
P R o T O KÓŁ NrXVII/2016 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 29 czerwca 2016 roku 


w Świetlicy Wiej skiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt l. 

Przewodniczący Rady Gminy L. Pytel o godz.13.35 otworzył XVII Sesję Rady Gminy -

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

stanowiącą załącznik nr 1 do niniej szego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 

13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Kaczorowski Zdzisław 

2. Kwiatkowska Bożena 

Ad. pkt 2. 

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


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


wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym 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 


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie porządek 


obrad w brzmieniu jak niżej: 


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 zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Gzy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

http:godz.13.35
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8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruehomości na terenie gminy 

Gzy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 


odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 


10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałej. 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

12. Sprawy bieżące gminy. 

13. Wolne wnioski i pytania. 

14. Zamknięcie Sesji. 

Porządek obrad Sesji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 3. 


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


Nr XVI/2016 odbytej w dniu 8 czerwca 2016 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się 


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


Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

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

biorących udział w posiedzeniu -14. 

Ad. pkt 5. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka wyjaśniła, że w związku z zajściem nowych-

okoliczności opracowany został projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 

Gzy na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków i w załączniku inwestycyjnym na rok 2016. 

Po przeanalizowaniu dochodów w okresie styczeń- maj zauważyła ponadplanowe dochody 

z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące zwrotu środków z PUP w związku z podpisanymi 

umowami na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych. 

W związku z tym w dziale 750 dochody zwiększa się o kwotę 25.000 zł. 

W dziale 756 - 15.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków 

transportowych od osób fizycznych wynika ze złożonych deklaracji podatkowych i przypisu na 

2016 r. 
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Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 40.000 zł. 

W wydatkach nastąpiło zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 w kwocie 37.092,26 zł. 

Zmniej szenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika z niższego wykonania 

z uwagi na zwolnienia lekarskie pracowników w pierwszym półroczu 2016 r. i nadal 

przebywającego na zwolnieniu pracownika do końca roku 2016. 

W dziale 801 - zmniejszenie 10.000 zł. Zmiana w wydatkach inwestycyjnych dotyczy zadania 

inwestycyjnego pn. "Utwardzenie placu kostką przy PG Gzy " i jest związana z zmniejszeniem 

zakresu robót. Kwotę 10.000 zł przeznacza się na zwiększenie zakresu robót na zadanie 

inwestycyjne pn. " Położenie gresu na korytarzu (parter) w Publicznym Gimnazjum w Gzach ". 

Plan 10.000 zł był kwotą za małą na wykonanie całego zadania. Aby wykonać zadanie 

zwiększono zakres robót do kwoty 20.000 zł. 

W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.800 zł z przeznaczenIem na 

wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych przy 

udziale środków PUP. 

W dziale 801 kwotę 53.202,26 zł przeznacza się zwiększenie planu dotacji dla Społecznej 

Szkoły Podstawowej w Gzach na rok 2016. Zwiększenie wynika ze skorygowania naliczonej 

dotacji wynikającej z metryczki subwencji oświatowej dla Gminy Gzy. 

Zmiany zostały pokryte dochodami i zmianami po stronie wydatków, nie mają żadnego 

wpływu na wynik finansowy. 

Po zmianach plan dochodów wynosi 13.117.929.47 zł tj. dochody bieżące w kwocie 

13.027.929,47 zł, wydatki majątkowe w kwocie 90.000 zł. 

Po zmianach plan wydatków wynosi 12.923.540,63 zł tj. wydatki bieżące 12.277.017,63 zł, 

wydatki majątkowe - 646.523 zł. 

Na koniec zwróciła się z prośba do Rady o zaakceptowanie powyższego projektu uchwały. 

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

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - przedstawił pozytywną 

opinię do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 22.06.2016 r. - stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

Emilia Oleksa - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

http:13.117.929.47
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Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - stanowi załącznik nr 4 do 

niniej szego protokołu. 

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

Gminy Gzy na rok 2016 i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XVII/80/2016 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 - która stanowi załącznik nr 5 

do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

Ilona Madziar - poinformowała, że ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która weszła 

w życie 1 lutego 2015 r. wprowadziła zapis, że dotychczasowe uchwały podjęte na podstawie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zachowują moc, jednak nie dłużej niż 

przez 18 miesięcy od dnia wej ścia w życie niniej szej ustawy tj. od dnia 1 lutego 2015 r . Według 

niej zmiany w stosunku do poprzedniego regulaminu są nieznaczne. Regulamin uzyskał 

pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

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

proj ektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - przedstawił pozytywną 

opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Gzy. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XVII/8112016 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy -

która stanowi załącznik nr 6 do niniej szego protokołu. 
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Ad. pkt 7. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

Ilona Madziar - wyjaśniła, że \ podobnie jak poprzednio uchwała Nr XXIV/lOS/13 po 

1.08.2016 r. traci moc. Projekt uchwały został dostosowany do regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Gzy i również uzyskał pozytywną opinię Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

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

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - przedstawił pozytywną 

opinię do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poddał pod 

głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XVII/82/20l6 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi - która stanowi załącznik nr 7 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

Ilona Madziar powiedziała, że termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za-

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości pozostają bez 

zmIan. 



- 6-

Rada Gminy zobowiązana jest podjąć uchwałę uwzględniając , czy opłatę UIszcza SIę 

z dołu, czy z góry. W przypadku gminy Gzy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

będą uiszczane z góry. 

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

proj ektu uchwały. 

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

do projektu uchwały w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Gzy. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. -

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie określenia terminu częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XVII/83/2016 

w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gzy - która stanowi 

załącznik nr 8 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

Ilona Madziar poinformowała, że zmiana uchwały wynika z nowelizacji ustawy-

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z przeprowadzonym przetargiem 

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych do zapłacenia jest o 500 zł miesięcznie 

więcej z uwagi na zorganizowanie przez firmę "Błysk-Bis" Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. Metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi pozostają bez zmian tj. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy w liczbie 5 osób włącznie dokonuje się wyboru metody od osoby, od właścicieli 

pozostałych nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w liczbie od 6 osób dokonuje 

się wyboru metody od gospodarstwa domowego. 

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

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

do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty i poddał pod 

głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu 9 głosami "za , przy -

3 głosach "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XVII/84/2016 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i ustalenia stawki tej opłat y- która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

Ilona Madziar powiedziała, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości porządku -

w gminach i zmiana stawek opłaty wymusiła dostosowanie deklaracji do nowych przepisów. 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi się nie 

zmienił. Wcześniej było dwie uchwały, z których jedna dotyczyła deklaracji w formie 

papierowej, zaś druga składania deklaracji w formie elektronicznej. Obecnie obydwie uchwały 

zostały zebrane w jedną. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały, zaś 

układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty stanowi załącznik 

nr 2. 

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

proj ektu uchwały. 

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

do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałej . 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Pytań nie było. 
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Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałej i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za " , przy 

O głosów "przeciwnych " oraz O głosów "wstrzymujących " podjęła Uchwałę Nr XVII/85/2016 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej - która stanowi 

załącznik nr 10 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

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

Ad. pkt 12. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - w sprawach bieżących gminy poinformował o: 

- rozpoczęciu powierzchniowego utwardzania dróg w ramach środków funduszu sołeckiego 

w miejscowościach Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo-Włuski, Stare Grochy, Grochy

Imbrzyki, W ójty-Trojany, Słończewo, Łady; 

- mijającym jutro terminie składania ofert na żwirowanie dróg, umowa będzie podpisana 

w przyszłym tygodniu; 

- odbiorze azbestu w miesiącach lipiec-sierpień , jutro podpisanie umowy na dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska; 

- mijającym w dniu 4.07.2016 r. terminie składania ofert na asfaltowanie drogi gminnej we wsi 

Nowe Przewodowo na odcinku o długości 500 mb.; 

- realizowaniu zadań z funduszu sołeckiego: ostatnio zostało zrealizowane wykonanie lamp we 

wsi Kozłówka, 2 szt. we wsi Nowe Przewodowo i 1 lampa we wsi Gotardy. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

I. Madziar - odnośnie deklaracj i o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dopowiedziała, że po wejściu w życie deklaracji i nowych stawek nie będzie 

składania nowych deklaracji. Urząd Gminy będzie wysyłał zawiadomienia do właścicieli 

nieruchomości o wysokości nowej stawki opłaty. 

Ad. pkt 13. 

Sołtys wsi Sisice Janusz Bilik - zwrócił uwagę, że na posiedzeniu seSJI nie było 

przedstawiciela Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie przy uchwalaniu 
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stawki za wodę , a który był na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Uznał, że przy 

ustalaniu stawki za odpady komunalne sytuacja jest taka sama. 

W związku z tym zapytał, dlaczego sohysi są zapraszani na sesję skoro jest ustalone wszystko 

z góry i tylko odczytane sohysom. W jego odczuciu dzieje się bardzo źle, bo w końcu 

mieszkańcy gminy będą tylko pracować na opłaty za śmieci i za wodę. 

Sołtys wsi Szyszki Waldemar Pawlak w kwestii deklaracj i o posiadaniu szamba powiedział, -

że ludzie nie chcą o tym słuchać. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

I. Madziar wyjaśniła, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na -

gminy obowiązek prowadzenia przez gminę ewidencji szamb i oczyszczalni przydomowych. 

Przedstawiciel Izby Rolniczej Cezary Wojciechowski odnośnie stawek za odbiór śmieci -

powiedział, że jeżeli do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

przystąpi tylko jedna firma i przetarg zostanie rozstrzygnięty, to jeżeli tak będzie działo się 

dalej to niedługo mieszkańcy gminy będą płacili za śmieci drożej jak za żywność. Dodał, że 

wcześniej gdy właściciel nieruchomości podpisywał umowę z firmą komunalną to koszty 

odbioru i zagospodarowania śmieci były trzy razy niższe. A obecnie stawki rosną tak szybko, 

że niema się to nijak do odbioru śmieci. 

Sołtys wsi Sisice Janusz Bilik ponowił sprawę, którą zgłaszał na jednej z wcześniejszych -

sesji tj. sprawę pewnego gospodarstwa w jego wsi , w którym jest ponad 30 psów. Oznajmił, 

że gdy właściciel gospodarstwa przywiezie z rzeźni dwukółkę odpadów i zrzuci to za stodołę, 

to przy temperaturach jakie są teraz nie można otworzyć okna, czy wyjść z domu. Następnie 

zapytał, czy nie można coś zrobić z psami, ponieważ wszystko chodzi jak chce. Nadmienił, że 

sprawę zgłaszał nawet do lekarza weterynarii w Puhusku, ale lekarz tylko wzruszył ramionami. 

Radna Jadwiga Koc wracając do deklaracji dotyczącej szamba zapytała, czy rolnik musi -

posiadać umowę na opróżnianie zbiornika? 


Radna Marianna Filipowicz poinformowała, że z zarejestrowaną firmą nie musi być 
-

podpisana umowa, może być faktura. 


Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków 
-

powiedział, że nie ma żadnej odpowiedzi, a o oczyszczalnie pytają ludzie. 
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Wójt Gminy Barbara Polańska odnośnie śmieci i przetargów powiedziała, że pozostała ta -

sama metoda, która obowiązywała wcześniej tj. do 5 osób opłata od osoby, powyżej 5 osób od 

gospodarstwa domowego. Wcześniej była ustalona kwota 8 zł od osoby w przypadku odpadów 

zbieranych w sposób selektywny i 15 zł od osoby w przypadku odpadów niesegregowanych. 

W poprzednim roku przechodziliśmy z opłaty od gospodarstwa domowego na opłaty 

indywidualne. Mieliśmy tylko ilości szacunkowe dotyczące liczby mieszkańców. Mogliśmy 

się opierać głównie na meldunkach. Opłata jest jednak za osoby zamieszkałe , a nie 

zameldowane. Dlatego kwota 8 zł i 15 zł nie wystarczała na opłacenie miesięcznych kosztów 

odbioru śmieci, gdyż liczba osób zamieszkałych nie do końca pokrywa się z liczbą osób 

zameldowanych. W związku z tym, co miesiąc z budżetu gminy trzeba było dokładać środki 

finansowe. Obecnie jest wiadomo, że na terenie gminy liczba osób zbierających odpady 

selektywnie wynosi 2039, 40 osób zbiera odpady nieselektywnie i istnieją 143 gospodarstwa 

zbierające odpady selektywnie. Po przeliczeniu proponowanych stawek, co nastąpiło po 

przetargu, wynika, że Gmina nie będzie dokładała do opłat miesięcznych. 

Jeżeli chodzi o przetarg to Gmina nie ma na to żadnego wpływu. Obowiązkiem gminy jest 

odbieranie odpadów i utrzymanie porządku. Dodała, że sąsiednia gmina ogłosiła drugi 

przetarg. Do przetargu przystąpiła ta sama firma i jest drożej niż było w pierwszym przetargu. 

U nas różnica wynika z przerzucenia na wykonawcę obowiązku utworzenia Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wyliczenia zostały przeprowadzone przy 

założeniu, że wszyscy będą płacić, a nigdy nie zapłaci 100%. Opłaty zaległe ściąga urząd 

skarbowy, ale też nie ściąga w 100%. 

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska - pytała, czy jeżeli ktoś nie złożył deklaracji, to 

czy jest możliwość ściągnięcia od niego opłaty? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że w takim przypadku na taką osobę wydawana jest -

decyzja na odpady niesegregowane, która przekazywana jest do urzędu skarbowego i na jej 

podstawie ściągana jest opłata. 

Przedstawiciel Izby Rolniczej Cezary Wojciechowski - powiedział, że jeżeli za rok ta sama 

firma podniesie o 100% cenę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych to też 

gmina przeliczy na mieszkańca i będzie ściągać. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że jest to praktycznie ta sama kwota tylko powiększona o 500-

zł miesięcznie, ponieważ przepisy prawne nakładają na gminę obowiązek zorganizowania 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
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Radny Zdzisław Kaczorowski - zapytał Panią Wójt, czy były prowadzone rozmowy z innymi 

gminami w kwestii przetargu, bo może jest to zmowa cenowa, może podzielili strefy wpływów, 

a to jest karalne. 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że podobna sytuacja jest w innych gminach. Gmina nie -

ma wpływu na ilość złożonych ofert. 

Sołtys wsi Mierzeniec W. Czapliński poinformował, że. firma Przedsiębiorstwo Usług -

Komunalnych w Ciechanowie na terenie gminy Gołymin odbiera śmieci za 7 zł od mieszkańca 

gdy odpady są segregowane i 10 zł od mieszkańca gdy odpady są niesegregowane. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że nie można porównywać gminy do gminy. W grę wchodzi -

zabudowa gminy. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński na temat przydomowych oczyszczalni ścieków -

poinformował, że projekty budowlane przygotowano na 117 oczyszczalni i tyle zgłoszono do 

Starostwa Powiatowego. W każdej chwili jest gotowość do budowy. Szacunkowy koszt 

wszystkich oczyszczali to kwota 2.500.000 zł . Gmina ciągle liczy na dofinansowanie 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 63,6% tj. ok. 1.600.000 zł. Nabór wniosków -

będzie prawdopodobnie w miesiącu sierpniu bieżącego roku. 


Sołtys wsi Mierzeniec W. Czapliński nadmienił, że miały być robione próby i pomiary na 
-

wsi, czy dany grunt nadaje się pod oczyszczalnię, a nie było projektanta? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński wyjaśnił, że projektant był i ma podpisane oświadczenia. -

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska - zapytała, czy można jeszcze dołączyć do 


projektu, gdyby byli chętni? 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński odpowiedział, że teraz już nIe, ponieważ trzeba 


zrealizować to co zostało zaplanowane. 


Sołtys wsi Sisice J. Bilik zapytał, czy byłaby możliwość zawrcia umowę z oczyszczalnią -

ścieków, iż wielu rolników ma własne beczkowozy, tylko jest problem z wywiezieniem. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

I. Madziar powiedziała, że osoby posiadające do usunięcia nieczystości ciekłe są obowiązane -

do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez 

odpowiednie firmy przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za usługi. 

Podkreśliła, że nie każdy może wszędzie wywozić szambo. 
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Poinformowała, że na terenie gminy Gzy zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych mają trzy 

firmy, które mają podpisane umowy z oczyszczalnią ścieków, lecz nieczystości odbierają 

głównie Przedsiębiorstwo Usługowe "Renmark" S.C. z Puhuska i PPHU OPAL BUD Aneta 

Chełchowska z Nowego Gołymina Odbiór nieczystości może być na umowę lub zgłoszenie. 

Najważniejsze jest to, żeby było potwierdzenie wykonania usługi. 

Sołtys wsi Grochy-Imbrzyki Anna Chojnacka - przyznała, że faktycznie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej z Płońska nie odbiera nieczystości ciekłych z terenu gminy Gzy. 

Dla porównania poinformowała, że Firma PPHU OPAL BUD Aneta Chełchowska z Nowego 

Gołymina pobiera 16 zł za 1m3 nieczystości ciekłych, a Przedsiębiorstwo Usługowe 

"Renmark" S.C. z Puhuska - 20 zł za m3• Firma PPHU OP AL BUD z Nowego Gołymina daje 

podpisaną umowę, odbiera nieczystości na telefon i daje pokwitowanie (fakturę). Najmniejsza 

pojemność beczki wynosi 8.000 m3 za 80 zł. 

Ad. pkt 14. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.08 

zamknął XVII Sesję Rady Gminy Gzy. 
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