Czapliński - zwrócił si\ z prośbą do Pani Wójt o interwenc.j\ w Starostwie 

PO\Niato\vym odnośnie drogi povl'iatowej Kozlówka - Krzemiel;. Powiedział. że na drodze 

była wizja lokalna. w które.j uczes tniczył Pan Starosta Pultuski. Pan Dyrektor larz.ądu Dróg 

PO\\i'ltO\\ych. Pan Przewodniczący Rady Powiatu. Ryfy wielkie słowa i obietnice. a jest jui 

wrzesiell i na drodze nic nic jest zrobionc . PodkrcśliL i .e droga .jest w fatalnym stanie 

(straszne doly) szczególnie na wysokości od Pana Stępnie\\'skiego do Pana Konarzc\\'skiego. 

Prosi I. ż.eby Powiat wy\\iązal s ię ze sv ... oich obietnic. DodaL że rozważa kż zawiadomienie 

tclewizyjnego programu interwencyjnego. żeby pokazać jak wygląda ta droga. 

Wójt B. Polańska - powiedziała. że ze stmny urzędu gminy są sIane pisma. bylo spotkanie. 

Ostatnio l rozmowy z Panem Dyrektorem ZDP \-vie. że ma.ją być w na.jbliższym cz.<Jsie 

ogłoszone przetargi. Kwota. która zostanie po przeprowadzeniu przetargóvl' ZDP ma być 

przeznaczona na drogę powiatową \·v Grochach - 1mbrzykach. będz.ie to koniec wrz.eśnia br. 

Przewodniczący L. Pytel - przyłączył się do prośby Pani Wójt o wzi\cie udzialu 

w dożynkach powiatowych współorganizO\,vanych z gminą Zatory . 

Do Pallst\Va sołtysów zwrócil się z prośbą aby więcej interesowali SJę odbiorem odpadó\\ 

przez firI1l\ .J3łys"" , poniewat. niekiedy należy wskazać. że dany budynek należy do danej 

miejscowości, do danego solectwa lub wskazać jak dojechać. DodaL że firma ..Błysk" na 

terenie gminy wcześniej wykonywała uslugi odbioru odpadów. ale w wiykszości miala 

podpi sane Ul110wy z mieszkaI1cami mieszkającymi prz.y drogach publicznych w zwartych 

mic.iscowościacb. Obecnie firmie przyszło odbierać odpady z całego terenu gminy i nie 

za\\sze ci sami kierowcy przyjeżdżają i znają trasy. W związku z tym apelO\.vał i prosi!. j .e 

.icśli firm" prZyjedzie odbierać odpady. to żeby wska;wć i po\\iecll,ieć. a czasami zareagov"ać. 

jeżeli odpndów nie odebrała. 

Sołtys wsi Borza - StJ'umiany Alicja .Jaszczak - poinfol'l11owala. pracownicy firmy "Blysk" 

nie słuchają soltysów. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformowal. że jeżeli pracownicy firmy nie słuchają soltysów. 

to należy się kontaktować bezpośrednio z Panią Wó.it lub Zast~pq Wójta . 
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\Vobcc \\) CI.errallia siy porl:qdku obrad Prl.e \\odnicząc y L. Pytel o goclz. IS.50 

l.all1knql XXVII Se~i ę Rady (jl11iny GZ) . 

Protokołowala : P I~*tffJtWCZĄCY 
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