
P R o T O KÓŁ NrXXXVI/14 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 30 czerwca 2014 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel o godz. 13.15 otworzył XXXVI 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: 

1. Biegała Krzysztof 

2. Czapliński Witold 

3. Kumińska Elżbieta 

Ad. pkt 2. 

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

Państwo radni. Następnie z uwagi na zmianę treści pkt 5 porządku obrad tj. Podjęcie 

uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gzy do realizacji projektu partnerskiego pn. 

"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 
" 

kompetencje kluczowe - Moja przyszłość na Podjęcie uchwały o przystąpieniu do 

porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji projektu partnerskiego pn. "Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 
" 

- "Moja przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zarządził głosowanie. 
" 

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

O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących przyjęła zmianę treści uchwały, 

a tym samym bezwzględną ilością głosów następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 
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5. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji 

projektu partnerskiego pn. "Wyrównywanie szans 	 edukacyjnych uczniów poprzez 

" 


dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9. Sprawy bieżące gminy. 

lO. Wolne wnioski i pytania. 

II. Zamknięcie Sesji. 

Ad. pkt 3. 

Przewodniczący L. Pytel - przypomniał, że protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy 

Nr XXXV/14 odbytej w dniu II czerwca 2014 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się 

z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - wyjaśniła, że projekt uchwały został omówiony na 

posiedzeniach komisji Rady Gminy Gzy. Jednak po posiedzeniu Komisji został uzgodniony 

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W związku z tym w projekcie 

uchwały zaistniały niewielkie zmiany w treści uchwały, zaś zakres uchwały pozostał ten sam. 

Poinformowała, że Pani Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach złożyła wniosek do 

Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie. Dotyczy to zajęć pozalekcyjnych w szkole 

z następujących przedmiotów: języka angielskiego w wymiarze 30 godz., matematyki -

40 godz., fizyki, biologii, chemii i geografii po 30 godz. oraz zajęć związanych 

z poradnictwem edukacyjno-wychowawczym w ilości lO godz. Kwota dofinansowania 

przedsięwzięcia wynosi 25.800 zł w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego-

85%, środki z budżetu państwa 10%, środki pochodzące z Samorządu Województwa -

Mazowieckiego - 5%. 
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Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 

- przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały o przystąpieniu do 

porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji projektu partnerskiego pn. "Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 
" 

- "Moja przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.06.2014 r. -

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również przedstawił 

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 23.06.2014 r. - stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały o przystąpieniu do porozumienia-

partnerskiego na rzecz realizacji projektu partnerskiego pn. "Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -
" 

"Moja przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i poddał pod głosowanie. 
" 

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

O głosów "wstrzymujących oraz O głosów "przeciwnych podjęła uchwałę 

Nr XXXVV167/14 o przystąpieniu do porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji 

projektu partnerskiego pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 
" 

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

- która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 


Skarbnik Gminy Elżbieta Glowacka - powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa 


została zatwierdzona na lata 2014 - 2021 w miesiącu grudniu 2013 r. łącznie z uchwałą 


budżetową na 2014 rok. 
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Z uwagi na to, że od momentu podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy i uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014 nastąpiły zmiany 

dochodów i wydatków budżetowych. W związku z tym zachodzi konieczność dokonania 

zmian wWPF. 

Po stronie dochodów w WPF zostały wprowadzone zmiany wynikające z Zarządzenia Wójta 

Gminy Nr 2/14 i Zarządzenia Nr 9/14 w sprawie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 

91.057 zł z tytułu dotacji na wydatki bieżące i Zarządzenia Nr 5/14 w sprawie zmiany planu 

dotacji na zadania zlecone i własne zmniejszenie o kwotę 59.300 i zwiększenie o kwotę 

19.000 zł. 

Zarządzeniem Nr 13/14 i 21114 nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 

427.797,20 zł Zmiana wynika z dofinansowania zadań własnych i zadań zleconych. 

Dokonano również zmiany uchwała budżetową Nr XXXIII/I 50/14. Dotyczyło to 

zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 63.487 oraz zmian planu dotacji na projekt przy 

udziale środków unijnych pn. Dziś myślę o jutrze". 

Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących o kwotę 13.500 zł 

i wydatków majątkowych o kwotę 18.800 zł wynikającej ze zmiany uchwały budżetowej na 

2014 r. i projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej o kwotę 183,15 zł 

Przypomniała, że tak jak mówiła na wspólnym posiedzeniu Komisji, gmina otrzymała dotację 

budżetową na zadania rządowe zlecone jak również dofinansowanie zadań własnych . Kwota 

dotacji zwiększyła się o 12.931,43 zł. 

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi: 10.821.857,21 zł 

w tym: dochody bieżące 10.476.945, 38 zł-

dochody majątkowe 344.911,83 zł-

Wydatki po stronie WPF również uległy zmianie na skutek zwiększenia dotacji na zadania 

zlecone jak również konieczności zmian w wydatkach majątkowych jak również 

w wydatkach bieżących na podstawie uchwał budżetowych. 

Zwiększenie ogółem planu wydatków w stosunku do wydatków planu pierwotnego na rok 

2014 wzrosło o kwotę 871.571,36 zł. 

Po zmianach plan wydatków budżetowych wynosi: 10.937.973,58 

w tym: wydatki bieżące 10.200.956,35 zł-

wydatki majątkowe - 737.017,23 zł 

Pozostałe pozycje w WPF nie ulegają zmianie. 
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Wynik budżetu to deficyt w wysokości 116.116,37 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki 

z lat ubiegłych. 

Przychody budżetu w kwocie 401.921,60 zł z tego 116.116,37 zł przeznacza się na pokrycie 

deficytu budżetu i kwotę 285.805,23 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

z tytułu kredytów. 

Rozchody również nie uległy zmianie, jest spłata kredytu w kwocie 285.805,23 zł. 

Kwota zadłużenia na 31.12.2014 r wynosi 3.301,050 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, 

w latach następnych zgodnie z harmonogramem spłat do 2021 r. włącznie. 

Pozostałe wybrane rodzaje wydatków budżetowych nie ulegają zmianie. 

W wykazie przedsięwzięć uległa zmianie wartość nakładów inwestycyjnych. Było planowane 

wieloletnie zadanie pn. Budowa budynku gospodarczego" na potrzeby urzędu realizowanego 

w latach 2014 - 2015. Wartość nakładów uległa zmianie z kwoty 70.000 zł do kwoty 103.000 

zł z tego do realizacji w roku 2014 - 53.000 zł, w roku 2015 - 50.000 zł. Zmiana wynika 

z opracowanego kosztorysu inwestorskiego. 

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

biorących udział w posiedzeniu - 13. 

Skarbnik E. Głowacka - poinformowała także, że zostały przygotowane autopoprawki do 

projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy i do 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014 i w takich 

samych wysokościach należy je przegłosować. Jak mówiła wcześniej zmiany wynikają 

z otrzymanej dotacji na pomoc społeczną w kwocie 12.931,43 zł tj. dotacja celowa na 

dofinansowanie zadań bieżących i na zadania zlecone 12.574 zł i wpłaty nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 357,43 zł.-

Po stronie planu wydatków bieżących jest propozycja zmniejszenia w dziale 852 Pomoc 

społeczna świadczeń rodzinnych o kwotę 5.900 zł, a zwiększenia o kwotę 18.831,43 zł 

z przeznaczeniem na: 

- realizację zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 574 zł, 

- na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu Pomoc
"

państwa w zakresie dożywiania" - 12.000 zł, 

- wypłatę odsetek od zasiłków dla opiekunów za okres od I lipca 2013 r. do 30 kwietnia 

2014 r. w związku ze zmianą ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 5.900-

zł. 
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- odprowadzenie wpłaconego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych 

na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 357,43 zł. 

Jednocześnie poinformowała, że w dniu dzisiejszym następuje koniec realizacji projektu 

"Dziś myślę o jutrze. Rozliczenie projektu do końca lipca 2014 r. W wyniku rozliczenia 

projektu z wydatków inwestycyjnych należy z wydatków majątkowych dokonać zwrotu 

kwoty 1.155,57 zł . Kwotę tę należy odprowadzić do budżetu państwa. 

Wójt B. Polańska - przystąpiła do odczytania autopoprawek do projektu uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy: 

I. Zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 12.931,43 zł w dziale 852 - Pomoc 

Społeczna w związku z otrzymaną dotacją na zadania rządowe zlecone i dotacją celową na 

dofinansowanie zadań bieżących - 12.574 zł i wpłaty nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych z lat ubiegłych - 357,43 zł. 

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem po zmianach wynosi 10.821.857,21 zł w tym: 

I) dochody bieżące w kwocie: 10.476.945,38 zł 


2) dochody majątkowe w kwocie: 344.911,83 zł. 


Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie w/w autopoprawkę. 
" 

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

O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących przyjęła autopoprawkę. 

Wójt B. Polańska - odczytała autopoprawkę nr 2. 

2. Zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 5.900 zł, 

a zwiększyć o kwotę 18.831,43 zł z przeznaczeniem na: 

- realizację zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 574 zł. 


- na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu 

" 

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 12.000 zł, 

- z przeznaczeniem na wypłatę odsetek od zasiłków od opiekunów za okres I lipca 2013 r. 

do 30 kwietnia 2014 r. w związku z zmianą ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów. Ustawa została zmieniona na skutek realizacji wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (syg. akt.k.271/13). 

Wydatki zrealizowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, 

- odprowadzenie wpłaconego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat 

ubiegłych na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 357,43 zł. 
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Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie w/w autopoprawkę. 

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

za", przy 

O głosów 
"

przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła w/w autopoprawkę. 

Wójt B. Polańska- odczytała autopoprawkę nr 3 

3. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 1.155,57 zł i zwiększyć plan wydatków 

majątkowych o kwotę 1.155,57 zł wynikającą z rozliczenia projektu realizowanego 

w latach 2013 - 2014 "Dziś myślę o jutrze" współfinansowanego z środków unijnych. 

Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach ogółem wynosi: 1 0.973,58 zł w tym: 

l) wydatki bieżące w kwocie: 10.200.956,35 zł 

2) wydatki majątkowe w kwocie: 737.017,23 zł. 

Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie w/w autopoprawkę. 

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

za", przy 

O głosów 
"

przeciwnych" oraz O głosów 
"

wstrzymujących" również przyjęła w/w 

autopoprawkę· 

Pytań nie było 

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gzy - stanowią załącznik 

nr 5 do niniejszego protokołu 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod 

głosowanie. 

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

za 
" 

, przy 

O głosów 
"

wstrzymujących" oraz O głosów 
"

przeciwnych" podjęła uchwałę 

Nr XXXVU168/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy , ale postara się 

przybliżyć zmiany jakie Pani Wójt przedłożyła do projektu uchwały. 

W dochodach w projekcie uchwały było zwiększenie o kwotę 183,15 zł . 

Po proponowanej autopoprawce w związku z otrzymaną dotacją na rok 2014 r. dochody te 

uległy zwiększeniu do kwoty 13.114,58 zł. 
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Dotyczy to działu Pomoc Społeczna tak jak przy WPF- zwiększenie dotacji otrzymanej na 

zadania rządowe zlecone i dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących oraz wpłata 

nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych. 

Po stronie wydatków zmniejszenie w kwocie 50.000 zł. 

Po autopoprawce 50.900 zł: 

- W dziale 600 zmniejszenie planu o 50.000 zł wydatków na pomoc finansową dla Powiatu 

Puhuskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W na odcinku 

Słończewo - Szyszki" w związku z brakiem realizacji powyższego zadania przez Powiat 

Puhuski. 

Zwiększenia - 50.183,15 zł 

Dział 700 - 12.008.80 zł 

- zwiększenie planu wydatków na wydatki geodezyjne związane z uregulowaniem własności 

gruntów we wsiach Żebry-Wiatraki, Borza-Strumiany, Grochy-Serwatki, Pękowo. 

Dział 750 - 13.000 zł. 

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Budowa budynku gospodarczego " 

realizowanego w latach 2014 -2015.Łaczna wartość zadania według sporządzonego 

kosztorysu uległa zwiększeniu i wynosi łącznie z wydatkami pośrednimi tj. nadzór, 

opracowanie dokumentacji 103.000 zł z tego do realizacji w roku 2014 - 53.000 zł, w roku 

2015 - 50.000 zł. 

Dział 852 - kwota 174,35 zł. uległa zwiększeniu o kwotę 12.931,43 zł w związku 

z otrzymaną dotacją na zadania rządowe zlecone tj. 12.000 zł na świadczenie społeczne 

dla dzieci w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " i przeznaczenie 

kwoty 5.900 zł - przesuniecie klasyfikacyjne na pokrycie odsetek dla opiekunów za okres od 

1.07.20l 3  r. do 30 kwietnia 2014 r. 

Dział 900 - 25.000 zł 


Kwotę tę przeznacza się na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu 


Gminy". W zakres tego zadania wchodzą następujące prace: wymiana nawierzchni 


tj. ułożenie kostki betonowej, wykonanie odwodnienia budynku, zainstalowanie elementów 


malej architektury tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci i donice kwiatowe. 


Zmiana w planie wydatków - zmniejszenie i zwiększenie wydatków o kwotę 1.155,57 zł, 


zmiana jest konieczna z rozliczenia projektu "Dziś myślę o jutrze ". 


http:12.008.80
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Po zmianach plan wydatków łącznie z autopoprawkami ogółem wynosi 10.937,58 zł w tym: 

Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach ogółem wynosi: 10.973,58 zł w tym: 

I) wydatki bieżące w kwocie: 10.200.956,35 zł 

2) wydatki majątkowe w kwocie: 737.017,23 zł. 

Wynik finansowy nie ulega zmianie. Planowany jest deficyt w kwocie 116.116,37 zł, który 

jest z wolnych środków z lat ubiegłych. 

Na koniec poprosiła Szanowną Radę o zatwierdzenie powyższych zmian w projekcie 

uchwały łącznie z autopoprawkami. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy i uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 

2014 bardzo ściśle wiążą się ze sobą i autopoprawki są w jednakowym brzmieniu. 

O zabranie głosu poprosił Panią Wójt. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że autopoprawki są identycznej treści i nie ma potrzeby, żeby 

ich powtarzać. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie autopoprawkę nr l .  

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła w/w autopoprawkę. 

Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 2. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła w/w autopoprawkę. 

Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 3. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła w/w autopoprawkę. 

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na 

rok 2014.- stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2014 z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod 

głosowanie. 

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

O głosów "wstrzymujących" oraz O głosów "przeciwnych" podjęła uchwałę 
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Nr XXXVI/169/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014 - która 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji nie było i odpowiedzi. 

Ad. pkt 9. 

Zastępca Wójta Gminy Wiesław Ochtabiński - w sprawach bieżących gmmy 

poinformował: 


- w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane rowy i przepusty we wsi Słończewo, 


Przewodowo-Majorat, 

- wykonano płyty przystankowe i zakupiono wiaty przystankowe we wsi Ołdaki, Tąsewy 

i Ostaszewo Wielkie, 

- trwają prace przy zagospodarowaniu stawu w miejscowości Szyszki, 

- obecnie realizowane są przepusty we wsi Pękowo, Mierzeniec, a w tej chwili wykonywany 

jest przepust we wsi Grochy -Serwatki przy Panu A. Chlebowskim, 

- do Starostwa Powiatowego w Pułtusku został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na 

budowę budynku gospodarczego przy urzędzie gminy, 

- w dalszym ciągu trwają prace remontowe budynku urzędu gminy, remontowany jest pokój 

Urzędu Stanu Cywilnego i pokój Pani Wójt, 

- trwają prace projektowe związane z wykonaniem projektu budowlanego drogi we wsi Nowe 

Przewodowo, 

- prawdopodobnie od środy (2.07.2014 r.) rozpocznie się żwirowanie dróg i będzie 

przebiegać tak jak w ubiegłym roku. 

Wykonawcy zostaną dostarczone adresy sołtysów, żwir będzie dostarczany po 

telefonicznym uzgodnieniu terminu dostawy. Wykonawca będzie ten sam, co w ubiegłym 

roku. 

Ad. pkt 10. 

Radny Zdzisław Sierzan zapytał, czy firma, która wykonuje przekopy do mostków-

powinna ustawiać znaki. Poinformował, że spotkał się z krytyką, ponieważ z braku znaków 

ludzie dojeżdżali do połowy wsi, a, że była rozkopana droga musieli zawracać. Tak było przy 

wjeździe na drogę do Pękowa. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że znak był ustawiony. 



• 
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Radny Z. Sierzan - powiedział, że prawdopodobnie nie. Dodał, że dzisiaj też dowiedział się 

od pewnej osoby, że wykonawca prowadząc roboty na drodze Gzy - Porzowo, od drogi 

wojewódzkiej nr 618 Puhusk - Gołymin też nie ustawił znaku. 

Sołtys wsi Grochy - Imbrzyki Roman Niesłuchowski - zaprzeczył wypowiedzi Pana Z. 

Sierzana mówiąc, że jadąc dzisiaj widział, że na powyższej drodze jest ustawiony znak 

drogowy - "Zakaz wjazdu". 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - dodał, że drogę tę sprawdzał dzisiaj rano, był 

postawiony znak. 

Radna Jadwiga Koc zapytała, czy zaplanowana z funduszu sołeckiego droga do-

żwirowania w sołectwie Kozłówka, będzie z tego żwirowania? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że tak. Kwota przewidziana na ten cel to 

2.700 zł. 

Radna J. Koc - zapytała, kto będzie woził żwir? 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że żwir będzie wożony przez firmę Pana 


Miklewskiego. 


Radny Witold Czapliński - zapytał, czy żwir będzie brany z miejscowości Cichawy? 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński odpowiedział, że tak. 
-

Radny W. Czapliński- zapytał, czy żwir będzie takiej samej jakości jak w ubiegłym roku? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że w przetargu zostały określone 

parametry jakie powinien spełniać żwir. Jednak w przypadku zastrzeżeń, co do jego jakości 

należy dzwonić do urzędu gminy. 

Radny W. Czapliński - uznał, że w ubiegłym roku żwir miał być dobry, a było tradycyjnie. 

Dodał, że każdy większy deszcz powoduje, że na drodze jest błoto. Chciał, żeby w tym roku 

było inaczej. 

Następnie zapytał, czy jest wiadomy termin remontu drogi powiatowej Kozłówka -

Krzemień? Podkreślił, że po ostatnich deszczach na drodze jest okropnie. 

Radny Mieczysław Sadowski - był zdania, że na powyższej drodze pasowałoby zrobić 

żwirowanie. 

Sołtys wsi Sisice Janusz Biłik - zapytał, co z przystankiem autobusowym we wsi Sisice? 

Powiedział, że słyszy, że tu zrobione, tam zrobione, a w jego wsi przystanek nie ma zrobionej 

podstawy. Poza tym jest do żwirowania droga. 
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Radny Jacek Grochowski i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady - zapytał, czy coś się 

wyjaśniło w sprawie melioracji, ponieważ zatrzymała się we wsi Szyszki, w wyniku czego 

dalsza część wsi Szyszki i wieś Słonczewo są zagrożone. 

Następnie poruszył sprawę przebudowy odcinka drogi powiatowej Gotardy - Słończewo, 

który był przebudowywany w ubiegłym roku. Nadmienił, że droga została odebrana, ale jest 

niewykończona. Dalej zapytał, w jaki sposób Powiat zabezpieczył swój interes i interes 

gminy? Zaznaczył, że gmina do zadania dołożyła dość duże pieniądze, a ludzie pytają, kiedy 

będzie dokończona droga? Dodał, że wiadomo, że były kłopoty z wykonawcą, ale Powiat ma 

jakieś instrumenty, żeby to wyegzekwować. 

Wójt B. Polańska na pytanie odnośnie melioracji powiedziała, że był to bardzo trudny -

temat. Wykonawcy doszli do pewnego momentu. Później na 2-3 tygodnie prace stanęły, 

ponieważ osoba, która wcześniej wyraziła zgodę na przejście nie zgadzała się, stawiała 

warunki. W końcu po długich rozmowach o negocjacjach , firma wykonawcza dogadała się 

z mieszkańcem i prace będą realizowane. Grunty są niezagrożone i na ok. 70 ha będzie 

dokończona melioracja. 

W kwestii drogi powiatowej Kozłówka - Krzemień, poinformowała, że Starostwo Powiatowe 

w Pułtusku na stronie Zarządu Dróg Powiatowych ogłosiło przetarg na wykonanie na 

2powyższej drodze nakładki o grubości 4 cm i na powierzchni ok. 3.000 m . 

Odnośnie przystanku autobusowego we wsi Sisice powiedziała, że przystanek jest w dobrym 

stanie i dobrze byłoby znaleźć pieniądze w budżecie gminy i zrobić podstawę. Myśli, że 

w tym roku będzie to zrobione. 

Na pytanie dotyczące drogi powiatowej odcinka Gotardy - Słończewo powiedziała, po zimie 

po opadach zostały naprawy poboczy. Dzisiaj rozmawiała z wykonawcą drogi, a ponieważ 

był w pobliżu pojechał na drogę i objechał ją. Wykonawca obiecał, że rzeczy, które są 

zapisane w protokole i wynikły po zimie naprawi, w tym zjazdy. 

Dalej poinformowała, że na stronie BlP Urzędu Gminy Gzy jest ogłoszony przetarg na 

sprzedaż dwóch działek budowlanych we wsi Pękowo. Rozstrzygnięcie przetargu 

- 18.07.2014 r. 

Ogloszony został również przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych w drewnianym budynku 

gminy w Gzach. Rozstrzygnięcie przetargu 18.07.2014 r.-
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Jutro zostanie podpisana urnowa odnośnie dofinansowania zadania pn . "Przebudowa drogi 

we wsi Wójty Trojany " . Na zadanie gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 

60.000 zł. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie drogi. 

Soltys wsi Sisice J. Bilik - poprosił Panią Wójt , aby zwróciła uwagę drogowcom na drogę 

powiatową przebiegającą przez jego wieś. Poinformował, że w drodze tej są straszne dziury, 

że nie można jechać. Do Zarządu Dróg Powiatowych dzwoni dwa razy w ciągu dnia, ale nie 

odbierają telefonu. 

Następnie poinformował, że w tej chwili we wsi Sisice nie daje się już mieszkać, iż co piątek 

jadą warszawiacy na Mazury. Przez wieś przejeżdża bardzo dużo samochodów, a przy tym 

na prostym odcinku od wsi Bulkowo do Państwa Królikowskich robią wyścigi, co jest 

niebezpieczne nie tylko dla mieszkańców ale i zwierząt. 

Wójt B. Polańska - obiecała, że po Sesji sprawę przekaże do Powiatu. Dodała, że myśli, że 

na drodze nie ma oznaczenia, że jest to teren zabudowany. 

Soltys wsi Sisice J. Bilik - powiedział, że we wsi jest ustawiony znak "Teren zabudowany " 

i znaki zakazujące wjazdu samochodów powyżej 15 t , ale kierowcy samochodów 

ciężarowych nie zwracają na to uwagi. 

Ad. pkt 11. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 14.05 

zamknął XXXVI Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: 

Zofia 
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