
P R O T O K Ó Ł Nr III/2006 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie pod przewodnictwem 

 Marianny Filipowicz – Przewodniczącej Rady Gminy Gzy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy M. Filipowicz  - otworzyła III sesję Rady Gminy Gzy.         

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

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy       

14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi kworum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Przewodnicząca M. Filipowicz - przypomniała, Ŝe porządek dzisiejszej sesji przedstawia się 

następująco: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie: obniŜenia ceny Ŝyta przyjmowanej jako podstawę obliczania 

    podatku rolnego na obszarze gminy na 2007 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie:  określenia stawek  podatku od nieruchomości. 

7. Omówienie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 rok. 

8. Podjęcie uchwały  w sprawie :określenia stawek podatku od środków transportowych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie : zmian budŜetu gminy Gzy na 2006 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia Przewodniczącej Rady Gminy wykonania  

      czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie:  zarządzenia wyborów do organów samorządu 

      mieszkańców.  

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

13. Sprawy bieŜące gminy. 

14. Wolne wnioski i pytania. 

Jednocześnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z 

wnioskiem o dokonanie zmian w wyŜej wymienionym porządku obrad. Nikt z radnych nie 

wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmian.  
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W związku z tym przypomniała, Ŝe zarówno Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego jak Komisja BudŜetu i Rolnictwa  wycofała z porządku obrad punkt 8. Oznacza 

to, Ŝe Rada nie musi podejmować uchwały w sprawie: określenia podatku od środków 

transportowych , ale musi przekazać informację o ich wysokości, poniewaŜ są to stawki z 

ubiegłego roku. Zaproponowała, aby  pkt 8 zamiast ” Podjęcie uchwały w sprawie : 

określenia podatku od środków transportowych” miał brzmienie „Informacja w sprawie: 

określenia stawek podatku od środków transportowych” i poddała pod głosowanie. 

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za przyjęciem proponowanego porządku obrad po 

zmianie pkt 8  głosowało 14 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. pkt 3 

Przewodnicząca  M. Filipowicz – poinformowała, Ŝe protokół z poprzedniej sesji Rady 

Gminy odbytej w dniu 05 grudnia 2006 roku Nr II/2006 jest wyłoŜony na sali obrad do 

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

przyjęty jednomyślnie. 

Ad pkt 4 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Pułtusku Jerzy Wal  - powiedział, Ŝe zakład 

kieruje eksploatacją odpadów komunalnych we wsi  Płocochowo pod Pułtuskiem.  

Wysypisko śmieci, w które gmina partycypuje w kosztach, a na dzień dzisiejszy nie zostało 

otwarte z powodu nie otrzymania  pozwolenia zintegrowanego. Zakład jest na ukończeniu 

eksploatacji i  Dyrektor ma nadzieję, Ŝe od 01.01 2007 r.  otrzyma pozwolenie  i wejdzie na 

nowy obiekt. ZUK posiada koncesje na wywóz nieczystości z gminy Gzy, Świercze , Winnica 

oraz Pokrzywnica. Na dzień dzisiejszy na terenie gminy Gzy  ma podpisanych 250 umów z 

mieszkańcami. Pojemniki w ilości 200 szt. na nieczystości stałe są juŜ dostarczone.          

Natomiast 50 pojemników zostanie dostarczonych na początku stycznia 2007 r.  Do tej pory 

zakład jeszcze nie był w 6 sołectwach: Kęsy, Tąsewy, Zalesie, Sisice, Pękowo i Wójty-

Trojany. Jeśli chodzi o zbiórkę  odpadów komunalnych , to na terenie gminy Gzy zbiórkę  

odpadów  prowadzi Serwis Usługowy „BŁYSK” z Makowa oraz ZUK z Pułtuska. W innych 

gminach ZUK w Pułtusku działa sam. Dlatego  ich działania ukierunkowane są na tamte 

gminy.  W sprawie  brakujących pojemników dla mieszkańców w naszej gminie, powiedział, 

Ŝe zakład rozpoczyna procedurę przetargową. W połowie stycznia otrzyma następną partię 

pojemników i wszystkim, z którymi ma podpisane umowy pojemniki zostaną dostarczone.  
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Sołtys wsi Słończewo Jacek Grochowski  – powiedział, Ŝe minął rok czasu jak w 

Słończewie zostały podpisane umowy. Pojemniki miały być dostarczone za 2 miesiące. Wg 

niego jest to lekka przesada.  

Dyrektor ZUK J. Wal  – odpowiedział, Ŝe  problem tkwi w tym , Ŝe na terenie gminy jest 

dwóch operatorów: Serwis Usługowy „BŁYSK” w Makowie  i ZUK. Gdyby gmina była 

podzielona na dwie części, Ŝe jedną obsługuje „BŁYSK” a drugą ZUK to ZUK działałby 

inaczej. ZUK jest zakładem budŜetowym , natomiast Serwis Usługowy „BŁYSK” jest firmą 

komercyjną, która  nastawiona jest na czysty zysk. Dlatego teŜ  wybiera  miejsca przy 

głównych trasach gdzie są konkretne pieniądze, a ZUK pozostaje na uboczu. W związku z 

tym , Ŝe gmina partycypowała w kosztach budowy składowiska w Płocochowie  nowoczesnej 

kwatery, z racji tej jest zobowiązany prowadzić zbiórkę odpadów komunalnych w naszej 

gminie. 

Radny Wiesław Światkowski – powiedział, Ŝe mówił o tym juŜ na poprzedniej sesji, Ŝe jako  

hodowcy bydła mają kłopot z utylizacją folii, której są duŜe ilości. Zapytał, czy ZUK mógłby 

coś na to poradzić? 

Dyrektor ZUK J. Wal  – odpowiedział, Ŝe ZUK folię odbierze. Chodzi tylko o ustalenie 

terminu odbioru  i podanie adresów do których gospodarstw ma przyjechać. Folia zostanie  

odebrana, sprasowania i oddana do recyklingu. ZUK folię moŜe odebrać w ramach 

selektywnej zbiórki odpadów. Jeśli jest takie zapotrzebowanie, dyrektor kazał zgłosić  do 

Wójta, które to gospodarstwa. Raz na kwartał lub raz na 2 miesiące firma przyjedzie i folię 

odbierze. 

Sołtys wsi Kęsy Zenon Zaremba – zapytał, co będzie z  wioskami, które nie mają 

podpisanych umów? 

Dyrektor ZUK J. Wal  – odpowiedział, Ŝe na początku stycznia 2007 r.  pracownicy ZUK 

przyjadą do wsi,  podpiszą umowy i przywiozą pojemniki. 

Sołtys wsi Stare Grochy Tomasz Długołęcki – poprosił, aby do 6 wymienionych wsi, w 

których nie podpisane są umowy dopisać  Stare Grochy.    

Wójt Gminy  Zbigniew Kołodziejski -  powiedział, Ŝe rozpoczęła się kadencja nowej Rady. 

Przed nami wybory sołtysów i temat śmieci naleŜy w końcu załatwić. Koncesję wydano na     

2 firmy, aby były konkurencyjne, poniewaŜ  chodziło o cenę usługi Być moŜe byłoby lepiej 

gdybyśmy zrobili jak mówił dyrektor Wal. Wójt uwaŜa, Ŝe poszliśmy na Ŝywioł. Firma 

Serwis Usługowy „BŁYSK” z Makowa wybrała wsie zwarte, a pozostałe zostawiła.  
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Tak było np. w Pękowie, gdzie umowy podpisano z mieszkańcami przy szosie, natomiast na 

koloniach juŜ nie. Być moŜe firma „BŁYSK” za rok lub dwa wycofa się z terenu gminy. 

Składając miesięczne informacje o ilości podpisanych umów z mieszkańcami na wywóz 

nieczystości stałych pisze, Ŝe na Ŝadnych umów nie zawiera.  Wójt uwaŜa, Ŝe moŜe się okazać 

jak w innych gminach gdzie na teren wchodzi 2 firmy, a później 1 firma przejmuje wszystko. 

Dodał, Ŝe gmina Gzy jest o zabudowie zwartej i kolonijnej. W związku z tym mieszkańców 

nie moŜna traktować na lepszych i gorszych.  Jego zdaniem jeśli firma podpisuje umowy z 

mieszkańcami danej wsi to powinna podpisać je ze wszystkim, a nie tylko z mieszkańcami , 

którzy mieszkają w zwartej zabudowie przy dobrej drodze. Uznał, Ŝe deklaracja dyrektora 

ZUK w Pułtusku jest dobra. Na początku roku 2007 podpisze umowy, dostarczy pojemniki i 

ustali terminy odbioru śmieci. UwaŜa, Ŝe kaŜdy mieszkaniec gminy  na wywóz śmieci 

powinien podpisać umowę i ponieść mniejsze lub większe koszty, chyba, Ŝe Rada ustali, Ŝe za 

koszty odbioru śmieci od mieszkańców będzie ponosić gmina. Jeśli gmina będzie płacić za 

mieszkańców, to nie będzie moŜna zrobić wielu rzeczy jak np. dróg, oczyszczalni ścieków, 

poniewaŜ będzie mniej środków. Przypomniał, Ŝe za gospodarkę odpadami odpowiada gmina, 

ale polega to na tym , Ŝe gmina załatwia firmy, które odbierają śmieci. Firmy podpisują 

umowy i za to trzeba płacić. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Jan Machnowski – powiedział, 

Ŝe przy zabudowie zwartej są wystawiane kosze przeznaczone na zbiórkę papieru 

(makulatury),surowców wtórnych (aluminium) i plastyku. Zapytał, na jakiej zasadzie to działa 

i kto za to płaci? 

Dyrektor ZUK J. Wal   - odpowiedział, Ŝe jako Zakład Komunalny ustawiają  tzw. „gniazda” 

. Są to dwa pojemniki na szkło i makulaturę. Jednak świadomość nasza jeśli chodzi o ekologię 

jest bardzo niska. W ustawionych pojemnikach znajduje się wszystko.  Dyrektor Wal moŜe 

takie pojemniki ustawić, ale chce aby było to w miejscu monitorowanym lub chronionym. 

Jeśli jest takie zapotrzebowanie, to moŜe na dzień dzisiejszy postawić  2 komplety 

pojemników. Jeśli chodzi o szkoły, uznał, Ŝe taka selekcja odpadów sprawdza się. Zobowiązał 

się, Ŝe na początku stycznia 2007 r. dostarczy 3 komplety pojemników do kaŜdej ze szkół na 

terenie naszej gminy.  
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Ad. pkt 5    

Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka  - powiedziała, Ŝe podatek rolny dla rolników jest 

ustalany na podstawie ustawy o podatku rolnym z dnia 15.11.1984 r.  tekst jednolity z 2006 r. 

Dz.U. z 2006 r. Nr 136.  Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym  dla gruntów   

gospodarstw rolnych stanowi liczba ha przeliczeniowych., dla pozostałych liczba wynikająca 

z ewidencji gruntów. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi równowartość pienięŜną w 

wysokości 2,5 q Ŝyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów i 5q Ŝyta dla gruntów pozostałych, 

które wynikają z ewidencji gruntów i budynków obliczonej wg średniej ceny skupu Ŝyta za 

pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena skupu ustalana jest 

corocznie na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze 

Polskim. W tym roku Komunikat został opublikowany 17.10.2006 r. w sprawie średniej ceny 

skupu Ŝyta za okres pierwszych  trzech kwartałów  za okres 2006  i wynosi 35.52 zł. za          

1 decytonę czyli 1q. Zaznaczyła, Ŝe w projekcie uchwały została przygotowana 1 dt, jednak w 

porozumieniu z organem nadzoru jest stanowisko, Ŝeby przyjąć jako 1q. Pan Wójt w 

proponowanym  projekcie uchwały obniŜył cenę Ŝyta z 35,52 do kwoty 34,00 zł. jako 

podstawę obliczania podatku rolnego na 2007 r. Wynika, to z tego, Ŝe Rada Gminy jest 

uprawniona do obniŜenia ceny skupu jaka została określona w Komunikacie Prezesa GUS. 

Cena Ŝyta została obniŜona. Jednak na posiedzeniach Komisji Oświaty, Zdrowia i 

Bezpieczeństwa Publicznego oraz Rolnictwa i BudŜetu padły dwie róŜe ceny 32,00 zł. i 33,00 

zł. Skarbnik  obliczyła skutki. Przy cenie 34.00 zł.  skutek ubytku w budŜecie gminy wynosi 

27.733 zł., przy cenie 33,00 zł. wynosi 46.000 zł.,  przy cenie 32,00 zł. skutek wynosi 64.300 

zł. Przy ustaleniu ceny Ŝyta w wysokości  34,00 zł. za 1q   brane były pod uwagę stawki 

podatku od nieruchomości, które w stosunku do innych gmin są niskie. Poza tym  jest duŜo 

zwolnień, które powodują równieŜ ubytek w dochodach budŜetu gminy.   

Radny Kazimierz śebrowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i 

Bezpieczeństwa Publicznego – powiedział, Ŝe Komisja negatywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie: obniŜenia ceny Ŝyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku 

rolnego na obszarze gminy na 2007 rok proponując cenę w wysokości 32,00 zł za 1 decytonę 

Ŝyta. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie projektów 

uchwał proponowanych na sesję Rady Gminy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. 
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Radny Mariusz Mordwiński  Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu – powiedział, 

Ŝe w/w Komisja równieŜ negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniŜenia 

ceny Ŝyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 

2007 rok proponując cenę w wysokości 33,00 za 1 decytonę Ŝyta. 

Opinia Komisji Rolnictwa i BudŜetu w sprawie projektów uchwał proponowanych na sesję 

Rady Gminy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Radny Włodzimierz śbikowski – w imieniu Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia 

Rolników wnioskował o obniŜenie ceny Ŝyta do 30,00 zł. za 1q. Wniosek umotywował suszą 

jaka wystąpiła w tym roku.  Susza  spowodowała znaczne obniŜenie wysokości plonów i 

przełoŜyła się na dochody rolników.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – zapytała, czy Rada ma uwzględnić wniosek Klubu?. 

Poinformowała, Ŝe Klub został zgłoszony dzisiaj. 

Radca prawny Bogusław Sokalski – uznał, Ŝe Klub Radnych SPR ma inicjatywę 

uchwałodawczą, i  jest to obniŜka najdalej idąca. 

Wójt Z. Kołodziejski  – zaproponował, aby  Skarbnik Gminy wyliczyła skutki finansowe 

przy zastosowaniu ceny Ŝyta w wysokości 30,00 zł.         

Sołtys wsi Słończewo J. Grochowski – zaznaczył, Ŝe wszyscy rolnicy zauwaŜają, Ŝe cena 

Ŝyta wzrasta. W  stosunku do roku poprzedniego przy cenie Ŝyta 27,88 zł.  za 1q, jeŜeli  

zostanie podniesiona do 32,00 zł lub 33,00 zł. to  jest to bardzo duŜy wzrost. Przy takim stanie 

rolnictwa jaki jest w tej chwili nie moŜna mówić, Ŝe cena Ŝyta na rynku jest wysoka. Cena 

Ŝyta jest wysoka, bo Ŝyta nie ma.   Zwrócił się do radnych, Ŝe jeŜeli będą głosować to aby 

zastanowili się co zrobią  rolnikom.  

Radny W. śbikowski -  uznał, Ŝe w roku 2006 cena 1q Ŝyta przyjęta do obliczania podatku 

wynosiła 27,88 zł. i mimo obniŜki  kwoty 35,52 zł. jest to wzrost. 

Skarbnik  E. Głowacka – powiedziała, Ŝe przy cenie 30 zł. jak jest propozycja Klubu 

Radnych SPR jest to ubytek w budŜecie gminy w wysokości 100.187 zł.  

Radny powiatowy Wojciech śukowski – był zdania, Ŝe jeŜeli będzie się obniŜać cenę Ŝyta, 

to w gminie nie będzie moŜna prowadzić inwestycji. Skutki suszy zrekompensują nam  w 

jakimś stopniu dopłaty unijne. UwaŜa, Ŝe nad ceną Ŝyta, która ma być przyjęta do obliczania 

podatku rolnego naleŜy się  zastanowić. 
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Wójt  Z. Kołodziejski -  powiedział, Ŝe jako gospodarz gminy i wykonawca uchwał Rady 

zaproponował cenę Ŝyta w wysokości 34,00 zł. Ma świadomość, Ŝe w gminie dobrze się 

działo i   zostało duŜo  zrealizowanych inwestycji. W związku z tym brak jest pieniędzy. 

Wyjaśnił, Ŝe gmina utrzymuje się z subwencji i dochodów z podatków, w tym z niewielkiego 

podatku od nieruchomości. Jeśli chcemy dalej trzymać ten ster i coś robić muszą być  

pieniądze np.  na opracowanie dokumentacji.  UwaŜa, Ŝe cenę trzeba wypośrodkować. 

Zaznaczył, Ŝe kaŜdy 1 zł. w cenie 1q Ŝyta mniej,  oznacza znaczny  ubytek w budŜecie gminy.  

Natomiast dla rolnika 1 zł, czy 2 zł. to nie wielka strata. Pieniądze potrzebne są po to, aby 

rozwijała się gmina . Wiadomo wszystkim, Ŝe susza była, ale zboŜa trochę jest. Wójt chce aby 

wszystko wypośrodkować.  

Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki – poparł Wójta Gminy. Był zdania, Ŝe aby coś zrobić w 

gminie trzeba mieć pieniądze. UwaŜa, Ŝe obciąŜenie podatkiem nie jest duŜe w stosunku do 

innych opłat jak np. zakup paliwa.  Dla gminy będą to znaczące pieniądze. Natomiast dla 

pojedyńczego rolnika są to pieniądze niewielkie. 

Sołtys wsi Stare Grochy T. Długołęcki – uznał, Ŝe  naleŜy zauwaŜyć, Ŝe  40.000 zł. w 

budŜecie będzie więcej niŜ w roku poprzednim. W związku z tym nie naleŜy mówić, Ŝe 

środków będzie mniej. 

Radny Zdzisław Sierzan – jego zdaniem, rolą opozycji jest Ŝeby krytykować koalicję 

rządzącą. Podobnie było w zeszłej kadencji. Wczoraj jadąc do Ciechanowa wstąpił na skup i 

zaproponowano mu cenę Ŝyta w wysokości 58,00 zł. plus VAT. Zapytał radnych, jaka będzie 

cena do podatku w następnym roku? Uznał, Ŝe  przy takiej cenie skoczymy automatycznie o 

100%?. UwaŜa, Ŝe do wyŜszego podatku trzeba przygotowywać się stopniowo.  

Radny W. śbikowski -  powiedział, Ŝe dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 20% 

budŜetu gminy.   

Skarbnik  E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe 20% są to nasze wszystkie dochody własne. 

Pozostałe dochody  to dotacje i subwencje, które otrzymuje gmina. Natomiast podatek rolny 

jest grą dochodów  w podatkach w dochodach własnych. Podatek rolny w 2006 r. wynosi 

432.000 zł. na pozostałe podatki i opłaty lokalne ogółem 528.000 zł. W związku z tym 

podatek rolny stanowi 80% całości podatków nie licząc udziału w podatku dochodowym od 

osób fizycznych. Oznacza, to Ŝe grą dochodów są dochody z podatku rolnego. Dochody 

własne gminy to podatek rolny i podatek od nieruchomości.  
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Natomiast pozostałe dochody są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, 

które są naliczane z BudŜetu Państwa, subwencja oświatowa, subwencja ogólna, która jest 

największym udziałem budŜetu w dochodach gminy. Przygotowując projekt budŜetu  podatek 

rolny na rok 2007 wynosi 490.000 zł. - planowany w podatku dochodowym od osób 

fizycznych przy kwocie 34,00 zł. JeŜeli Rada obniŜy cenę Ŝyta, zmniejszy się plan dochodów 

i wówczas przy uchwalaniu budŜetu gminy naleŜy zmniejszyć plan wydatków.  

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – przypomniała, Ŝe w sprawie obniŜenia ceny Ŝyta 

przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego są 4 propozycje. Najdalej idącą 

propozycją jest propozycja Klubu Radnych SPR Gminy Gzy, który proponuje  30,00 zł. za 1q 

Ŝyta i poddała pod głosowanie 

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za przyjęciem wniosku Klubu Radnych SPR Gminy 

Gzy głosowało 3 radnych, przeciw głosowało 11 radnych.  Wniosek został odrzucony. 

Następnie poddała pod głosowanie  propozycję Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego gdzie zaproponowano, aby cenę do obliczania podatku rolnego przyjąć w 

wysokości 32,00 zł. za 1q Ŝyta.   

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za przyjęciem propozycji w/w Komisji głosowało          

4 radnych, przeciw – 4 radnych,  4 radnych wstrzymało się od głosów . Dwóch radnych nie 

brało udziału w głosowaniu. Propozycja nie uzyskała  większości głosów radnych i została 

odrzucona. 

W dalszej kolejności poddała pod głosowanie propozycję Komisji Rolnictwa i BudŜetu, która 

zaproponowała przyjęcie ceny 1q Ŝyta w kwocie 33,00 zł. i poddała pod głosowanie. 

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za przyjęciem  propozycji tej Komisji głosowało 6 

radnych, przeciw 3 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosów. Jeden radny nie brał 

udziału w głosowaniu. Propozycja została przyjęta. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: obniŜenia ceny Ŝyta 

przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2007 rok i 

poddała pod głosowanie. 

Na 14 radnych obecnych na sali narad za przyjęciem uchwały w sprawie: obniŜenia ceny Ŝyta 

przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2007 rok  do 

kwoty 33,00 za 1q Ŝyta głosowało 12 radnych,  2 radnych wstrzymało się od głosów. 
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Uchwała Nr III/4/06 Rady Gminy Gzy z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie: obniŜenia 

ceny Ŝyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 

2007 rok  została podjęta  większością głosów radnych i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.  

Ad. pkt 6 

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe zasady opodatkowania  podatku od nieruchomości 

reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości podlegają nieruchomości i obiekty budowlane oraz budowle   związane z 

działalnością gospodarczą. Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości są dla 

gruntów powierzchnia, dla budynków lub ich części powierzchnia uŜytkowa, natomiast dla 

budowli wartość przyjęta do naliczania podstawy amortyzacji w danym roku. Zgodnie z w/w 

ustawą, Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. 

Zaznaczyła, Ŝe stawki nie mogą przekroczyć górnych granic stawek podatkowych, które 

zostały  określone w ustawie i corocznie są aktualizowane przez Min. Fin. W proponowanym 

projekcie, który był omawiany na Komisjach stawki średnio zostały podwyŜszone od 3 do 

5%. Najwięcej  podniesione są stawki w  związane z działalnością gospodarczą.  Pozostałe są 

niewielkie lub nie zmieniane w stosunku do roku ubiegłego. Odczytała stawki górne, stawki, 

które obowiązywały w roku 2006 i  proponowane  na 2007 rok.   

Radny Leon Pytel – zapytał, ile wynosi podatek od nieruchomości obliczony wg projektu ?  

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe podatek od nieruchomości na rok 2007 wg 

ewidencji jaką posiada Urząd wyszacowany został – od osób prawnych  i innych jednostek 

organizacyjnych na kwotę 200.800 zł.  i od osób fizycznych 85.000 zł.  

Przewodnicząca  M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości i poddała pod głosowanie. 

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała Nr III/5/06 Rady Gminy Gzy z dnia 12 grudnia 2006 roku  w sprawie : określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta jednogłośnie, stanowi załącznik 

nr  5 do niniejszego protokołu.   

Ad. pkt 7 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe odnośnie zwolnień w podatku od nieruchomości Wójt 

nie przedkładał nowego projektu uchwały.   
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Uchwała została podjęta w roku 2005, obowiązywała w roku 2006 i ma moc obowiązującą, 

poniewaŜ weszła w Ŝycie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  W tej sprawie Wójt nie propononował Ŝadnych zmian. Skarbnik omówiła  

zwolnienia jakie obowiązują na terenie naszej gminy. Z podatku od nieruchomości zwolnione 

są: budynki mieszkalne, oprócz ich części przeznaczonych na prowadzenie działalności 

gospodarczej,   grunty, budynki i budowle słuŜące zabezpieczeniu przeciwpoŜarowemu 

(straŜnice Ochotniczej StraŜy PoŜarnej), grunty, budynki i budowle słuŜące bezpieczeństwu 

publicznemu ( Policja), grunty, budynki i budowle instytucji kultury, zakładów budŜetowych i 

jednostek budŜetowych (Gminna Biblioteka Publiczna i Dom Pomocy Społecznej w 

Oładakach), budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem wsi w wodę (Zakład Usług 

Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, który ma w zarządzie nasze inwestycje, a 

przełoŜyłoby się to w odpłatności za wodę). Zwolnienia nie obejmują budynków i gruntów 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

W związku z tym, Ŝe na posiedzeniach Komisji nie było Ŝadnych innych propozycji Uchwała 

Nr XXVII/146/05 Rady Gminy Gzy z dnia 08 grudnia 2005 roku  zostaje w mocy. Skarbnik 

powiedziała, Ŝe wszelkie zwolnienia są utraconymi dochodami gminy. Dochody utracone z 

tytułu zwolnień budynków mieszkalnych wynoszą – 39.648 zł., z tytułu zwolnień  gruntów i 

budynków zajętych  na potrzeby Policji – 233 zł., z tytułu zwolnień gruntów i budynków 

zajętych na potrzeby DPS  - 5.934 zł., z tytułu zwolnień  budowli związanych z poborem 

wody –103.964 zł. 

Projekt – Uchwała Nr XXVII/146/05 Rady Gminy Gzy z dnia 08 grudnia 2005 roku w 

sprawie : zwolnień w podatku od nieruchomości stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu.   

Ad. pkt 8 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe jeśli chodzi o podatek od środków 

transportowych , to dla gminy są to niewielkie dochody. Na dzień dzisiejszy dochody z tego 

tytułu wynoszą 6.000 zł. Zaznaczyła, Ŝe miała wejść nowelizacja ustawy o podatkach               

i opłatach lokalnych i między innymi  podatku od środków transportowych. Niemniej jednak 

na dzień dzisiejszy nowelizacja nie weszła. Prawdopodobnie zwolnione będą wszystkie 

samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 3,5 ton. Na terenie gminy 

nie ma takiego pojazdu. Ustawa nie weszła w Ŝycie i prawdopodobnie zwolnienie będzie 

obowiązywać od dnia 01.01.2008 r.  
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W związku z tym 10 podmiotów będzie płaciło podatek zgodnie z poprzednio podjętą 

uchwałą. Są to stawki nie wysokie i nie przekraczają górnych granic. Dlatego nie ulega 

Ŝadnym zmianom podatek od środków transportowych i nie ma potrzeby zmieniać  uchwały. 

Projekt uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9  

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe w miesiącu listopadzie tego roku gmina otrzymała 

zwiększone środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego celem 

uzupełnienia z tytułu utraconych dochodów w kwocie 10.155 zł. i część oświatowa 10.503 zł. 

W związku z tym jest zmiana  w planie dochodów budŜetu gminy o kwotę 20.658 zł. 

Dochody po zmianach wynoszą 8.246.920 zł. W wydatkach jest propozycja zmniejszenia 

kwoty 2.474 zł. a zwiększenia kwoty 6.474 zł. Zmiana w Pomocy Społecznej wiąŜe się z 

odpłatnością przez gminę części odpłatności  za pobyt w DPS jednej z mieszkanek naszej 

gminy, która wymaga stałej opieki  i nie moŜe samodzielnie funkcjonować. Część kosztów 

pobytu finansowanych jest z jej emerytury, a część z budŜetu gminy. Jest to przeniesienie z 

paragrafu „Świadczenia społeczne” na „Zakup usług pozostałych” i zwiększenie planu dotacji 

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach w wysokości 4.000 zł.  na zakup regałów 

bibliotecznych i lady bibliotecznej. W budynku pobudowanym ze środków SPO  jest 

przewidziane pomieszczenie dla GBP, która zostanie przeniesiona. Pani Kierownik wystąpiła 

o zwiększenie środków na zakup nowych regałów i lady bibliotecznej. Część regałów w 

Bibliotece jest dobrych metalowych, natomiast  część jest drewnianych - pozostałości z lat 

poprzednich. W związku z tym jest propozycja, aby zwiększyć na ten cel  i zakupić w tym 

roku do wyposaŜenia GBP. 

Radny K. śebrowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego – przedstawił pozytywną opinię Komisji . 

Radny M. Mordwi ński Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu – równieŜ 

przedstawił pozytywna opinię Komisji. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: zmian  budŜetu 

gminy Gzy na 2006 rok, a następnie poddała pod głosowanie. 

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
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Uchwała Nr III/6/06 Rady Gminy Gzy z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian budŜetu 

gminy Gzy na 2006 rok została podjęta  jednogłośnie i stanowi załącznik nr  8 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 10  

Sekretarz Gminy Barbara Polańska  - powiedziała, Ŝe czynności w sprawach z zakresu 

prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy. Do 

czynności tych naleŜą: ustalanie urlopu, limitu kilometrów. Natomiast wynagrodzenie Wójta 

ustala Rada Gminy. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: powierzenia 

Przewodniczącej Rady Gminy wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w 

stosunku do Wójta Gminy i poddała pod głosowanie.  

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr III/7/06 Rady Gminy Gzy z dnia 12 grudnia 2006 roku została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr  9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11 

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, Ŝe pewien etap demokracji został zakończony. Były to 

wybory do rad i wójta. Następny etap, to wybory sołtysów i rad sołeckich. Dlatego 

zaproponowano, aby wybory te odbyły się do dnia 28.02.2007 r. przed ratą podatku. Termin 

nie jest zbyt długi, ale jesteśmy w stanie z niego się wywiązać. W związku z tym proponuje 

zakończenie wyborów do organów samorządu mieszkańców do 20.02.2007. Chce, aby 

wybrani we wsiach sołtysi i rady sołeckie dobrze współpracowały z Radą Gminy i Wójtem 

Gminy. 

Radny K. śebrowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego -  przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

Radny M. Mordwi ński  Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu -  równieŜ 

przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

Przewodnicząca M. Filipowicz -  odczytała projekt uchwały w sprawie: zarządzenia 

wyborów do organów samorządu mieszkańców i poddała pod głosowanie.  

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr III/8/06 Rady Gminy Gzy z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie: zarządzenia 

wyborów do organów samorządu mieszkańców została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  
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Ad. pkt 12 

W związku z tym, Ŝe radni nie zgłosili Ŝadnych interpelacji, odpowiedzi na interpelacje nie 

było. 

Ad. pkt 13   

Sołtys wsi Begno P. Kownacki – zapytał, jaki jest plan z byłym obiektem po Gminnej 

Spółdzielni „SCh” w Ołdakach. Jego zdaniem obiekt wygląda źle, a nawet zaczyna straszyć. 

UwaŜa, Ŝe trzeba zrobić z tym porządek. 

Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe w poprzedniej kadencji jemu jako Wójtowi i Radzie 

nie udało się tego tematu rozwiązać. Podejmował wiele prób, ale bez skutku. UwaŜa, Ŝe 

sprawą trzeba się zająć. Była propozycja sprzedaŜy w róŜnych kwotach, ale obiektu nie 

sprzedano. Nie doszło teŜ do podziału. W związku z tym naleŜy przyjąć jakąś myśl i moŜe 

spróbować sprzedać w całości, lub podzielić na części. Obiekt jest duŜy 4,00 ha. Jakie są 

budynki wiadomo wszystkim. Problem ten chce rozwiązać wspólnie z Radą i sołtysami.  Jest 

zdania, Ŝe trzeba się nad tym  głęboko zastanowić. Wójt  nie chce zdradzić co  myśli o 

obiekcie. UwaŜa, Ŝe dalej tak  być nie moŜe. Obiekt powinien przynosić zyski. Wpłynąłby na 

rozwój naszej gminy i moŜe znalazłyby się  miejsca pracy. Temat ten powinien być 

omawiany na najbliŜszych posiedzeniach Komisji i sesji Rady Gminy. Zapewnił, Ŝe w 

sprawie zagospodarowania obiektu po byłym GS”SCH” przyjmie i weźmie  do rozpatrzenia 

kaŜdą zgłoszoną propozycję i uwagę.     

Ad. pkt 14 

Dyrektor P.Sz.P w Przewodowie J. Machnowski – powiedział, Ŝe chce po raz kolejny 

poruszyć temat bezpieczeństwa dzieci. Wiadomo, Ŝe w roku 2007 będzie modernizacja jezdni 

przy P.Sz.P. w Przewodowie. Są godziny szczególnie rano, kiedy wzdłuŜ rowu nieopodal 

płotu stoi  3 autobusy. Rów jest odkryty i część autobusu stoi na jezdni.  Przechodzenie dzieci 

jest nie najbezpieczniejsze, jak równieŜ stanie autobusów. Jeśli rów byłby przykryty to wtedy 

autobusy mogłyby podjechać do samego płotu. Dalej jest zrobiona ścieŜka i tą ścieŜką 

bezkolizyjnie dzieci mogłyby wejść na teren szkoły,  a autobusy nie stałyby na jezdni  . W tej 

sprawie reagowała juŜ  i Policja.   Jego zdaniem temat jest nie łatwy.   Wójt zna go od 

jakiegoś czasu i na pewno załatwiał ten  problem. Jednak jest to problem trudny do 

załatwienia , poniewaŜ zarządcą drogi jest Nowy Dwór Mazowiecki. W związku z tym 

poprosił Wójta i  Wysoką Radę, Ŝe jeśli będzie taka moŜliwość, aby zwrócili się do zarządcy  

drogi, aby w ramach modernizacji drogi udałoby się ten  problem rozwiązać.   
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Radny powiatowy W. śukowski  - uznał, Ŝe jeśli będą projektowane drogi będą 

konsultowane z Wójtem. Skoro jest wniosek, trzeba dopilnować tej sprawy. 

Radna Zofia Frąckiewicz – złoŜyła wniosek w sprawie zmiany  Planu Rozwoju Lokalnego 

Gminy Gzy i modernizacji drogi gminnej (asfaltowanie) Szyszki – Ostaszewo-Pańki – 

Ostaszewo-Wielkie w roku 2007.    Odczytała jego treść. Wniosek stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – oznajmiła, Ŝe powyŜszy wniosek został przyjęty i zostanie 

skierowany do rozpatrzenia na najbliŜsze posiedzenia Komisji Rady, które będą 

najprawdopodobniej w przyszłym roku. 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki – powiedział, Ŝe sprawa bezpieczeństwa dzieci jest powaŜna.  

W związku z tym lepiej zapobiegać,  niŜ później mogą wyjść nieprzyjemne sytuacje. UwaŜa, 

Ŝe  dyrektorowi szkoły trzeba pomóc.  

Sołtys wsi Zalesie Stanisław Sitkowski –  poinformował, Ŝe ostatnio było zebranie z 

Proboszczem Parafii w Przewodowie. Na zebraniu tym, wyszedł temat utwardzenia placu 

przy cmentarzu grzebalnym.  UwaŜa, Ŝe te dwie sprawy łączą się i jest zdania, Ŝeby autobusy 

mogły tam wjechać.  

Radny L. Pytel – powiedział, Ŝe w porozumieniu z radnym powiatowym chce aby 

wystosować wniosek do Rady Powiatu o  przejęcie przez Zarząd Dróg Powiatowych w 

Pułtusku  drogi gminnej łączącej Przewodowo przez las do Lipnik w zamian za oddanie  drogi 

powiatowej od Ład  do Skórznic. W związku z tym składa wniosek aby  ten wrócił na 

posiedzenia Komisji, aby zrobić szczegółową analizę, czy będzie się to opłaciło. Poprosił, aby 

wrócić na Komisjach do zmian PRL  do 2010 r. z  uwagi na to, Ŝe  uchwalając budŜet na 

przyszły rok dziś sporne 3 zł.,  które zostały zoszczędzone i zostaną w budŜecie wydać na 

drogi, które łączą wewnątrz miejscowości, a są to drogi Kęsy -  Tąsewy  i inne, których jest 

wiele. Uznał, Ŝe to co na dzień dzisiejszy widział, to  drogi  te kwalifikują się do  

natychmiastowego podniesienia ich poziomu, poniewaŜ nie ma moŜliwości dojazdu do 

rolników po mleko. UwaŜa, Ŝe rolnicy nie będą zadowoleni z podwyŜszenia podatku  o 5,12 

zł.  ale prosił sołtysów, aby przekazali swoim mieszkańcom, Ŝe pieniądze te będą dobrze 

wykorzystane. 

Radny powiatowy – W. śukowski – poparł   zamianę dróg zgłoszonych przez radnego 

Pytla. Dodał, Ŝe w tej sprawie w powiecie prowadzone są rozmowy. 
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Sołtys wsi Ostaszewo–Włuski Mieczysław Skorupski – zapytał, kiedy będzie załatwione 

wyoranie drogi? UwaŜa, Ŝe sprawa ta powinna być juŜ załatwiona. Nie mogą się minąć dwa 

ciągniki.  Dodał, Ŝe bruzda wyorana jest do kolan. 

Wójt Z. Kołodziejski  – powiedział, Ŝe jest podbudowany, Ŝe nowa Rada ma tyle zapału i 

dobrych chęci, chce budować nowe drogi i zrobić wiele rzeczy. Podziękował za uchwalenie 

ceny Ŝyta w kwocie 33,00 zł. co nie jest ceną wysoką, ale w jakimś stopniu pozwoli na 

gospodarowanie.  Pewnych rzeczy nie będzie mógł  realizować sam. W związku z tym chce 

współpracować z radnymi i sołtysami. Zaznaczył, Ŝe gmina ma uchwalony PRL , ale 

dochodzą nowe sprawy. UwaŜa, Ŝe wszystko trzeba przeanalizować i ocenić jakie są 

moŜliwości. Wchodzimy w lata 2007-2013, gdzie będą nowe środki unijne . Jest tylko 

problem jak te pieniądze wykorzystać i kiedy. Według niego w 2007 roku naleŜy robić 

dokumentację, projekty i programy i składać wnioski pod koniec 2007 r. lub na początku roku 

2008.  Dodał, Ŝe wybory do rad i wójta były późno. Jest juŜ III sesja Rady Gminy. Sesja 

budŜetowa będzie w 2007 r. Jego zdaniem, aby dobrze wszystko zrobić, trzeba  przemyśleć, 

przeanalizować i wypracować aby potrzeby i oczekiwania rozłoŜyć na 4 lata. Odnośnie dróg 

powiatowych  powiedział, Ŝe jest łatwiej kiedy gmina współpracuje z Powiatem. Gorzej jest 

kiedy droga  jest wojewódzka i gminna. Mówiąc o znakach, przepustach, zjazdach przy 

drodze wojewódzkiej potrzebne są mapy, które są kosztowne i wszystkie uzgodnienia. Wójt 

wie , Ŝe będzie modernizacja dróg. Natomiast kiedy dokładnie nie wie. Wie tylko, Ŝe 

modernizacja drogi Przewodowo-Łady-Strzegocin do Nowego Miasta będzie w latach 2007 –

2013. W którym roku to będzie, nie wiadomo  Stwierdził, Ŝe faktycznie najgorszy odcinek na 

terenie naszej gminy to droga od Przewodowa do Ład . Staroście Pułtuskiemu Zarząd Dróg 

Wojewódzkich raz powiedział, Ŝe modernizacja będzie szybko, a później , Ŝe w latach 2007 – 

2013. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci przy P.Sz.P. w Przewodowie w  sprawie tej Wójt 

obiecał słać pisma i zapraszać do rozmów. Był zdania, Ŝe moŜe w ten sposób przyczyni się do  

przyspieszenia załatwienia tej waŜnej sprawy. Dodał, Ŝe być moŜe to co powiedział Sołtys z 

Zalesia miałoby sens.   W kwestii zmiany PRL powiedział, Ŝe być moŜe pewne zmiany zajdą 

lub nie. Jest zdania, Ŝe PRL trzeba przejrzeć, zweryfikować  i wrócić do tego tematu. W 

sprawie zamiany dróg powiatowych, o których  mówił radny Pytel i radny powiatowy 

śukowski Wójt uwaŜa, Ŝe łatwiej będzie nam  pobudować drogę w Zalesiu, która jest szeroka 

i okopana rowami niŜ drogę przez las, która jest wąska i będzie kosztowniejsza.  
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Jeśli Starostwo Powiatowe chciałoby przejąć na swoje barki drogę Przewodowo-Lipniki to 

Wójt jest zdania, Ŝe chętnie oddałby ją.   Poinformował, Ŝe droga od Przewodowa przez las do  

Lipnik znajduje się na terenie gminy Gzy i gminy Pułtusk, natomiast droga  Łady - Zalesie- 

Skórznice na terenie naszej gminy i gminy Winnica. W związku z tym gmina nasza aby oddać 

jedną drogę, a przejąć drugą musi współpracować z dwiema  gminami Pułtuskiem i Winnicą. 

Odnośnie wyorania drogi, którą zgłosił M. Skorupski Wójt powiedział, Ŝe temat jest znany.  

W  sprawie tej  będzie rozmawiał z osobą, która to zrobiła.  

Sołtys wsi Kozłówka Jadwiga Koc – w sprawie zajazdu pod szkołę, powiedziała, Ŝe  temat 

jest i będzie dalej. Jeśli Sołtys z Zalesia wychodzi z inicjatywą, aby  utwardzić plac przy 

cmentarzu wspólnymi siłami, a na pewno pomogliby parafianie i rodzice, to  mogłyby tam 

zajeŜdŜać autobusy. Nauczyciel, który zajmuje się dowozem dzieci, kiedy by przyjechał 

autokar przeprowadziłby dzieci do szkoły i problem byłby rozwiązany. Jej zadaniem, temat  

ciągnie się od pewnego czasu i  jeŜeli za tą sprawę nie weźniemy się wszyscy to temat ten 

nigdy nie będzie rozwiązany.      

Radny W. Światkowski – powiedział, Ŝe kierowcy skarŜą się na pętlę w Gotardach. Jego 

zdaniem trzeba tam nawieźć Ŝwiru. 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki -  poprosił, aby Wójt zwrócił się do Zarządu Dróg 

Powiatowych  w Pułtusku w sprawie odcinka drogi Łady – Gąsocin. Uznał, Ŝe droga jest 

wąska  i naleŜy wyrównać pobocza.  

Soltys wsi Zalesie St. Sitkowski – zwrócił, się do radnego Pytla, aby ze względu na złą 

widoczność odsłonił  drogę w Ładach.  

Sołtys wsi Słończewo J. Grochowski – poruszył temat drogi Słończewo – Dziarno, który 

uznał za nie zamknięty i poprosił o jego dokończenie. Na odcinku od Dziarna droga po 

modernizacji  z 6 m zrobiła się na 4 m. Pobocza było 20 cm,  w tej chwili nie ma wcale. 

Asfalt zaczyna się obrywać do rowu. Jego zdaniem jest to niebezpieczne. Rolnicy byli 

wywłaszczani, aby pas drogowy miał 10 m, a droga po modernizacji ma 4 m. W związku z 

tym uwaŜa, Ŝe temat ten trzeba dokończyć i zamknąć. 

Radny L. Pytel – powiedział, Ŝe wypowiedź Sołtysa z Zalesia St. Sitkowskiego przyjął jako 

Ŝart. NieuŜytek, który tam jest nie jest jego nieuŜytkiem, a poza tym co było najgorsze to 

zrobił. Więcej takich czynności nie będzie wykonywał, poniewaŜ zakrzaczenia mają powyŜej 

5 lat i trzeba mieć zgodę na wycinkę. Poza tym są właściciele lub spadkobiercy. 
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Wójt Z. Kołodziejski  – w sprawie drogi Słończewo-Dziarno powiedział, Ŝe zajmie się tym 

tematem. 

Radny Z. Sierzan – zaproponował, aby zmienić inspektora nadzoru. Chodzi o to, aby nie 

brać inspektora z tej samej firmy, która wykonuje inwestycję. Na przykład wziąć inspektora z 

powiatu makowskiego.  Sam czeka 3 lata na reklamację asfaltu, a dziury w asfalcie jak były 

tak są.       

Przewodnicząca M. Filipowicz – z uwagi na to, Ŝe jest to ostatnia sesja Rady Gminy w 2006 

roku złoŜyła wszystkim świąteczne Ŝyczenia Ŝycząc zdrowych i pogodnych Świąt BoŜego 

Narodzenia. 

                 Wobec zrealizowania porządku obrad, Pani Przewodnicząca zamknęła III sesję 

Rady Gminy. 

 

Protokołowała:                                                                    Przewodniczyła: 

 

Zofia Pszczółkowska  

       

   

 

 


