
RADA GMINY GZY

Protokół Nr XXXIV/2018 

z Sesji Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Gzy kwiecień 2018 rok



P R O T O K Ó Ł  Nr XXXIV/2018

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 23 kwietnia 2018 r. 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Leona Pytela- Przewodniczącego Rady Gminy Gzy

Ad. pkt 1.

Przewodniczący Rady Gminy Gzy Leon Pytel -  o godz. 13.35 otworzył XXXIV Sesję Rady Gminy 

Gzy. Przywitał radnych i zaproszonych gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, 

co stanowi właściwe ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Radni nieobecni:

1. Baieński Artur

2. Kaczorowski Zdzisław 

Ad. pkt 2.

Przewodniczący L. Pytel -  przypomniał, że porządek posiedzenia otrzymali wszyscy Państwo radni. 

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

wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w proponowanym porządku obrad.

Nie widząc propozycji do zmiany przedstawionego porządku obrad zarządził głosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -13  głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła jednogłośnie porządek obrad w brzmieniu 

jak niżej.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Interpelacje radnych.

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.

9. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2017 r.

10. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2017 r.

11. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2017 r.

12. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2017 r.



- 2 -

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

14 . Sprawy bieżące gminy.

15. Wolne wnioski i pytania.

16. Zamknięcie Sesji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3.

Przewodniczący L. Pytel -  poinformował, że protokół Nr XXXIII/2018 z Sesji Rady Gminy odbytej 

w dniu 19 i 26 marca 2018 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się z nim zapoznać. Uwag do 

treści protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 4.

Radny Mariusz Mordwiński -  nawiązał do zaopatrzenia gminy w wodę z wodociągu zbiorowego. 

Powiedział, że przez dłuższy czas 1/3 gminy ma problem z poborem wody.

Ad. pkt 5.

Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska -  powiedziała, że dochody budżetu kształtują się na poziomie 

15.078.947,71 zł w tym dochody bieżące -  14.978.947,71 zł, dochody majątkowe -  100.000 zł.

Po stronie wydatków kwota wynosi 17.632.116,71 zł w tym wydatki bieżące - 14.506.631,55 zł, 

wydatki majątkowe 3.125.485,16 zł.

Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.553.169 zł zostanie 

pokryty przychodami z emisji obligacji w kwocie 1.061.000 z ł , pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 400.000 z ł , z pożyczki na wyprzedzające finansowanie

- 467.169 zł oraz wolnych środków w kwocie 665.000 z ł .

Ogółem przychody stanowią 3.032.169 zł. Rozchody -  439.000 zł. Wskaźniki spłat zobowiązań 

wynikających z obliczeń ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu 

2018-2027.

Przewodniczący L. Pytel -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu 

uchwały.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 16.04.2018 r. -  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena Kwiatkowska

-  także przedstawiła pozytywną opinie Komisji do w/w projektu uchwały.



Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 16.04.2018 r. -  stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący L. Pytel -  powiedział, że w czasie między wspólnym posiedzeniem Komisji Rady 

Gminy , a Sesją została złożona autopoprawka do projektu uchwały, którą odczytał i poddał pod 

głosowanie:

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy 

ogółem wynosi 17.672.116,71 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 14.506.631,55 zł., wydatki 

majątkowe w kwocie 3.165.485,16 zł. Wynik budżetu wynosi -2.593.169,00 zł, przychody

3.032.169,00 zł, w tym wolne środki 665.000,00 zł na pokrycie deficytu.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -13 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w. w autopoprawkę.

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

-  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

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

Finansowej Gminy Gzy z uwzględnieniem przyjętej autopoprawki i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -1 3  głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXXIV/169/2018 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy -  która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu.

Ad. pkt 6.

Skarbnik E. Stawińska -  powiedziała, że dochody zostały zwiększone o kwotę 7.138 zł. Dochody 

pochodzą z dotacji ( dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dożywianie dzieci i Kartę 

Dużej Rodziny).

W wydatkach zmniejszenia -46.001,83 zł i zwiększenia 678.139,83 zł.

W dziale 600 -  zwiększa się plan wydatków o kwotę 615.493,13 zł oraz zmniejszenie o kwotę 9.493,13 

zł:

- udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania 

pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka- Borza Strumiany -  Ostaszewo w m. Gzy” -

150.000 zł;

- zwiększa się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo” o kwotę

41.000 zł (całkowita wartość zadania 226.000 zł);
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- zwiększa się wartość zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 3411 IW Porzowo-Sulnikowo- 

Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo gmina Gzy” o kwotę 408.000 zł ( całkowita wartość 

zadania 832.000 zł);

- mieszkańcy sołectwa Grochy-Imbrzyki zrezygnowali z poprzednich zadań w ramach funduszu 

sołeckiego na kwotę 9.493,13 zł i utworzyli nowe zadania „Wykonanie rowów odwadniających wraz 

z przepustami przy drodze gminnej we wsi Grochy-Krupy” -  5.493,13 zł, „Remont dróg gminnych 

poprzez wysypanie tłuczniem we wsi Grochy-Krupy -  4.000 zł,

- mieszkańcy sołectwa Żebry-Falbogi w ramach funduszu sołeckiego utworzyli nowe zadanie 

pn. „Wykonanie rowów wraz z przepustami przy drodze gminnej we wsi Żebry-Falbogi” -  7.000 zł.

W dziale 750 - zmiany planu wydatków w kwocie 800 zł wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków 

na szkolenia pracowników USC.

W dziale 754 - zmiany planu wydatków w kwocie 200 zł wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków 

na zakup środków żywności przy organizowaniu konkursów dla dzieci z zakresu wiedzy pożarniczej. 

W dziale 801 -  zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.461,70 zł oraz zmniejszenie -  28.461,70 zł. 

W dziale tym nastąpiły zmiany w dotacjach dla niepublicznych szkół. W rozdziale 80101 -  zmniejsza 

się o kwotę 2.972,20 zł, w rozdziale 80103 -  na oddziały przedszkolne zwiększa się o kwotę 21.355,84 

zł i w rozdziale 80150 na kształcenie specjalne zmniejszenie o 18.383,64 z ł). Zmiany są spowodowane 

metryczką subwencji oświatowej. Miesięczna kwota dotacji na ucznia w szkole podstawowej dla 

niepublicznych szkół w klasie I-III wynosi 853,98 zł, w klasie IV-VII 821,95 zł. Dotacja miesięczna na 

1 dziecko w oddziale przedszkolnym wynosi 276,28 z ł . W rozdziale 80150 Kształcenie specjalne pełna 

kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego wynosi 2.283,06 zł i 5.503,40 zł, co jest zależne od stopnia 

niepełnosprawności ucznia.

W dziale tym mieszkańcy sołectwa Żebry-Falbogi zrezygnowali ze współudziału w realizacji zadania 

„Utwardzenie chodnika kostką brukową przy PSP Skaszewo” z sołectwem Nowe Skaszewo na kwotę

5.000 zł, co spowodowało zmianę klasyfikacji tego zadania z zadania majątkowego na zadanie bieżące. 

Po zmianach jego wartość wynosi 2.105,86 zł Kwotę 5.000 zł sołectwo Żebry-Falbogi przeznaczyło 

na pn. „Adaptacja dokumentacji Sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim” . 

Zwiększono również plan wydatków o kwotę 24.000 zł w rozdziale 80113 z przeznaczeniem na zakup 

usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół na terenie gminy.

W dziale 852 zmiana to zwiększenie w Karcie Dużej Rodziny oraz zwiększenie środków w kwocie

7.000 zł na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. 

W roku 2017 z programu korzystało 164 osoby, na dzień 31.03.2018 r. -77 osób.
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W dziale 900 sołectwo Żebry-Falbogi zrezygnowało z zadania pn. :”Odmulenie stawu we wsi Żebry- 

Falbogi”.

W dziale 921 zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup drzewek do posadzenia w alei 

zabytkowej w miejscowości Ołdaki, zadanie pn. „Rewitalizacja alei zabytkowej”.

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

udział w posiedzeniu -1 4 .

Wójt B. Polańska -  poinformowała, że został ogłoszony przetarg na zadanie pn. „Utwardzenie dróg 

gminnych emulsją asfaltową we wsiach Grochy-Imbrzyki, Łady, Kozłowo, Wójty-Trojany, Nowe 

Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo-Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Gzy-Wisnowa” . 

Termin złożenia ofert był do 19.04.2018 r. W budżecie Gminy na zadanie zaplanowana kwota wynosi 

180.701 z ł . Na powyższą kwotę składają się fundusze sołeckie z 2018 r . , niewykorzystane fundusze 

sołeckie z 2017 r. i środki własne Gminy. Na wykonanie zadania wpłynęła jedna oferta z kwotą

220.822.23 zł. Do podpisania umowy i realizacji zadania brakuje 40.000,00 zł. W związku z tym jej 

propozycja i prośba to przyjęcie autopoprawki do uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2018 w celu zwiększenia wydatków majątkowych o wymieniona kwotę. Wtedy 

całkowita wartość zadania wynosi 220.822,23 zł w tym z funduszu sołeckiego 77.550,57 zł. Plan 

wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17.672.116,71 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 

14.506.631,55 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.165.485,16 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych powoduje zwiększenie deficytu o kwotę 40.000,00 zł 

i zwiększenie zaangażowanych wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów wynikających z lat 

ubiegłych) o kwotę 40.000 zł.

Wynik budżetu wynosi -2.593.169,00 zł, przychody 3.032.169,00 zł, w tym wolne środki 665.000,00 

zł.

Radny Jacek Grochowski -  zapytał, jaki będzie ogółem odcinek drogi utwardzonej emulsją za kwotę

220.822.23 zł?

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński -  poinformował, że byłoby wykonane 4.383 m2 

powierzchniowego utwardzenia za kwotę 219.393,68 zł, co za lm2 daje kwotę 50 zł.

Radny J. Grochowski -  zapytał, jaki odcinek ogółem zostałby wykonany, przyjmując szerokość drogi 

3mb?

Zastępca Wójta W. Ochtabiński -  odpowiedział, że ogółem będzie wykonane około 1.466 mb drogi. 

Radny Stefan Franczak -  zwrócił uwagę na fakt, że w tym roku przetargi idą o 30% więcej nie tylko 

w naszej gminie, bo i Powiat boryka się z takimi problemami.
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Przypomniał, że w ubiegłym roku nie było wykonawcy i zadanie te nie zostało wykonane. W tej chwili 

dobrze, że jest wykonawca i ma chęci do wykonania odcinków. Po drugie cały czas w telewizji mówi 

się, że na drogi lokalne w 2019 r. będzie dużo pieniędzy. Oznacza to, że wykonawcy wezmą o 20% 

więcej. W związku z tym nie odkładałby realizacji zadania. Następnie zwrócił się do Państwa radnych 

z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł, żeby zrobić 

zadanie, które jest w tej chwili do zrobienia, ponieważ wiadomo, że taniej nie będzie.

Przewodniczący L. Pytel -  poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 

zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018:

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 600016 paragraf 6050 na zadaniu 

inwestycyjnym pod nazwą „ Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Grochy 

Imbrzyki, Łady, Kozłowo, Wójty-Trojany, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo 

Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Gzy-Wisnowa” o kwotę 40.000 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 220.822,23 zł w tym z funduszu sołeckiego 77.550,57 zł. Plan 

wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17.672.116,71 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 

14.506.631,55 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.165.485,16 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych powoduje zwiększenie deficytu o kwotę 40.000 zł 

i zwiększenie zaangażowanych wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów wynikających 

z lat ubiegłych o kwotę 40.000,00 zł.

Wynik budżetu wynosi -2.593.169,00 zł, przychody 3.032.169,00 zł, w tym wolne środki 

665.000,00 zł.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  13 głosami „za”, przy 0 

głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła w/w autopoprawkę.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 -  

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący L. Pytel -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu 

uchwały.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię Komisji 

do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -

również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Przewodniczący L. Pytel -  odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 

Gzy na rok 2018 z uwzględnieniem przyjętej autopoprawki i poddał pod głosowanie.
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Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXIV/170/2018 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018- która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.

Ad. pkt 7.

Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że po przegłosowaniu zmian w budżecie Gminy należy podjąć uchwałę 

o udzieleniu pomocy finansowej. Udziela się z budżetu Gminy Gzy dotacji celowej dla Powiatu 

Pułtuskiego w kwocie 150.000 zł na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka- 

Borza Strumiany -  Ostaszewo w m. Gzy”. Obecnie droga jest już w realizacji.

Przewodniczący L. Pytel -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu 

uchwały.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię Komisji 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -

również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Przewodniczący L. Pytel -  odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i poddał 

pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXIV/171/2018 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej- która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Hubert Szajczyk - powiedział, 

że obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą spoczywa na 

jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Wspieranie rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych 

działań mających w celu przywrócenie rodzinie zdolności w wypełnianiu tych funkcji. Wspieranie 

rodziny jest prowadzone za jej zgodą z aktywnym udziałem z uwzględnieniem zasobów własnych oraz 

źródeł wsparcia zewnętrznego. W 2017 r. zatrudniony asystent rodziny otoczył opieką szczególną 

11 rodzin z 27 dziećmi. Wydatki na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi wynosiły 

23.968,04 zł w tym z budżetu Gminy 13.726,04 z ł , z innych źródeł 10.242,00 zł.

Rodziny objęte wsparciem i pomocą asystenta rodziny są rodzinami borykającymi się z wieloma 

problemami.



Oprócz niewydolności opiekuńczo-wychowawczej występuje alkoholizm, bezrobocie, upośledzenie 

umysłowe, choroba psychiczna, przemoc, zła sytuacja materialna, niedostosowanie społeczne. Ustawa 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Gminę obowiązek partycypowania 

w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Z terenu Gminy w rodzinie zastępczej przebywa 

troje dzieci. Poniesione koszty utrzymania w rodzinie zastępczej za 2017 r. wyniosły 28.837,36 zł. 

Asystent jako osoba wspierająca w czasie spotkań z rodziną motywuje, kompletuje, podnosi poczucie 

własnej wartości, wspiera, wzmacnia, informuje, podejmuje działania wychowawcze, rozszerza 

kontakty, podnosi umiejętności rozwiązywania problemów, narzuca wymagania, przydziela zadania . 

W swoich działaniach współpracuje z pracownikiem socjalnym, kuratorem, dzielnicowym, gminna 

komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, służbą zdrowia, PCPR,ZUS i KRUS. Pomaga 

w pisaniu pism sądowych, wypełnianiu wniosków urzędowych, towarzyszy w czasie rozpraw i wizyt 

u lekarzy specjalistów. Dzięki współpracy z asystentem rodziny osiągnięto pozytywne zmiany 

w rodzinach tj. podjęcie zatrudnienia, kursów zawodowych, pozyskanie orzeczeń o 

niepełnosprawności, utrzymanie abstynencji w rodzinach z problemami alkoholowymi, pozyskanie 

różnego rodzaju świadczeń pomocowych, systematyczne zażywanie leków według zaleceń lekarza, 

przygotowanie dzieci do sprawdzianów szkolnych.

Pytań nie było.

Sprawozdanie radni przyjęli przez aklamację.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok -stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9.

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DAR-MED” w Winnicy Dariusz Mikuś-

powiedział, że w ośrodkach zdrowia na terenie gminy Gzy pacjentów przyjmuje 4 lekarzy w tym 

3 lekarzy specjalistów. Ilość deklaracji z terenu gminy Gzy łącznie do lekarza, pielęgniarki i położnej 

wynosi 6.210 , które obejmują 2.105 pacjentów tej gminy. Ilość świadczeń udzielonych w 2017 r. -  

11.054, w roku 2016 -  10.896. W roku 2018 w pierwszych trzech miesiącach udzielono -  2.940 

świadczeń. Prognozuje to, że w tym roku może być 11.760 świadczeń, czyli jest prognozowany wzrost 

z roku na rok o 6,5%.

W rozbiciu na 2 ośrodki zdrowia to w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie deklaracji jest 1.508, 

w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach -  597 deklaracji. Jeżeli chodzi o etat pracy na 1 lekarza wynikający 

z wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia to w Przewodowie wynosi 0,6 etata , w Szyszkach 

0,24 etata. W przeliczeniu na ilość wymaganych godzin pracy lekarza tygodniowo w Przewodowie 

wynosi 22,35 godz. i 9 godz. w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach.
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Natomiast faktycznie w tym momencie wynosi 0,84 etata , nieco mniej niż czas pracy 1 lekarza. 

Sytuacja jest taka, że łącznie pracuje 4 lekarzy, a faktyczna praca lekarzy w ośrodkach zdrowia 

tygodniowo wynosi 52,35 godz., przy wymaganych godzinach pracy w Ośrodku Zdrowia 

w Przewodowie -  22,35 godz. w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach -  9 godz. tj. łącznie 31,35 godz. 

W 2017 r. oprócz modernizacji Ośrodka Zdrowia w Przewodowie, było położenie gładzi gipsowej 

i pomalowanie gabinetu w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach. Dodał, że pod opieką NZOZ „DAR-MED” 

znajdują się również pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.

Radny Tomasz Sobieraj -  powiedział, że w przedstawionej informacji Ośrodek Zdrowia 

w Przewodowie funkcjonuje w poniedziałek do godz. 18.00, pacjentów przyjmuje lekarz Andrzej 

Smalec, a dodatkowo w piątek przyjmuje pacjentów również lekarz Joanna Czuper-Dul. W ciągu 

czterech dni w tygodniu pacjenci w Przewodowie mają możliwość wyboru leczenia się u dwóch 

różnych lekarzy każdego dnia. Natomiast w informacji nawet słowem nie wspomniano o przyjmowaniu 

pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach. Nadmienił, że trochę smuci go ten fakt, ponieważ już 

trzeci rok pyta o te sprawy, na których prosi o baczniejsze przyjrzenie się i zwrócenie uwagi na 

harmonogram przyjmowania pacjentów i dostępności lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach. Dodał, 

że w informacji jest sporo na temat szkół, DPS Ołdaki, a ani słowa na temat Ośrodka Zdrowia 

w Szyszkach. Rozumie, że umowa na wynajem ośrodków i świadczenie usług przez NZOZ „DAR- 

MED” obejmowała również Ośrodek Zdrowia w Szyszkach. Następnie zapytał Pana doktora 

D. Mikusia, czy jest w stanie teraz dokładnie powiedzieć, którego dnia i w jakich godzinach można 

zastać obojętnie którego lekarza w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach?

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DAR-MED” w Winnicy D. Mikuś-

powiedział, że w stosunku do wymogów przerost zatrudnienia wynosi ok. 67% Mieszkańcy gminy mają 

opiekę zapewnioną nawet gdyby Ośrodek Zdrowia w Szyszkach w ogóle nie funkcjonował. W Ośrodku 

Zdrowia w Szyszkach pacjentów przyjmuje sam w poniedziałki, środy i piątki. Żaden z pacjentów nie 

został odesłany, nawet gdy wymaga interwencji w późniejszych godzinach. Jeśli trzeba przyjedzie na 

wizytę domową. Nie sądzi, żeby ktoś skarżył się, że nie ma dostępu do lekarza. Jak mówił wcześniej 

przyjmuje w poniedziałki, środy i piątki i każdy pacjent będzie załatwiony, żeby nie odnosił 

jakiegokolwiek stresu. Stara się, żeby była satysfakcja, żeby odbywało się płynnie, bez przekładania 

terminów. Ale z tego co w ie, to w okolicznych ośrodkach są zapisy na 2-3 dni. W ośrodkach zdrowia 

na terenie gminy Gzy tego nie ma, pacjenci przyjmowani są na bieżąco.

Radny T. Sobieraj -  powiedział, że jego celem nie jest zafałszowanie bądź stwarzanie jakiś fikcji 

i insynuacje. Wyjaśnił, że z takim pytaniem i tematem zwraca się do Pana doktora, ponieważ spływają 

jakieś głosy do niego.

t;f
f!'•
|
ii



- 10 -

A , że jest związany z terenem Szyszk, obowiązkiem jego jest pewnych rzeczy wysłuchać i dowiedzieć 

się od Pana doktora. Dodał, że zrozumiał, że we wtorek i czwartek w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach 

nie ma żadnego. Następnie poprosił o godziny dostępności lekarza w poniedziałki, środy i piątki. 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DAR-MED” w Winnicy D. Mikuś- 

odpowiedział, że w te dni ośrodek zdrowia jest czynny od godz. 9.00 do godz. 13.30.

Radny T. Sobieraj -  dodał, że te godziny są aktualne, wywieszone.

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DAR-MED” w Winnicy D. Mikuś-

odpowiedział, że tak. Jeżeli nie pacjentów wtedy przyjeżdża do PDS w Ołdakach. Stara się, żeby było 

załatwione wszystko maksymalnie w miarę możliwości.

Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie Gminy Gzy za 2017 r. - stanowi załącznik nr 

11 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10.

Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Gzy za 2017 r. -  stanowi załącznik nr 12 

do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11.

Przewodniczący L. Pytel -  poinformował, że Państwo radni otrzymali do zapoznania się informację 

dotyczącą nadzoru weterynaryjnego na terenie gminy. Następnie zachęcał wszystkich do zadawania 

pytań Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Pułtusku.

Sołtys Sołectwa Mierzeniec Witold Czapliński - poruszył sprawę szczepienia psów na terenie gminy. 

Powiedział, że w ostatnim roku i kilka lat wstecz o tym fakcie informował sołtysów lekarz weterynarii 

Pan doktor Jan Czernik. W tym roku nie ma żadnej informacji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku Krzysztof Wisiecki - wyjaśnił, że szczepienie psów 

przeciwko wściekliźnie nie leży w gestii Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Za szczepienie psów 

odpowiadał Pan doktor J. Czernik. W tym roku zrezygnował i przekazał to Pani doktor Jaźwińskiej 

z Pniewa.

Radny J. Grochowski -  pytał, kiedy będą kontrole OSN?

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki - odpowiedział, że kontrole zaczęły się 

w miesiącu marcu, ale w strefie czerwonej, którą objęta jest Gmina Pokrzywnica. Pozostałe gminy 

w strefie żółtej (ochronnej) Gmina Winnica, Gmina Zatory, Gmina Obryte, Gmina Pułtusk w miarę 

możliwości będą kolejno kontrolowane. Gmina Gzy jest w strefie białej i zostanie do kontroli na sam 

koniec. Inspekcja kontroluje własnymi środkami, własnymi ludźmi w miarę możliwości.

Radny Zdzisław Kaczorowski -  zapytaj na czym polega obserwacja psów podejrzanych 

o wściekliznę, ponieważ zgłaszał taki przypadek i nikt nie udał się na żadną obserwację?
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki -wyjaśnił, że postępowanie jest takie, że 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii powiadamiany jest przez Sanepid. Lekarz, który stwierdził 

pogryzienie pacjenta przez psa, kota przekazuje informację do Sanepidu. Na wniosek Sanepidu 

Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza lekarza do obserwacji psa, kota. Obserwacja trwa 15 dni. Po 

tym czasie potwierdza lub wyklucza wystąpienie wścieklizny.

Radny Z. Kaczorowski -  powiedział, że to, co powiedział Powiatowy Lekarz Weterynarii doskonale 

za. Natomiast chodzi mu o to, w którym momencie i co powinna robić osoba poszkodowana, żeby 

podjęte zostało całe działanie. Podkreślił, że teraz wygląda to dziwnie. Jest procedura, są osoby, które 

zostały oficjalne poinformowane i gdzieś to utyka w tym. Dalej zapytał, jak to wygląda, bo mieszkańcy 

mogą być niezorientowani w tym? Czy Ktoś, kto przejmuje prowadzenie sprawy, czeka aż znów to 

zatoczy koło i wróci zgodnie z procedurą? Czy powinien każdy kto o takim przypadku się dowiaduje 

w tych służbach powinien już zareagować, ponieważ psu na budę takie działanie jeżeli gdzieś to utyka? 

Dodał, że dobrze, że prawdopodobnie nic się wydarzyło. A gdyby, kto by za to odpowiadał? 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki - powiedział, że pogryziony zgłasza się do 

swojego lekarza.

Radny Z. Kaczorowski -  wyjaśnił, że pogryziony się zgłosił. A on sam nawet rozmawiał z Panem 

Powiatowym Lekarzem Weterynarii i minął tydzień, mijają dwa tygodnie i nikt nie przyjechał. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki - powiedział, że nie mając zgłoszenia 

z Sanepidu nie może podjąć obserwacji.

Radny Z. Kaczorowski -  zapytał, jak to ma działać, jeżeli była rozmowa z osobą pogryzioną, była 

informacja, w którym szpitalu była szczepiona i była interwencja, była rozmowa z Panem Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii, z wieloma ludźmi i nikt nie podjął żadnego działania? Tego nie rozumie, gdzieś 

jest coś nie tak. Uważał, że każdy, kto oficjalnie ma zgłoszone, powinien rozpocząć jakąś procedurę. 

Dalej zapytał, skąd ma mieszkaniec znać wszystkie procedury, zwłaszcza kilka dni po pogryzieniu. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki - przyznał, że pamięta jak z Panem 

Z. Kaczorowskim rozmawiali.

Radny Z. Kaczorowski -  powiedział, że potem pojechali. Była osoba, która jest właścicielem psa - 

dobrowolnie się zgłosiła, była osoba , która rozmawiała telefonicznie - która została pogryziona , był 

sam i był Powiatowy Inspektorat Weterynarii i przez 2 tygodnie nikt nie przyjechał. To gdzie to utknęło. 

Dodał, że prawdopodobnie jest wszystko w porządku, ale jak to ma działać? Uznał, że kiedyś dojdzie 

do jakiegoś nieszczęścia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki - zapytał, czy pies przebywa w naszym 

powiecie?
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Radny Z. Kaczorowski -  odpowiedział, że pies przebywa w powiecie pułtuskim.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki -  powiedział, że takiego powiadomienia nie 

dostał z Sanepidu.

Radny Z. Kaczorowski -  zapytał, to do kogo to zgłaszać i jak ma wyglądać procedura, gdy nie mówi 

się ludziom jak mają to robić? A potem, kiedy sami dojdą to okazuje się, że jest to nie do odkręcenia, 

bo nie przeszło jakiejś właściwej według Powiatowej Inspekcji Sanitarnej pętli. Wyjaśnił, że chodzi o 

to , żeby w innych przypadkach nie dochodziło do takiej głupoty. Dobrze, że psa mógł osobiście 

doglądać. Ale gdyby była wścieklizna, gdy wszystkie służy w tym uczestniczyły, to kto 

odpowiadałby?

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki -  odpowiedział, że musi mieć skierowanie 

z Sanepidu.

Radny Z. Kaczorowski -  uznał, że Powiatowa Inspekcja Weterynarii nie podejmie żadnych działań, 

jeżeli gdzieś zaburzona zostanie droga.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki -  powiedział, że obserwacja psów 

finansowana jest z budżetu państwa.

Radny Z. Kaczorowski -  poinformował, że nie o to chodzi. Chodzi o zdrowie człowieka. Uważał, ze 

rozmawiając nie musi wiedzieć, kto jest kompetentny i kto wszczyna procedurę. Lekarz pewnie nie 

dopełnił swoich obowiązków, kto inny też nie dopełnił. Wychodzi, że poinformowali i dobrze, że się 

dobrze skończyło, a gdyby nie?. Według niego to wygląda śmiesznie.

Radna Jadwiga Koc -  podsumowała, że ktoś zawinił, tylko nie wiadomo kto. Oznajmiła, że zna 

przypadek, że chłopiec wracał ze szkoły, pogryzł go pies i pojechali szybko na pogotowie. Pogotowie 

powiadomiło Sanepid i Powiatowego Lekarza Weterynarii. Dziecko jeździło do Szpitala 

w Ciechanowie Oddział Zakaźny na zastrzyki. W tym przypadku sprawa była załatwiona na 5.

Sołtys sołectwa Szyszki Waldemar Pawlak- odnośnie OSN, zapytał jak wygląda koordynacja 

odstrzału dzików, czy są prowadzone badania, iż lekarze wiedzą w jakim zakresie są odstrzały bo są 

badania? Słyszał w gminie oficjalne informacje, że odstrzały są bardzo słabo realizowane na terenie 

naszej gminy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki -  poinformował, że 10 dzików od około 

dwóch miesięcy znajduje się w chłodni w Zatorach i 1 dzik w chłodni we Winnicy. Koło Łowieckie 

„PONOWA” przekazało informację, że dziki zostały odstrzelone. Próbki zostały pobrane i odesłane do 

Puław.

Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy -  stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 12.

Radny, przedstawiciel Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach S. Franczak -

poinformował, że na terenie gminy Gzy działa 6 jednostek OSP wyposażonych w 5 samochodów 

gaśniczych. W szeregach OSP działa 180 druhów strażaków Do Krajowego Systemu Ratowniczo- 

Gaśniczego jest włączona jednostka w Gzach. Jednostki (Gzy, Przewodowo, Szyszki dysponują 

dobrym zapleczem lokalowym. Jednostka w Porzowie i Ostaszewie nie posiada samochodów 

pożarniczych oraz właściwych warunków lokalowych. Działalność tych jednostek opiera się na 

zabezpieczeniu własnych miejscowości i działalności statutowej. Jednostki OSP nie posiadają 

własnych dochodów, a środki budżetu gminy zabezpieczają jedynie potrzeby bieżące.

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2017 rok -  stanowi załącznik 

nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13.

Wójt B Polańska -  odpowiadając na interpelacje radnego M. Mordwińskiego powiedziała, że 

rzeczywiście w niektórych miejscowościach odczuwa się brak wody. W budżecie gminy jest 

przewidziana pożyczka na zbiorniki wyrównawcze i Gmina czeka na ogłoszenie terminu składania 

wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Informacja taka miała ukazać się 

w II kwartale 2018 r . , ale jak do dzisiaj informacji takiej nie ma.

Ad. pkt 14.

Wójt B. Polańska -  w sprawach bieżących poinformowała, że Gmina jest po przetargach. W przetargu 

na żwirowanie, który został ogłoszony z odpowiednimi parametrami, nie zgłosił się żaden wykonawca. 

W związku z tym będzie ogłaszany drugi przetarg. Jeżeli się nikt nie zgłosi żwirowanie będzie 

zamawiane z wolnej ręki.

- Trwa realizacja drogi powiatowej Kozłówka- Borza Stłumiany -  Ostaszewo przez Gzy, którą Gmina 

dofinansowała w kwocie 150.000 zł.

- Jutro będzie podpisana umowa na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe 

Przewodowo” oraz na utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową.

- Trwa realizacja zadania „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Szyszki Włościańskie”. Z racji tej złożyła podziękowanie na ręce sołtysa 

i mieszkańców za zaangażowanie i wielki wkład pracy.

- Po ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Szyszki 

Włościańskie nikt się nie zgłosił.

Ad. pkt 15.

W wolnych wnioskach i pytaniach nikt nie zabrał głosu.
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Ad. pkt 16.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.00 zamknął XXXIV Sesję 

Rady Gminy Gzy.

Protokołowała:

Zofia Pszczółkowska

Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY
RADY
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