
P R O T O K Ó Ł  Nr II/2006 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 05 grudnia 2006 roku 

w Publicznym Gimnazjum w Gzach pod przewodnictwem 

Pani Marianny Filipowicz – Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 

Ad. pkt 1 

Sesję otwarto hymnem państwowym. 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy – otworzyła II sesję Rady Gminy Gzy. Po powitaniu 

radnych i gości zaproszonych oświadczyła, 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. 

Na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy, Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad                    

w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Ślubowanie Wójta. 

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

7. Sprawy bieŜące gminy. 

8. Wolne wnioski i pytania. 

Ad. pkt 3  

Pani Przewodnicząca Rady – poinformowała, Ŝe protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy 

Gzy, odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku Nr I/2006 jest wyłoŜony na sali obrad do wglądu.  

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

jednomyślnie.  

Ad. pkt 4 

Radni nie zgosili interpelacji. 

Ad. pkt 5 

Pani Przewodnicząca Rady – odczytała rotę ślubowania (przed rozpoczęciem sesji 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach – Pani Irena Gerek wręczyła Panu 

Zbigniewowi Zenonowi Kołodziejskiemu zaświadczenie o wyborze Wójta). 

 



- 2 - 

 

Pan Zbigniew Zenon Kołodziejski – złoŜył ślubowanie z dodaniem zdania „Tak mi 

dopomóŜ Bóg”.  

Ad. pkt 6  

Pani Przewodnicząca Rady – stwierdziła, Ŝe interpelacji radnych nie było. W związku z 

czym   punkt ten nie będzie realizowany. 

Ad. pkt 7 

Pan Wójt – powiedział, Ŝe jako Wójt Gminy pracuje  juŜ wiele lat,  a problemy gminy znają 

wszyscy   Tak jak mówił na poprzedniej sesji,  problemy te w tej kadencji chce realizować 

wspólnie . Do wyborów o fotel Wójta stanęło dwóch kandydatów.  Pan Wójt jako kandydat z 

Polskiego Stronictwa Ludowego i kandydat z Samorządowego Porozumienia Rolników. 

Programy wybocze były podobne. Jest zdania, Ŝe wspólnie z Radą, sołtysami i pracownikami 

urzędu  naleŜy opracować program, co w tej kadencji naleŜy zrobić, aby teŜ była udana jak 

poprzednia. Jak powiedział wcześniej programy się nie róŜniły, ale dotyczyły  istotnych 

spraw mieszkańców gminy.   Uznał , Ŝe jeśli  Wysoka Rada uchwali program działania Pan 

Wójt postara się go w miarę moŜliwości realizować. Dodał, Ŝe są potencjalne moŜliwości i  

mamy nadzieję, Ŝe środków unijnych  będzie duŜo więcej. W związku z tym naleŜy 

przemyśleć i tak działać, aby maksymalnie moŜna było w tej kadencji zrobić. Myśli, Ŝe jeśli 

społeczeństwo zaufało jemu i radnym to zagadnienia zawarte w programie  będą realizowane 

wspólnie dla dobra mieszkańców naszej gminy. Chce, aby gmina nie odstawała od innych i 

rozwijała się.  Jego zdaniem naleŜy zaczynać  od  drobnych spraw. Sprawy takie jak 

inwestycje są waŜne i znaczące, ale w kaŜdej wsi są sprawy drobne, które teŜ trzeba na 

bieŜąco realizować. Ku temu będą słuŜyły zebrania wyborcze w sołectwach.  W czasie 

kampanii wyborczej nie było czasu na spotkania z mieszkańcami., a jeśli były zebrania to z 

małą ilością  mieszkańców . Pan Wójt uwaŜa, Ŝe na wybory sołtysów, mieszkańców przyjdzie 

więcej, poniewaŜ musi być kworum.    W związku z tym, Ŝe w najbliŜszym czasie czekają nas  

zebrania  z mieszkańcami , na których to wynikną zadania,  które w najbliŜszym okresie 

wspólnie z Radą i sołtysami  Pan Wójt  będzie realizować UwaŜa,  Ŝe wiele spraw jest 

przedawnionych - niezrealizowaych zgłaszanych w poprzedniej kadencji. Jego zdaniem  na 

zebraniach wiejskich  sprawy te zostaną odnowione oraz wyjdą nowe . 

Pan Leon Pytel -  powiedział, Ŝe dla przypomnienia chce zapytać się o pismo, które wpłynęło 

z Mazowieckiego Zarządu Dróg dnia 22.06.2005 r. do Urzędu Gminy Gzy.  
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Przy piśmie zostały przesłane  mapki z oznaczeniem miejscowości Kęsy  w celu postawienia 

tablicy z oznaczeniem miejscowości Kęsy. W związku z tym, ma prośbę do Pana Wójta, aby 

odnaleźć te pismo i z naniesioną granicą przesłać do Zarządu, poniewaŜ jest jeszcze 

moŜliwość przesłania w trybie pilnym do Zarządu Ruchu w celu postawienia tablicy z jednej i 

drugiej strony.  Zaznaczył, Ŝe mieszkańcy wsi Kęsy od dawna zgłaszali ten problem, a on 

uszedł uwadze. Mając na uwadze to co wcześniej powiedział Pan Wójt,  uznał, Ŝe aby gmina 

mogła się rozwijać naleŜy sporządzić plan przestrzennego zagospodarowania gminy. Takie 

jest jego odczucie i  wniosek. Pan Pytel zdaje sobie sprawę, Ŝe jest to inwestycja droga i 

kosztowna, ale Ŝeby  gmina mogła się rozwijać i przyciągać inwestorów to w/w plan jest 

niezbędny.  Jego zdaniem, aby powstał taki plan, naleŜy powołać grupę osób kompetentnych  

na terenie gminy, a później skonsultować z Biurem Projektów, aby zlecić  wykonanie. Dodał, 

Ŝe ustawa o gospodarce przestrzennej z 2001 r., która została kilkakrotnie znowelizowana 

daje moŜliwość gminom przedłuŜenia  bazowania  na wydawaniu decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, ale to nie znaczy,  Ŝeby w tej kadencji nie 

pomyśleć o zamiarze  sporządzenia  planu zagospodarowania przestrzennego naszej gminy. 

Pan Wójt – odpowiedział, Ŝe pismo o którym mówił Radny Pan Leon Pytel zostanie 

odnalezione i załatwione. 

Jeśli chodzi o sporządzenie Planu zagospodarowania przestrzennego w poprzedniej kadencji, 

realizowane były plany cząstkowe i są na ukończeniu. Gmina nie posiada planu 

zagospodarowania przestrzennego na całą gminę, ale środki na te cele były przeznaczane. To 

co juŜ zrobili projektanci będzie dalej realizowane. Co nie zostało zrobione będzie 

realizowane  w tej kadencji. Planem  objęte były pewne obszary w danej wsi a konkretnie w 

12 wioskach.     

Ad. pkt 8 

Pani Przewodnicząca Rady – zapytała, czy Pan Wójt mógłby interweniować w Zakładzie 

Usług Komunalnych w Pułtusku w związku z pojemnikami na nieczystości stałe, które do tej 

pory do wsi Gotardy nie dotarły? 

Nie dostarczenie pojemników na  nieczystości stałe zgłosili sołtysi wsi, Skaszewo 

Włościańskie,  Begno, Sulnikowo, Nowe Borza. 

Pan Piotr Kownacki – podkreślił, Ŝe wspomniane pojemniki na nieczystości stałe miały być 

dostarczone w ciągu 2 m-cy, a do tej pory ich nie ma. 
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Pan Mieczysław Skorupski – powiedział, Ŝe firma Serwis Usługowy „BŁYSK” z Makowa, 

dostarczyła worki, ale nie ma komu ich odbierać. 

Pan Wójt – odpowiedział, Ŝe do odbioru śmieci  z terenu gminy Gzy przystąpiły 2 firmy, 

Serwis Usługowy „BŁYSK” z Makowa i Zakład Gospodarki Komunalnej w Pułtusku. Do 

części wsi pojemniki dostarczono. Nie wie jak jest we wsi  Stare Grochy, Zalesie, Kęsy             

i Tąsewy, poniewaŜ  z mieszkańcami tych wsi nie  były podpisane umowy. 

Pan Leon Pytel – zaznaczył, Ŝe  mieszkańcy wsi Kęsy pojemników na nieczystości stałe nie 

mają.   

Pan Wójt – wyjaśnił, Ŝe ZUK w Pułtusku obiecywał, Ŝe dojadą i  zebrania  zrobią. W  kwestii 

pojemników  interweniował parokrotnie. Jest koniec roku budŜetowego i pojemników nie ma.  

Pojemniki dostarczy z początkiem nowego roku. Odnośnie Serwisu Usługowego ”BŁYSK”  

Powiedział, Ŝe firma nie zawiera juŜ umów na innych wioskach. Przypomniał, Ŝe było kilka 

interwencji o przyjazd w celu podpisania umów z mieszkańcami kilku wsi jak np. Ostaszewo-

Wielkie, Ostaszewo- Pańki i Ostaszewo –Włuski ,  

Pan Mieczysław Skorupski – powiedział, Ŝe firma śmieci odbiera, ale  z  pojemników. 

Pan Janusz Bilik – wyjaśnił, Ŝe śmieci w workach  odbierane są co dwa  miesiące.    

Pan Wójt – zaproponował, aby na najbliŜszą sesję Rady Gminy poprosić Pana Jerzego Wal – 

Dyrektora ZUK w Pułtusku, aby wypowiedział się na temat dostarczenia pojemników               

i odbioru 

Pan Marian Zawadzki – zapytał, czy w sprawie śmieci będzie przymus podpisania umowy  i  

posiadania pojemnika  ? 

Powiedział, Ŝe na wsi  pojemniki na nieczystości stałe posiada ¾ mieszkańców Wysypisko w 

Grochach Serwatkach jest zamknięte. W związku z tym  śmieci leŜą w lasach i rowie 

melioracyjnym. Jego zdaniem jedni płacą, a drudzy z tego  śmieją się. Mówią, po co  im 

podpisywać umowę i  płacić za odbiór śmieci skoro nie ma przymusu. 

Pani Przewodnicząca Rady – przypomniała, Ŝe są przepisy, które nakładają na rolników 

obowiązek gromadzenia i wywozu odpadów  komunalnych stałych. 

Pan Wiesław Światkowski – powiedział, Ŝe jako hodowcy bydła  mają problemy z folią. 

Stwierdził, Ŝe folii jest tyle, Ŝe  nie wiadomo co z nią robić, a nie wypada ładować do 

pojemników.  Aby ją sprzedać musi być czysta.  
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Brudnej foli  nikt nie chce kupić, a jest kłopot z jej praniem. Podobnie jest ze sznurkiem  z 

balotów, którego jest duŜo, ale o tym się nic nie mówi. Jego zdaniem z małymi śmieciami 

problemu nie ma. Natomiast problem  jest ze wspomnianą folią i sznurkiem.   

 Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Przewodnicząca Rady zamknęła II sesję Rady 

Gminy. 

 

Protokołowała: 

 

Zofia Pszczółkowska 

 


