
 

P R O T O K Ó Ł  Nr II/10 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 06 grudnia 2010 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

 Leona Pytla -  Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 

Ad. pkt 1. 

Sesję rozpoczęto hymnem państwowym. 

Przewodnicząca Rady Gminy Leon Pytel  – poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji 

Wyborczej w Gzach Monikę Sobczyńską o wręczenie radnej ElŜbiecie Kumińskiej 

zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Gminy Gzy, gdyŜ była nieobecna na pierwszej 

Sesji Rady Gminy. 

W dalszej kolejności  odczytał rotę ślubowania. Zaznaczył, Ŝe radna wolę złoŜenia 

ślubowania potwierdza słowem „ślubuję” oraz moŜe dodatkowo wypowiedzieć formułę  „Tak 

mi dopomóŜ Bóg”.    

Radna ElŜbieta Kumińska – złoŜyła ślubowanie z formułą „Tak mi dopomóŜ Bóg”.    

Przewodniczący L. Pytel -  o godz.  14.10 otworzył II Sesję Rady Gminy Gzy. 

Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu na  15 radnych w  posiedzeniu Sesji 

uczestniczy 14 radnych, co oznacza, Ŝe obrady są prawomocne. 

Radni nieobecni: 

1. Zdzisław Kaczorowski 

Ad. pkt 2.  

Przewodniczący L. Pytel – przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Ślubowanie Wójta. 

6. Powołanie składu osobowego stałych Komisji. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Sprawy bieŜące gminy. 

9. Wolne wnioski i pytania. 

Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić                     

z wnioskiem  o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 
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Radni nie zgłosili wniosków o dokonanie zmian w porządku obrad.   Porządek obrad został 

przyjęty jednomyślnie. 

Ad. pkt 3.  

Przewodniczący L. Pytel – poinformował, Ŝe protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Gzy, 

odbytej w dniu 02 grudnia 2010 roku Nr I/10  jest wyłoŜony na sali obrad do wglądu.  

Radni nie wnieśli uwag do wyłoŜonego protokołu. W związku z czym został przyjęty 

jednomyślnie.  

Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

Ad. pkt 5. 

(Przed przystąpieniem do realizacji  pkt 5  porządku obrad,   Przewodniczący Gminnej 

Komisji Wyborczej w Gzach  Monika Sobczyńska wręczyła Pani Barbarze Polańskiej  

zaświadczenie o wyborze Wójta). 

Wójt Gminy Barbara Polańska  – złoŜyła ślubowanie z dodaniem zdania „Tak mi dopomóŜ 

Bóg”.  

W tym momencie na salę obrad przybył radny Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu – 15. 

Przewodniczący L. Pytel , w imieniu  radnych - radna   Jadwiga Koc, Wiceminister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi -Tadeusz Nalewajk, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Witold 

Chrzanowski, Starosta Pułtuski - Andrzej Dolecki, nowej Pani Wójt z okazji objęcia bardzo 

waŜnej funkcji Ŝyczyli duŜo zdrowia, pomyślności, wytrwałości cierpliwości, dobrej 

współpracy z radnymi i sołtysami, aby wszystkie zamierzenia dotyczące rozwoju gminy  

zostały spełnione,  i Ŝeby jak najlepiej pracowała na rzecz  mieszkańców Gminy Gzy.  

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski    -  pogratulował  Pani Wójt Barbarze Polańskiej  

wyboru na tak zaszczytną funkcję,   z tak duŜym poparciem,  jakie uzyskała w wyborach  

powszechnych na Wójta Gminy Gzy. Jednocześnie serdecznie podziękował za pracę w tej 

kadencji jako Sekretarza Gminy, a w ostatnim okresie jako jego zastępcy. śyczył owocnej 

pracy dla dobra i rozwoju Gminy Gzy. 

Wójt Gminy Barbara Polańska – pogratulowała wszystkim radnym  sukcesu wyborczego. 

Poinformowała, Ŝe przed radymi i samą nią stanie trudne zadanie -  realizacja obietnic 

wyborczych z czego zdaje sobie sprawę.  UwaŜała, Ŝe nie wolno zawieść pokładanego 

zaufania mieszkańców.  
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Dlatego, jej zdaniem naleŜy  pracować zgodnie ze staropolskim powiedzeniem  „Zgoda 

buduje, niezgoda rujnuje”. Ze swojej strony zapewniła, Ŝe dołoŜy starań, aby ta współpraca 

układała się jak najlepiej. Nadmieniła, Ŝe potrzeby i bolączki gminy będą realizowane            

w miarę posiadanych  i pozyskiwanych środków finansowych. Ma nadzieję, Ŝe dzisiejszy 

dzień, to początek drogi do lepszej przyszłości gminy. 

Starosta Pułtuski Andrzej  Dolecki – w związku z końcem kadencji i przejściem na 

zasłuŜoną emeryturę  Wójta Z. Kołodziejskiego przekazał symboliczny list, w którym            

w imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku i swoim własnym  podziękował za trud                            

i  zaangaŜowanie w wieloletnią rzetelną pracę na rzecz Gminy Gzy. śyczył zdrowia, realizacji 

wszelkich planów i zamierzeń oraz by praca  na rzecz Powiatu Pułtuskiego była źródłem 

satysfakcji   i społecznego uznania. 

Podobne Ŝyczenia Panu Wójtowi Z. Kołodziejskiemu w imieniu radnych Gminy Gzy złoŜyli 

radni – Pani Zofia Frąckiewicz i Pan Kazimierz śebrowski, w imieniu dyrektorów szkół         

z terenu Gminy Gzy - Pani Janina Dąbrowska, a w imieniu pracowników Urzędu Gminy Gzy 

- Wójt Gminy Pani B. Polańska  i Skarbnik Gminy Pani ElŜbieta Głowacka. 

Wójt Z. Kołodziejski  –  podziękował wszystkim za miłe poŜegnanie i stwierdził,  Ŝe z gminą 

Gzy jeszcze  się nie Ŝegna, poniewaŜ został wybrany  przez mieszkańców gminy  radnym 

powiatowym i przez kolejne 4 lata będzie z gminą Gzy współpracował starając się nie 

zawieść zaufania wyborców.  

Przewodniczący L. Pytel – zwracając się do Pana Wójta uznał, Ŝe  w czasie sprawowania 

urzędu przez  Pana Wójta Z. Kołodziejskiego,  pracował jako  pracownik urzędu gminy. 

Uznał, Ŝe zna problemy jakie pojawiały się w czasie  minionej  kadencji. Zna działalność 

Pana Wójta, który wykonał duŜo przedsięwzięć i  jest Ŝyczliwym i  troskliwym  człowiekiem. 

Stwierdził, Ŝe ze względu na upływający czas, Panu Wójtowi przyszło się rozstać z władzą. 

Jednak będzie z nami współpracował, iŜ  jest radnym Rady Powiatu Pułtuskiego. Byłemu 

Panu Wójtowi Ŝyczył duŜo zdrowia, pomyślności i wszystkiego najlepszego. 

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Witold Chrzanowski – nowej Pani Wójt, 

Panu Z. Kołodziejskiemu i radnym Gminy pogratulował uzyskanych wyników wyborczych 

uznając, Ŝe jest to wielki mandat zaufania jaki otrzymali od swoich wyborców                         

z przekonaniem, Ŝe głosy wyborców niebawem przełoŜą się na sukcesy samorządu Gminy 

Gzy. Serdecznie podziękował za głosy, które uzyskało Polskie Stronnictwo Ludowe na 

terenie Gminy Gzy, poniewaŜ PSL nie jest pierwszy raz tutaj doceniane.  
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Jako radny Sejmiku  Wojewódzkiego zadeklarował ścisłą współpracę z Panią Wójt                   

i samorządem gminy. Uznał, Ŝe uszczuplony budŜet  związany  z „janosikowym”                     

i problemami  związanymi z kryzysem  wraca do normy. W związku z tym sądził,  Ŝe             

w przyszłym roku  w ramach realizacji  Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza,          

z którego finansowane było wiele inwestycji infrastrukturalnych w biedniejszych rejonach 

Mazowsza, a do których kwalifikuje się  Gmina Gzy,   w jego osobie  na  pomoc moŜna 

liczyć.   

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk  – powiedział, Ŝe do poŜegnania 

Pana Wójta nie jest przygotowany, poniewaŜ informacja o Sesji Rady Gminy Gzy zastała go 

we Winnicy 2 godz. temu. Uznał, Ŝe Pan Wójt razem z nim był świadkiem  i uczestnikiem 

budowania samorządu terytorialnego w Polsce przez 20 lat, a  praca Pana Wójta,  to połowa    

Ŝycia.  UwaŜał, Ŝe  sztuką jest  umieć  współpracować z ludźmi, poniewaŜ wyborców moŜna 

oszukać tylko raz. Podziękował za współpracę przez 20 lat pracy w samorządzie  i za 

wszystko co zrobił w swojej dotychczasowej pracy. Jednocześnie zwrócił uwagę  na 

doświadczenie  Pana Wójta, które  naleŜy wykorzystać w pracy w  samorządzie powiatowym. 

Ze swojej strony zadeklarował współpracę z racji sprawowanej funkcji, z ramienia 

Ochotniczej StraŜy PoŜarnej i ramienia Powiatu, iŜ został radnym powiatowym. Podkreślił, Ŝe 

dzięki temu, Ŝe PSL ma swoich reprezentantów w Sejmiku, przy następnym rozdaniu 

środków będą dąŜyć, Ŝeby środki  były jeszcze bardziej przesunięte na wieś, poniewaŜ PSL 

nie wygra konkurencji z duŜym miastem. Na koniec wystąpienia pogratulował i Ŝyczył  miłej 

pracy  i współpracy  dla dobra mieszkańców Gminy Gzy. 

Przewodniczący L. Pytel -  podziękował Panu Wiceministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi  za 

ciepłe słowa skierowane pod adresem Pani Wójt i radnych. Zapewnił, Ŝe Pan Wiceminister   

będzie zapraszany nie tylko na Sesje Rady Gminy,  ale  moŜe i na   inne uroczystości jakie 

będą organizowane na terenie gminy Gzy. 

Ad. pkt 6.  

Przewodniczący L. Pytel – przypomniał, Ŝe zgodnie ze Statutem Gminy Gzy, Rada Gminy 

powołuje 3 stałe komisje tj. Komisję Rewizyjną, Komisję Rolnictwa i BudŜetu i Komisję 

Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. 

Zaproponował następujące składy liczbowe poszczególnych komisji: 

- Komisja Rewizyjna – 5 osób, 

- Komisja Rolnictwa i BudŜetu – 7 osób, 
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- Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 8 osób 

i zapytał, czy radni mają inne propozycje? Innych propozycji składów osobowych komisji nie 

było. 

Następnie poddał pod głosowanie składy liczbowe  stałych komisji. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami „za” przy 

0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących”  ustaliła składy liczbowe stałych 

Komisji jak wyŜej. 

Przewodniczący L. Pytel – po uzgodnieniu z radnymi zaproponował następujący  skład  

osobowy Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego: 

1. Oleksa Emilia 

2. Frąckiewicz Zofia 

3. Sadowski Mieczysław 

4. Czapliński Witold 

5. Kaczorowski Zdzisław 

6. Sierzan Zdzisław 

7. Koc Jadwiga 

8. Kumińska ElŜbieta 

i zapytał, czy wymienieni radni wyraŜają zgodę  na pracę w tej Komisji?  Pytani poszczególni  

radni,  taką zgodę wyrazili.  Następnie poddał pod głosowanie   skład osobowy Komisji. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami „za” przy 

0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących”  przyjęła  skład  osobowy Komisji 

Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. 

Przewodniczący L. Pytel -  w dalszej kolejności po uzgodnieniu z radnymi zaproponował 

następujący skład Komisja Rolnictwa i BudŜetu: 

1. śebrowski Kazimierz 

2. Grochowski Jacek 

3. Biegała Krzysztof 

4. ZadroŜny Stefan 

5. Jakubaszek Marian 

6. Świderska Joanna 

7. Pytel Leon   
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i zapytał, czy wymienieni radni wyraŜają zgodę  na pracę w tej Komisji?  Pytani wymienieni  

radni,  zgodę taką wyrazili.  Następnie poddał pod głosowanie   skład osobowy Komisji. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami „za” przy 

0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących”  przyjęła  skład Komisji 

Rolnictwa i BudŜetu. 

Przewodniczący L. Pytel  - po uzgodnieniu z radnymi  zaproponował,  skład Komisji 

Rewizyjnej: 

1. Sierzan Zdzisław 

2. śebrowski Kazimierz 

3. Oleksa Emilia 

4. Świderska Joanna 

5. Grochowski Jacek 

Wszyscy radni zaproponowani do  składu  osobowego tej  Komisji zapytani, czy wyraŜają 

zgodę na pracę w tej  komisji,  taką zgodę wyrazili. 

Radny Mieczysław Sadowski – powiedział, Ŝe ma wątpliwości co do składu Komisji 

Rewizyjnej ze względu na to, Ŝe nie odzwierciedla  obwodu głosowania Nr 3, iŜ ze strony 

Starych Groch nie ma Ŝadnego radnego w tej Komisji, a chciałby Ŝeby był. 

Przewodniczący L. Pytel – wyjaśnił, Ŝe skład Komisji jest 5-cio osobowy i trudno jest  

dopasować do poszczególnych obwodów. 

Radny M. Sadowski – nadmienił, Ŝe wczytując się w propozycję składu Komisji,  są 

obwody, które reprezentują po 2osoby, a ze strony Groch nie ma Ŝadnej.  

Przewodniczący L. Pytel -  zapytał, czy są inne propozycje do tych, które odczytał przed 

chwilą?  

Radny M. Sadowski  -  poinformował, Ŝe  przykładowo  widzi nazwiska takie jak: radny      

K. śebrowski,  radna E. Oleksa, radna J. Świderska, a są to radni  z terenu Gzów. Uznał, Ŝe  

moŜna byłoby z tych radnych wykluczyć, a do składu Komisji Rewizyjnej   powołać radnych 

ze strony Groch.    

Przewodniczący L. Pytel – wyjaśnił, Ŝe  teŜ chciałby  jak najlepiej. 

Radny M. Sadowski – powiedział, Pan Przewodniczący Rady nie musi chcieć,  tak  chce on. 

Przewodniczący L. Pytel -  poprosił o  inne propozycje. 

W związku z tym, Ŝe innych propozycji nie było,  poddał pod głosowanie  skład osobowy 

Komisji Rewizyjnej zaproponowany przez siebie. 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” przy 

1 głosie „przeciwnym”  oraz 1 głosie „wstrzymującym”  przyjęła  skład Komisji Rewizyjnej.   

Kandydaci do składów poszczególnych Komisji  udali się do oddzielnych pomieszczeń          

w celu ukonstytuowania się. Po ukonstytuowaniu się,   powiadomili Pana Przewodniczącego 

Rady. 

Przewodniczący L. Pytel – odczytał  projekt uchwały w sprawie ustalenia składów 

osobowych Komisji Rady Gminy Gzy i poddał pod głosowanie.   

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” przy 

0 głosów „przeciwnych”  oraz 1 głosie „wstrzymującym”  podjęła Uchwałę Nr II/3/10             

w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Gzy – która stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 7. 

W związku z tym, Ŝe radni nie zgłosili Ŝadnych interpelacji, nie było i odpowiedzi. 

Ad. pkt 8. 

W punkcie tym nikt nie zabrał głosu. 

Ad. pkt 9.  

Wiceprzewodniczący Rady Jacek  Grochowski – pogratulował wszystkim wyboru na 

poszczególne stanowiska i uznał, Ŝe pora się brać do pracy. Zgłosił wniosek, aby gmina 

poinformowała wszystkich sołtysów, kto którą wieś odśnieŜa oraz Ŝeby wykonawcy 

odśnieŜania zgłaszali się do sołtysów kiedy zaczynają i kiedy kończą robotę, a wtedy będzie 

łatwiej równieŜ Wójtowi Gminy. Nadmienił, Ŝe chodzi o to, Ŝeby momentami  nie było 

partyzantki     i samowoli. 

Następny wniosek jaki zgłosił, to przygotowanie na najbliŜsze posiedzenia Komisji i Sesję 

Rady Gminy umowy jaka była zawarta pomiędzy Gminą a Panem doktorem Mikusiem 

„Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DAR-MED”, który na terenie gminy Gzy 

sprawuje opiekę zdrowotną. Wyjaśnił, Ŝe chodzi o to, Ŝeby radni mieli moŜliwość zapoznania 

się z tą umową i wypracowania  stanowiska. 

Trzeci  wniosek  jaki zgłosił dotyczył zapoznania radnych z  stanem finansowym Gminy Gzy.  

W dalszym wystąpieniu poinformował, Ŝe w biurze Mazowieckiej Izby Rolniczej                   

w Ciechanowie jest dostępny radca prawny. Poradę moŜna uzyskać po wcześniejszy 

kontakcie telefonicznym. 
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Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe   mieliśmy 4 operatorów do odśnieŜania,   z których kaŜdy  

miał przydzielony rejon. Jednak są sytuacje, Ŝe z jednego rejonu trzeba operatora przerzucić 

na drugi rejon. Którzy operatorzy obsługują poszczególne wsie przedstawi na następnej Sesji 

Rady Gminy.  Poinformowała, Ŝe w tej chwili jest 3 operatorów, ale jeśli śnieg będzie sypał 

tak jak wcześniej, 3 operatorów nie wystarczy. Uznała,  Ŝe temat zimowego utrzymania  dróg 

gminnych  jest podejmowany na bieŜąco i drogi w miarę moŜliwości są odśnieŜane. 

Radny M. Sadowski – poinformował, Ŝe dopóki nie pada śnieg moŜna  byłoby odśnieŜyć  

drogę  Kozłówka  - Grochy-Imbrzyki, poniewaŜ są miejsca gdzie nie miną się 2 rowery. 

Prosił o jak najszybsze jej odśnieŜenie, gdyŜ później będzie nieprzejezdna. 

Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe powyŜsza droga jest drogą powiatową, którą odśnieŜa Pan 

Paradowski. W sprawie tej dzwoniła juŜ kilkakrotnie, ale duŜego wpływu  nie ma, poniewaŜ 

umowę z wykonawcą na odśnieŜanie podpisuje Starostwo Powiatowe w Pułtusku. 

Zaznaczyła, Ŝe   moŜe tylko monitorować i porosić. Zapewniła, Ŝe po  dzisiejszej Sesji            

o potrzebie odśnieŜenia drogi poinformuje Zarząd Dróg Powiatowych.    

Prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Konstanty Wielgolewski – 

powiedział, Ŝe ma ogromną satysfakcję, iŜ z ugrupowania PSL została wybrana Pani Wójt. Ze 

swojej strony jako PSL  zadeklarował współpracę z PSL, jeśli Pani Wójt będzie tego chciała.  

Następnie pogratulował wszystkim radnym, nie tylko z PSL,  ale i z pozostałych ugrupowań. 

UwaŜał, Ŝe gmina jest jedna i wszyscy powinni  wspólnie razem  pracować dla jej dobra. 

Zwracając się do Pani Wójt i Pana Przewodniczącego Rady powiedział, Ŝe  Ŝyczeniem PSL 

jest, Ŝeby  wszyscy radni byli oceniani i  traktowani jednakowo. Na ręce sołtysów przekazał    

podziękowania dla wszystkich mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu, gdyŜ jest to 

bardzo waŜne, poniewaŜ społeczeństwo bierze odpowiedzialność za swoje lokalne 

środowisko. 

Przewodniczący L. Pytel – poinformował, Ŝe radni postarają się nie zawieść zaufania 

wyborców. 

Wójt B. Polańska – powiedziała, Ŝe Sesja Rady Gminy odbywa się raz na pewien czas,          

a problemy mieszkańców  są róŜne. W związku z tym prosiła, Ŝeby w okresie 

międzysesyjnym zgłaszać do niej  róŜne sprawy, Ŝeby ich nie nawarstwiać i gromadzić na  

posiedzeniach Sesji. Poinformowała, Ŝe sprawy, które nurtują i bolą postara się załatwiać na 

bieŜąco. Poprosiła o współpracę i nadmieniła, Ŝe  postara się pracować jak najlepiej                  

i zaspakajać potrzeby mieszkańców gminy w taki sposób, Ŝeby w miarę byli zadowoleni.   
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Prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego K. Wielgolewski – wracając 

do wypowiedzi radnego Pana J. Grochowskiego odnośnie słuŜby zdrowia na terenie gminy 

Gzy, powiedział, Ŝe jeśli jest moŜliwość zobaczenia umowy zawartej pomiędzy Gminą            

a Panem dr D. Mikusiem, to chciałby ją zobaczyć, poniewaŜ ma moŜliwość, Ŝeby przejrzał ją 

ktoś od strony prawnej. Nadmienił, Ŝe Pan dr Mikuś  opiekę zdrowotną  sprawuje w kilku 

ośrodkach zdrowia, a tylko siedziba – Ośrodek Zdrowia we Winnicy jest czynny do godz. 

18.00. i zapytał, czy Pan dr Mikuś podstawił w gminie Gzy taksówkę, czy inny samochód, 

Ŝeby dowoził pacjentów do Ośrodka  Zdrowia we Winnicy? Uznał, Ŝe mieszkańców gminy   

nie powinno to obchodzić, poniewaŜ Pan doktor bierze pieniądze i ma świadczyć usługi,         

a usług nie świadczy. Podkreślił, Ŝe usługi lekarskie powinny być świadczone  do godz. 

18.00. Natomiast w praktyce jest tak, Ŝe  lekarz przyjmuje pacjentów do godz. 12.00.  Po tej 

godzinie  nie ma nikogo i trzeba coś z tym zrobić. Dodał, Ŝe jeŜeli Pan dr Mikuś nie będzie 

chciał świadczyć usług, to na pewno chętni znajdą się na Ośrodek Zdrowia w Przewodowie,     

a jeśli nie,  to pacjenci przeniosą się do innych zakładów opieki zdrowotnej i ośrodka zdrowia 

nikt nie będzie chciał przejąć. 

Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe umowa z Panem dr Mikusiem podpisana jest tylko na 

wynajem lokali w Przewodowie i w Szyszkach.  Na świadczenie usług medycznych            

Pan dr Mikuś ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w Ciechanowie.  

W Ośrodku Zdrowia w Przewodowie powinien przyjmować  codziennie od godz. 8.00 do 

godz. 15.30,  w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach od godz. 9.30 do godz. 12.30, a   Ośrodkiem 

Zdrowia wiodącym ośrodki zdrowia na terenie gminy Gzy  jest Ośrodek Zdrowia w Winnicy, 

który przyjmuje pacjentów do godz. 18.00. 

       Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15. 52 zamknął 
Sesję.  

 

Protokołowała:                                                                                              Przewodniczył: 

Zofia Pszczółkowska 

 


