
P R O T O K Ó Ł  Nr IV/2007

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 15 stycznia 2007 roku

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem

Marianny Filipowicz – Przewodniczącej Rady Gminy Gzy

Przewodnicząca Rady Gminy M. Filipowicz – o godzinie 10:15 otworzyła IV sesję Rady 

Gminy  Gzy.  Po  powitaniu  radnych  i  zaproszonych  gości  oświadczyła,  iż  zgodnie  z  listą 

obecności  stanowiącą  załącznik  nr  1  do  niniejszego  protokołu  aktualnie  w  posiedzeniu 

uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi 

kworum  pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.    

Przewodnicząca M. Filipowicz -  przypomniała, że 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: ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla

    Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie:  zasad wypłacania diet radnym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie: programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Gzy na 2007 rok:

 a/ odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia

     komunalnego oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku  budżetowego i lata

     następne,

 b/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

 c/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 d/ przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji stałych,

 e/ dyskusja nad proponowanymi przez Komisje poprawkami i ich przegłosowanie,

 f/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na 2007 rok.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy

      Gzy na 2007 rok.

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

14. Sprawy bieżące gminy.

15. Wolne wnioski i pytania.

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

wnioskiem  o  dokonanie  zmian  w  wyżej  wymienionym  porządku  obrad.  Z  wnioskiem  o 

dokonanie zmian  nie wystąpił nikt.

Ad. pkt 3

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

odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku Nr III/2006 jest wyłożony na sali obrad do wglądu. Radni 

nie wnieśli uwag do wyłożonego protokołu. W związku z czym został przyjęty jednomyślnie.

Ad. pkt 4

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

Ad. pkt 5

Przewodnicząca M. Filipowicz –  powiedziała, że do tej pory dieta Przewodniczacego Rady 

Gminy była ustalana jako kwota najniższego krajowego wynagrodzenia i wynosiła 936 zł.     W 

związku z tym jest propozycja Wójta Gminy aby dietę tą ujednolicić jak również ujednolicić 

diety radnych. Chodzi o to aby  nie było końcówek. Jakkolwiek wydaje się to być podwyżką w 

konsekwencji okaże się jako średnia cała kwota  na okres kadencji.  

Odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  zryczałtowanej  miesięcznej  diety  dla 

Przewodniczącego Rady Gminy Gzy i poddała pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 12 głosami „za”, przy 1 

głosie „wstrzymującym” – podjęła Uchwałę Nr IV/9/07 w sprawie: ustalenia  zryczałtowanej 

miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Gzy – która stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 6

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że sołtysi za udział w pracach Rady Gminy 

będą otrzymywać ½ diety określonej dla radnego. 

Odczytała projekt uchwały w sprawie: zasad wypłacania diet radnym, a następnie poddała pod 

głosowanie.
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Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 12 głosami „za”, przy 1 

głosie „wstrzymującym” – podjęła Uchwałę Nr IV/10/07  w sprawie zasad wypłacania diet 

radnym – która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Przewodnicząca M. Filipowicz – wyjaśniła, że w proponowanym projekcie uchwały             w 

sprawie:  ustalenia  wynagrodzenia  dla  Wójta  Gminy  Gzy    proponowana  stawka 

obowiązywałaby od dnia 01.01.2007 r. Jednak radca prawny uznał, że wynagrodzenie Wójta 

powinno  obowiązywać  od  dnia 05 grudnia 2006 r.

Radca prawny Bogusław Sokalski – poinformował, że Wójt objął stanowisko w dniu złożenia 

ślubowania   i  tym samym nawiązany został  stosunek pracy.  Do dnia  05.12.2006 r.   Wójt 

pracował jako Wójt poprzedniej kadencji.

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

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy i poddała pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 10 głosami „za”, przy 3 

głosach „wstrzymujących”  podjęła Uchwałę Nr IV/11/07 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia 

dla Wójta  Gminy Gzy – która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 8

Przewodnicząca  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  Jadwiga 

Frąckiewicz  – powiedziała,  że  na  każdy rok  kalendarzowy uchwałą  Rady uchwalany jest 

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów.  W  związku  z  tym  zostały 

opracowane zadania, które są realizowane  w trakcie całego roku kalendarzowego. Na realizację 

zadań ujętych w Programie Profilaktyki są kwoty,  które wpływają z opłat za korzystanie z 

zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku. Na rok 2007 planowana kwota z 

zezwoleń, która wpłynie do kasy gminny wynosi 34.125 zł.

W tym momencie na salę obrad   przybył radny Jan Kiliś. Aktualna ilość radnych biorących 

udział w posiedzeniu – 14.

Projekt Programu  na rok bieżący  to ciąg dalszy zadań, które były już realizowane w roku 

2006. I tak na pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu  tj. koszty związane z opłaceniem 

biegłych i kierowaniem na leczenie odwykowe proponuje się kwotę 2.000 zł..  Na działania 

związane z przemocą oraz finansowanie szkoleń i kursów w zakresie pracy z dziećmi z  rodzin 

z problemami alkoholowymi kwotę 1.500 zł. 
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Najwięcej środków przeznacza się na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 

edukacyjnej wśród dzieci  i  młodzieży naszych szkół. Na różne imprezy profilaktyczne dla 

dzieci i młodzieży  z wykorzystaniem hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Gzach 

proponuje się kwotę 8.000 zł. . Kwotę 8.800 zł. proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie 

różnych zadań, które wynikają ze szkolnych  programów profilaktycznych. Na funkcjonowanie 

Kawiarenki Internetowej przy Publicznym Gimnazjum w  Gzach  kwotę 4.000 zł. oraz 1.000 zł. 

na  finansowanie profilaktycznych spektakli teatralnych. Przewiduje się również finansowanie 

specjalistycznych  szkoleń  członków komisji   gdzie  zaplanowano  kwotę  1.800  zł.  Na  inne 

zadania wynikające w trakcie realizacji Programu przewiduje się kwotę 2.225 zł..

Propozycja  członków GKRPA jeśli chodzi o wynagrodzenie jest następująca: wynagrodzenie 

miesięczne Przewodniczącego GKRPA  za udział w pracach komisji w wysokości 150 zł., dla 

członków GKRPA za udział w pracach komisji – jedno posiedzenie w kwartale w wysokości 

100 zł. Przewodnicząca GKRPAP poinformowała, że środki przeznaczone na realizację zadań w 

roku poprzednim zostały wykorzystane w 100%.

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

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok    i 

poddała pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych  uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”, przy 1 

głosie „wstrzymującym” – podjęła Uchwałę Nr IV/12/07 w sprawie: uchwalenia Gminnego 

Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  2007  rok  –  która 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9

Przewodnicząca M. Filipowicz –  poinformowała, że na terenie naszej gminy współpraca z 

organizacjami pożytku publicznego nie występuje. Niemniej jednak uchwała  taka musi być 

podjęta.

Odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie:  programu  współpracy  z  organizacjami  pożytku 

publicznego i poddała pod głosowanie.

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

Uchwałę Nr IV/13/07 w sprawie: programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego – 

która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
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Ad. pkt 10

   a/

Przewodnicząca  M.  Filipowicz  -   odczytała   projekt  uchwały  budżetowej  wraz  z 

objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą łącznej kwoty długu na 

koniec roku budżetowego i lata następne.

  b/

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego   Kazimierz 

Żebrowski -  przedstawił pozytywną opinię projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Gzy na rok 2007.  

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie projektów uchwał 

proponowanych  na sesję Rady Gminy  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu  Mariusz  Mordwiński  –  powiedział,  że 

Komisja wnioskuje o wniesienie autopoprawki do budżetu gminy Gzy na 2007 rok polegającej 

na zwiększeniu planu w Dziale 600 – Transport i Łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne 

gminne z przeznaczeniem kwoty 40.000 zł. z wolnych środków na opracowanie  dokumentacji 

na następujące drogi gminne:

- Porzowo 650 mb,

- Ostaszewo-Pańki –Szyszki ok. 2000 mb,  

- Ostaszewo-Wielkie – Szyszki (Begno- Ostaszewo-Wielkie – Ostaszewo -Włuski) ok. 

2000 mb,

- Kozłowo – Porzowo 1500 mb.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  budżetu  gminy  Gzy  na  2007  rok  wraz  z  w/w 

autopoprawką.

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

Rady Gminy stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

  c/ 

Sekretarz Gminy Barbara Polańska -  odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Uchwała Nr 364/C/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                     w 

Warszawie z dnia 12.12.2006 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Gzy  projekcie  uchwały  budżetowej  na  2007  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia 

komunalnego i objaśnieniami stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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  d/

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – przedstawił stanowisko w sprawie opinii i wniosków 

komisji stałych.

Wystąpienie Wójta Gminy Gzy w sprawie opinii i wniosków komisji stałych stanowi załącznik 

10 do niniejszego protokołu.

  e/

Radny powiatowy Wojciech Żukowski – uznał, że w budżecie gminy na rok 2007 nie była 

ujęta droga Sulnikowo –Nowe Skaszewo.

Przewodnicząca  M. Filipowicz  - odpowiedziała, że w/w droga w Planie Rozwoju Lokalnego 

Gminy Gzy do modernizacji przewidziana jest na rok 2008. 

Sołtys Wsi Ostaszewo-Włuski Mieczysław Skorupski – powiedział,  że słuchając projektu 

uchwały budżetowej sądzi, że nadal rządzi Samorządowe Porozumienie Rolników , które do 

Rady wprowadziło 4 radnych, ponieważ ich inwestycje, które zaplanowali są nadal. Uważa, że 

obecna Rada idzie tym samym torem. Osobiście nie mieści mu się w głowie, żeby na przed 

ostatniej sesji Rady Gminy tamtej kadencji zdjąć z PRL drogę, która była uchwalona przez całą 

Radę, a wprowadzić inną swoją drogę, która  będzie teraz  realizowana.   

Wójt Z.  Kołodziejski  -  wyjaśnił, że drogi w gminie ważne są wszystkie. Realizował to co 

uchwaliła poprzednia  Rada. W związku z tym uważa, że   to co jest w projekcie uchwały 

budżetowej należy uchwalić. Tak jak mówił w swoim wystąpieniu, że nie wiemy co nas czeka i 

kiedy  będziemy  składać  wnioski  Dlatego  jest  propozycja  aby  przygotować  następną 

dokumentację.    Jak to realizować pokaże czas. Wójt uważa, że wszyscy mieszkańcy są nasi. 

Na dzień dzisiejszy  wiadomo jest tylko, że do 31.01.2007 r. należy złożyć wniosek do FOGR-

u.  Gmina  na złożone  wnioski  zawsze  otrzymywała  pieniądze.  Teraz  Wójt  chce spróbować 

złożyć wnioski o pieniądze na dwie drogi. Zaznaczył, że może się okazać tak, że  trzeba będzie 

złożyć wniosek,  a nie będzie dokumentacji i gmina straci możliwość skorzystania z pieniędzy. 

W związku z tym uważa,  że należy myśleć dwutorowo.  Uznał,  że będzie realizował to co 

będzie uchwalone przez Radę.  

Sołtys Wsi  Ostaszewo-Włuski  M.  Skorupski -   jego zdaniem buduje się  drogi  dla  kilku 

mieszkańców,  a  nie  buduje się  dróg  gdzie  przebiega  transport  do Zakładu Mięsnego Pana 

Lenarcika. Poza tym w Ostaszewie-Włuski   ma być budowana oczyszczalnia ścieków.          
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W związku z tym jest ciekawy jak będą zachowywać się mieszkańcy gminy w stosunku do 

Wójta, skoro już wiosną ubiegłego roku były  problemy z wyjazdem i lgnęły samochody z 

mlekiem. Jego zdaniem są mieszkańcy, którzy płacą podatki i są mieszkańcy którzy korzystają.

Sołtys  Wsi  Żebry-Wiatraki Jan  Chodkowski –  powiedział,  że  droga  Żebry-Falbogi  – 

Gąsiorówek, to nie droga dla kilku mieszkańców. Jest to droga przelotowa, z której między 

innymi  korzysta  radny  powiatowy ,  Pan  Lenarcik  i  inni.  Jeżeli  droga  ta  nie  jest  nikomu 

potrzebna, zostanie zagrodzona i nikt nią nie pojedzie.

Radny Wiesław Światkowski -  powiedział, że z tego co wie Pan Lenarcik w tym roku musi 

budować  oczyszczalnię  ścieków  na  swoim  gruncie.  Natomiast  gmina  planuje  budowę 

oczyszczalni w Ostaszewie –Włuski, w której udział w kosztach wzięliby Pan Lenarcik i Pan 

Domżała. Zapytał się,  jak to jest ?

Przewodnicząca M. Filipowicz – była zdania, że radny  W. Światkowski odbiega od tematu.

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że w poprzedniej kadencji Rady Gminy na jednej z sesji, 

w której uczestniczył Pan Lenarcik  była omawiana koncepcja  jak zrobić sanitację gminy. Być 

może  Pan  Lenarcik  nie  jest  zadowolony  z  postępu  prac.  Obecnie  należy  opracować 

dokumentację, wykupić grunt i spotkać się z Panem Lenarcikiem aby wszystko uzgodnić.  Na 

dzisiejszej sesji temat ten jest nie stawiany, ale być może będzie na sesji następnej.  Wójt spotka 

się z Panem Lenarcikiem i wszystko uściśli.  Natomiast, jeśli Pan Lenarcik faktycznie pobuduje 

swoją oczyszczalnię, to budowa oczyszczalni ścieków w Ostaszewie-Włuski prawdopodobnie 

nie będzie kontynuowana.

Sołtys Wsi Begno Piotr Kownacki – powiedział, że radny Marian Jakubaszek zapomniał, że 

wieś  Begno podlega  pod jego  okręg  wyborczy.  Kiedy radnym był  M.  Skorupski  nie  było 

wyjątków.   Jednocześnie  zaznaczył,  że  popiera  słowa  Sołtysa  Wsi  Ostaszewo-Włuski  M. 

Skorupskiego, gdyż mówił szczerą prawdę.

Sołtys  Wsi  Wójty-Trojany  Andrzej  Mordwiński –  zapytał,  jakim prawem Samorządowe 

Porozumienie Rolników  ustaliło  Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy na  lata  2004-2013 

dotyczący dróg i związało ręce dwom Radom następnym po sobie ? Poparł M. Skorupskiego. 

Uznał, że robi się drogi wiejskie a zapomniało się o drogach przelotowych. Wspomniał drogę, 

której budowę rozpoczęto w roku 1997. Na odcinek 3200 mb pobudowano 1800 mb. Drogi 

przelotowej   w kierunku Szwelic gm. Karniewo pozostało do pobudowania 1400 mb. Nie  jej 

można skończyć, gdyż nikt się nią nie interesuje.
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Złożony przez Rady Sołeckie Wsi Stare Grochy i Wójty-Trojany wniosek w tej sprawie został 

przez Komisje odrzucony. Dodał, że  jednocześnie  rozpoczęta i pobudowana droga w Pękowie 

służy mieszkańcom  10 lat. Uważa, że coś jest tu nie tak.      

Przewodnicząca M. Filipowicz – wyjaśniła, że złożony wniosek został odrzucony na rok 2007, 

ale nie oznacza to, że nie będzie rozpatrywany w roku 2008. W PRL droga  Stare Grochy- 

Wójty –Trojany  przewidziana jest do modernizacji na  2010 r. 

Sołtys Wsi Zalesie Stanisław Sitkowski -  stwierdził, że nic nie słyszał o drodze do Zalesia.

Wójt  Z.  Kołodziejski –  odpowiedział,  że  droga  przebiegająca  przez  Zalesie  jest  drogą 

powiatową. W związku z tym Wójt z Radą odnośnie tej drogi są niekompetentni. Natomiast jest 

koncepcja aby dogadać się z powiatem i zamienić drogę gminną Przewodowo – Lipniki przez 

las  na  drogę  powiatową  Zalesie  –  Skórznice,  która  będzie  łatwiejsza  do  pobudowania  , 

ponieważ jest szeroka i nie wymaga wywłaszczeń.  Wszystko to wymaga przeanalizowania i 

podjęcia odpowiednich uchwał przez kompetentne Rady. Jeśli gmina przejmie drogę biegnąca 

przez Zalesie to wtedy nią się zajmie. Na dzień dzisiejszy jest to droga powiatowa i o środki na 

jej remont należy zwrócić się do Starosty Pułtuskiego.

Sołtys Wsi Zalesie St. Sitkowski -  uznał, że to o czym mówi Wójt już słyszał.  Dodał, że jadąc 

tą drogą ludzie nie przeklinają powiatu lecz klną Wójta. 

  f/

Przewodnicząca  M.  Filipowicz –  odczytała   autopoprawkę  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu 

wniesioną do  budżetu gminy Gzy na 2007 rok polegającą na zwiększeniu planu w Dziale 600 

Transport i Łączność Rozdział 60016  Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem kwoty 40.000 

zł. z wolnych środków na opracowanie dokumentacji na następujące drogi gminne:

- Porzowo 650 mb,

- Ostaszewo-Pańki – Szyszki ok. 2000 mb, 

- Porzowo – Kozłowo ok. 1550 mb,

- Ostszewo-Wielkie  –  Szyszki   (Begno-Ostaszewo-Wielkie  –  Ostaszewo-Włuski)  ok. 

2000 mb,

- Kozłowo-Porzowo 1500 mb.

Sołtys Wsi Begno P. Kownacki – powiedział, że słyszał,  o drodze przez Begno, a droga ta nie 

ma nic wspólnego z Begnem.

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że wynika to z obrębu - granicy wsi. 
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Jadąc od strony Gzów za Panem Sobiepankiem od skrzyżowania dróg czyli  od asfaltu   w 

kierunku wsi Ostaszewo-Wielkie (przy remizie OSP) są grunty wsi Begno. Natomiast obręb wsi 

Ostaszewo-Wielkie zaczyna się od pierwszego mieszkańca tej wsi.   

Przewodnicząca M.  Filipowicz –  poddała  pod głosowanie  w/w autopoprawkę do budżetu 

gminy Gzy na 2007 rok.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 12 głosami „za”,  przy 2 

„wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę wniesioną przez Komisję Rolnictwa i Budżetu do 

budżetu gminy Gzy na 2007 rok. 

Następnie odczytała  projekt uchwały budżetowej wraz  z przyjętą autopoprawką  i poddała pod 

głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 11 głosami „za”, przy 3 

„wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr IV/14/07 w sprawie : uchwalenia budżetu gminy Gzy 

na 2007 rok – która stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11

Przewodnicząca M. Filipowicz –  poinformowała, że w załączniku nr 1 do uchwały zawarta 

jest stała tematyka pracy Rady Gminy podzielona na kwartały. 

Odczytała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na 2007 rok i 

poddała pod głosowanie.

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

Uchwałę Nr IV/15/07  w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na 2007 rok – 

która stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12

Przewodnicząca M. Filipowicz – wyjaśniła, że  sytuacja jest podobna. Załączniki do uchwały 

mówią  o pracach komisji stałych Rady Gminy na 2007 r.  

Odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie:  zatwierdzenia  planów  pracy  stałych  komisji  Rady 

Gminy Gzy na 2007 rok i poddała pod głosowanie.

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

Uchwałę Nr IV/16/07 w sprawie:  zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy 

Gzy na 2007 rok – która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13

W związku z tym, że radni nie zgłaszali interpelacji, odpowiedzi na interpelacje radnych nie 

było.
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Ad. pkt 14   

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że zima w tym roku jest nietypowa. W związku z tym jeśli 

będzie tak dalej  będą oszczędności i jest szansa,  aby  za pieniądze zaplanowane na odśnieżanie 

poprawić drogi żwirowe. Jednocześnie zaznaczył, że obecnie z równaniem tych dróg  należy 

wstrzymać  się.  Poinformował,  że   odbywają  się  zebrania  wiejskie  związane  z   wyborami 

organów samorządu mieszkańców tj. sołtysów i rad sołeckich,  na których zgłaszane są  uwagi 

m.in.  o  potrzebie  remontów  dróg  i  wymianie  przepustów.   Po  odbyciu  się  zebrań  i 

podsumowaniu wniosków oraz uwag, Wójt zastanowi się jak niektóre rzeczy trzeba  poprawić . 

Być może  do tego celu  powoła specjalną komisję. Uważa, że do czasu nadejścia pieniędzy 

unijnych należy wszystko rozsądnie rozważyć i   oszczędności  z odśnieżania przeznaczyć na 

podstawowe rzeczy tj.  żwir i równiarkę.   W ten sposób podstawowe dojazdy na jakiś czas 

byłyby zrobione. Zaznaczył, że obecnie zmieniły się czasy i do zagród po mleko zajeżdżają 

samochody. W związku z tym problemem nie tylko stają się drogi gminne, czy wiejskie  ale 

drogi dojazdowe. Wójt powiedział, że  są programy unijne gdzie każdy rolnik  może złożyć 

wniosek i  skorzystać z tych pieniędzy i  drogę sobie  wybudować we własnym zakresie nie 

patrząc na gminę. Zaapelował do obecnych sołtysów, aby startowali w wyborach do samorządu 

mieszkańców, ponieważ mają w swoich wsiach zaufanie. Świadczy o tym to, że na  odbytych 

12 zebraniach wiejskich  tylko w jednym sołectwie został zmieniony sołtys,  ponieważ sam 

zrezygnował z kandydowania. Wójt dodał, że roboty na terenie gminy jest sporo. W mniejszych 

wsiach zwartych z pomocą przy rozgarnięciu żwiru kłopotu nie ma. Najgorzej jest w dużych 

wsiach  gdzie  sołtysowi  trzeba  pomóc.  Jednak  jest  to  wszystko  do  zrobienia,  ponieważ  są 

skazani,  którzy odpracowują   nałożone przez  Sąd kary i   gmina  może ich  zatrudniać  do 

różnych prac.

Sekretarz  B. Polańska – poinformowała, że 04.02.2007 r. od godziny 8.00 do  18.00 odbędą 

się wybory do Izb Rolniczych. Komisja Wyborcza składa się z 5 osób, a lokal wyborczy będzie 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach.. Do dnia 16.01.2007 r. włącznie przyjmowane są zgłoszenia 

kandydatów.   Kandydatów do Izb Rolniczych rejestruje Komisja Wyborcza.  Osoby zgłaszające 

otrzymają    protokół  potwierdzenia  zgłoszenia  rejestracji.  O  liczbie  zarejestrowanych 

kandydatów sołtysi zostaną poinformowani  po16.01.2007 r. W głosowaniu mogą brać udział 

właściciele  gospodarstw i  ich  małżonkowie.  Obecnie  przygotowywane są  spisy wyborców. 

Kończąc zachęciła do wzięcia udziału w/w wyborach.
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Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że na dzień dzisiejszy do Izb Rolniczych kandydują 

następujące osoby: Pan Jacek Grochowski, Pan Antoni Janczak, Pan Witold Czapliński oraz 

Pani  Helena  Grzelakowska,  której  dzisiaj  wpłynęła  kandydatura  ale  nie  jest  jeszcze 

zarejestrowana.  W związku z tym, że  konkurencja będzie ostra zaapelował do sołtysów, aby 

zmobilizowali swoich mieszkańców rolników aby jak najliczniej wzięli udział w wyborach.  

Ad. pkt 15

Radna Zofia Frąckiewicz – poinformowała, że za Ośrodkiem Zdrowia w Szyszkach znajdują 

się  gminne  pojemniki  na  śmieci,  które  od  miesiąca  nie  były  opróżnione  .  Mieszkańcy  z 

pobliskich wsi, którym nie mieszczą się śmieci we własne pojemniki dowożą śmieci do Szyszk. 

W ten sposób śmieci wychodzą z pojemników i leżą aż na chodniku. Część  rozszarpały psy  i 

rozwiał wiatr. Podkreśliła, że widok jest okropny.  Cała wieś jest w śmieciach.  Jej zdaniem 

trzeba coś z tym zrobić.

Wójt Z. Kołodziejski – uważa, że pojemniki na śmieci  zza  Ośrodka Zdrowia w Szyszkach 

należy  zabrać i przenieść gdzie indziej. Są to pojemniki przeznaczone na papier i szkło           a 

ładowane jest wszystko.

Radny Jan Kiliś – przypomniał, że dwa lata temu w Grochach –Serwatkach na drodze Gzy – 

Porzowo przy Panu Andrzeju Chlebowskim został podmyty mostek. Uważa, że mostek jest 

mało drożny. Trzeba go podwyższyć i poprawić aby się nie zarwał, ponieważ była zrobiona 

prowizorka .  Według niego mostek wisi w powietrzu tak jak wisiał.

Odnośnie budowy oświetlenia przy Kościele w Gzach powiedział, że w poprzedniej kadencji 

radni wnioskowali o założenie lampy. Zapytał, czy w tej sprawie będzie coś się działo , czy 

zostało jak jest ?  

Sołtys Wsi Szyszki Jacek Baranowski – poparł radną Z. Frąckiewicz. Uważa, że pojemniki 

zza Ośrodka Zdrowia w Szyszkach powinny być zabrane.

Radna Z.  Frąckiewicz –  w sprawie  dróg powiatowych,  powiedziała  że w Szyszkach  na 

zakręcie  drogi Szyszki – Strzegocin w kierunku Nasielska załamuje się cały mostek. Z jednej i 

drugiej strony stoją duże kałuże. Przejeżdżające samochody ciężarowe powodują załamywanie 

mostku, a samochód osobowy może urwać koło. 

Wójt Z. Kołodziejski – odnośnie mostka przy Panu A. Chlebowskim powiedział, że na dzień 

dzisiejszy wszystko jest dobrze i woda przepływa.   Jednak faktycznie w przyszłości trzeba 

pomyśleć o przebudowie i drożności tego przepustu.
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W  kwestii  załamującego  się  mostka  na  drodze  powiatowej,  zgłoszonego  przez  radną 

Z. Frąckiewicz Wójt powiedział, że sprawę zgłosi do  Zarządu Powiatowego Dróg                  w 

Pułtusku.

Odnośnie  oświetlenia  Kościoła  w  Gzach  powiedział,  że  wniosek  taki  rzeczywiście  był. 

Zaznaczył, że czeka nas  oświetlenie dwóch Kościołów  między innymi i w Szyszkach.

Jako Wójt pomysł miał dobry. Chciał oświetlić nie tyle Kościół, co drogę i parking. Natomiast 

Ksiądz chce oświetlić Kościół. Obecnie  Ksiądz w jakiś sposób  sam zrobił oświetlenie wejścia 

do Kościoła. Wójt  jest  zdania, że sprawa oświetlenia Kościoła nie jest  prosta. Można mieć 

szczere chęci pomocy, ale nie wiadomo czy zaakceptuje to Regionalna Izba Obrachunkowa.  Na 

dzień dzisiejszy rozmawiał z Panem Sadowskim – pracownikiem Zakładu Energetycznego, aby 

przyjechał i  podpowiedział  jak ten temat rozwiązać. Zdaniem Wójta, należy się zastanowić 

również kto poniesie koszty. Duchowieństwo i Księża chcą aby gmina zapłaciła za założenie ,  a 

później płaciła  za oświetlenie. Jego zdaniem  jeśli zostanie uzgodnione RIO  i zatwierdzone to 

środki się znajdą.

Radny J.  Kiliś -  w sprawie  mostku  w Grochach-Serwatkach  przy  Panu A.  Chlebowskim 

powiedział, że nie chodzi o drożność ale o bezpieczeństwo. Między betonem a asfaltem była 

wypłukana ziemia i asfalt wisiał  w powietrzu. Jest tam podsypane.  Uważa jednak,  że może się 

to zawalać i najlepszym rozwiązaniem będzie  przebudowa mostka.    

Sołtys wsi Begno P. Kownacki – poprosił,  aby ze względu na złą widoczność  Powiatowy 

Zarząd Dróg w Pułtusku  uregulował ruch na  skrzyżowaniu dróg Szyszki – Strzegocin- Pułtusk 

– Ciechanów, ponieważ może dojść do wypadku.

Radna Z. Frąckiewicz – powiedziała, że kiedyś wnioskowała o lustro przy wyjeździe z drogi 

Strzegocin –Szyszki, ale nic z tego nie wyszło.

Sołtys Wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – zapytał, co z wyoraną drogą w jego wsi?   

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że  sprawa ta zostanie załatwiona.

Radny Zdzisław Kaczorowski – zapytał o drogę gminną w Skaszewie Włościańskim.          W 

czasie  poprzedniej  kadencji  kiedy byli  na wspólnym spotkaniu   Wójt  obiecywał,  że  w tej 

kadencji po pomyślnie wygranych wyborach sprawę sfinalizuje. W tej sprawie prawdopodobnie 

będzie ze strony zainteresowanych mieszkańców pismo. Zapytał, jakie kroki ze strony gminy 

mogą zostać podjęte  w tej sprawie?
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Wójt Z. Kołodziejski  - odpowiedział, że temat jest trudny. Na dzień dzisiejszy to co zostało 

zrobione to wyjazd w kierunku Szyszk, który  choć może nie do końca ale większość zadowala. 

Po otrzymaniu pisma od zainteresowanych mieszkańców wsi Skaszewo Włościańskie wspólnie 

z Radą zastanowi się jak rozwiązać sprawę.

Radna Z. Frąckiewicz – w sprawie budynku, w którym ćwiczy sekcja bokserska                  w 

Szyszkach  powiedziała,  że  budynek  został  ocieplony.   Jednak,  aby  budynek   współgrał  z 

Agencją Pocztową  należałoby go odmalować. Jest siwy i  ładnie nie wygląda.

Radny W. Światkowski -   stwierdził, że siedzi na końcu sali  i nic tu  nie słychać.

Wójt Z. Kołodziejski -  odpowiedział, że sesja Rady Gminy na tej sali odbywa się  po raz 

pierwszy.  Być  może  trzeba  będzie   zakupić   mikrofony  lub  mówić  głośniej  albo  zrobić 

nagłośnienie.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – uznała, że  jeśli jest cisza i  nikt nie rozmawia to wszyscy 

doskonale się słyszą.

          Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady o godzinie 12:20 zamknęła 

sesję.

Protokołowała:                                                                             Przewodniczyła:

Zofia Pszczółkowska 
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