
Rada             Gminy              Gzy

                                                Protokół Nr XV/ 2004

                                     z Sesji Rady Gminy Gzy

                                     odbytej w dniu 30 lipca 2004 roku.

                            Gzy        lipiec             2004 rok



                                                        P R O T O K Ó Ł Nr XV/2004                                    

                                             

                                        z  Sesji  Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 30 lipca 2004 roku

                                        w remizie OSP w Gzach pod przewodnictwem  

                                        Pan Cezarego  Wojciechowskiego – Przewodniczącego Rady           

                                        Gminy Gzy.

Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XV sesję Rady Gminy Gzy i po powitaniu

radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie na posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec

ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na

podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy, rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad w

następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Uchwalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Interpelacje radnych.

  5. Pojęcia uchwały w sprawie:  przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.

  6. Podjecie uchwały w sprawie: zmian  budżetu gminy Gzy na 2004 rok.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

      i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.

10. Rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Nowe Przewodowo w sprawie: położenia 

      dywanika asfaltowego ww. wsi.

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

12. Sprawy bieżące gminy.

13. Wolne wnioski i pytania.
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Ad. pkt 3

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy

Gzy, odbytej w dniu 03 czerwca 2004 roku Nr XIV/2004 jest wyłożony na sali obrad do

wglądu.

Nie zostały wniesione uwagi i został on przyjęty jednomyślnie.

Ad. pkt 4

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że przed samymi komisjami wpłynęła skarga

Pana Tadeusza Grzybowskiego i nie była rozpatrywana na komisjach. Komisje ustaliły, że

sprawą zajmą się przed następną sesją.
Pan Tadeusz Grzybowski – zapytał, czy będzie odczytywana treść skargi?
Pan Wójt – zapoznał, że ustosunkuje się do zarzutów i rada rozpatrzy na następnej sesji.

Chodzi o to, że budowana była droga Stare Grochy – Mierzeniec i w dokumentach jest, że

rolnicy nieodpłatnie przekażą grunty pod drogę. U Pana Tadeusza Grzybowskiego było kilka

działek o pow. ok. 0,14 ha a wg dokumentów ww. Pana jest różnica bo wynika, że jest to

0,18ha. Próbował kilka razy załatwić sprawę, ale się nie dogadali i ciągnie się to już kilka lat

i nie została załatwiona sprawa. 
Pan Przewodniczący Rady – zapoznał, że przestawił skargę na komisjach i radni

zadecydowali, że rozpatrzona zostanie na następnej sesji. Musi być wyjaśnienie zarzutów

zawartych w skardze. 

Ad. pkt 5

Pan Przewodniczący Rady - poinformował, że musi być uchwalony Plan Rozwoju

Lokalnego Gminy Gzy, aby starać się o fundusze strukturalne. 

Plan zawiera zadania inwestycyjne na lata 2004 – 2006, które były przyjęte na poprzedniej

sesji i zadania inwestycyjne na lata 2007 – 2013 proponowane przez komisje rady i Wójta

Gminy.

Pan Wójt – zapoznał, że Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany w dwu wariantach –

podstawowy inwestycje realizowane ze środków własnych,

- inwestycje realizowane z udziałem kredytów.

Komisje zaproponowały przyjąć drugi wariant. Omówił planowane projekty i zadania

inwestycyjne na lata 2004 – 2006, jak również na lata 2007 – 2013 przy udziale dotacji i

pożyczek.
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Pan Przewodniczący Rady – zaznaczył, że Pan Wójt dość szczegółowo omówił

proponowany Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.

Odczytał projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od

głosu.

Uchwała Nr XV/89/04 Rady Gminy Gzy z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie: przyjęcia

Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy przeszła większością głosów i stanowi załącznik nr 2

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6

Pani Skarbnik – projekt uchwały był omawiany na komisjach. Zamiana w budżecie wiąże

się z realizacją inwestycji wodociągowej we wsiach Mierzeniec, Grochy Imbrzyki, Grochy

Stare, Wójty Trojany przy udziale pomocy finansowej w kwocie 400.602,58 zł w ramach

”Programu SAPARD”. Pozostałe środki będą nasze. 

Otrzymaliśmy dotację na dożywianie 8.000 zł. 

Przeznacza się kwotę 18.300 zł na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji

„modernizacja drogi gminnej Gotardy, Słończewo, Dziarno”, natomiast kwotę 7.045 zł

zaplanowano na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych i dokumentacji projektowo-

kosztorysowej drogi Gotardy – Słończewo – Dziarno.

Również zwiększono 11.124 zł na wynagrodzenie osobowe z przeznaczeniem na

jednorazową odprawę dla pracownika w związku z odejściem na rentę inwalidzką. 

Pan Zdzisław Kaczorowski – poinformował, że Komisja Oświaty, Zdrowia i

Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu

gminy Gzy na 2004 rok.
Pan Edward Malicki – poinformował, że Komisja Rolnictwa i Budżetu pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok.               
Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy

Gzy na 2004 rok. Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr XV/90/04 Rady Gminy Gzy z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie: zmian budżetu
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gminy Gzy na 2004 rok przeszła jednomyślnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego

protokołu.

Ad. pkt 7

Pani Skarbnik – zapoznała, że po zakończeniu zadania inwestycyjnego pn. :Budowa sieci

wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Mierzeniec, Gorchy Imbrzyki, Grochy

Stare, Wójty Trojany musimy całkowicie zapłacić faktury. Zgodnie z zawartą umową Nr

21050/731-070067/03 z dnia 29.06.04 pomiędzy Agencją restrukturyzacji o Modernizacji

Rolnictwa gmina uzyska środki finansowe. Termin składania wniosku o płatności ustalone

jest do dnia 10.11.2004r. Agencja dokonuje płatności w ciągu trzech miesięcy w związku z

powyższym przechodzi to w rok budżetowy 2005. Dlatego konieczne jest pobranie pożyczki

na okres 6 m-cy tj. wrzesień 2004 – luty 2005. Po otrzymaniu środków z Agencji zostanie

spłacona pożyczka. Proponują zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 400.000 zł. Pożyczka nisko

oprocentowana 3% w stosunku rocznym.
Pan Przewodniczący Rady – jego zdaniem jest to pożyczka potrzebna do sfinansowania

zadania inwestycyjnego i  proponowana na korzystnych warunkach. 

Poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego o

zapoznanie ze stanowiskiem komisji w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pan Zdzisław Kaczorowski – poinformował, że Komisja Oświaty, Zdrowia i

Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ww. sprawie.
Pan Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu o

zapoznanie ze stanowiskiem komisji w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opinia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Pan Edward Malicki – poinformował, że Komisja Rolnictwa i Budżetu pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały ww. sprawie.

Opinia stanowi załącznik nr 5 do  niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Poddał 
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pod głosowanie ww. projekt uchwały. Ustawowy skład Rady jest 15 radnych, w głosowanie

brało udział 13 radnych. Za uchwałą głosowało 13 radnych. 

Uchwała Nr XV/91/04 Rady gminy Gzy z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie: zaciągnięcia

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Warszawie została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady i

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8

Pan Wójt – poinformował, że chodzi o nieruchomość po byłym GS, która nie została

zlikwidowana. Prezes i Zarząd GS wydzierżawili ww. nieruchomość Panu Janowi Walaszek.

Potem w Sądzie przejął Starosta, którą przekazano nam. Była zmiana umowy z Panem Janem

Walaszek. Myśleli o sprzedaży nieruchomości, ale ww. nie był zainteresowany kupnem.

Pracowało w jego firmie dużo mieszkańców naszej gminy. Od roku mówił o opuszczeniu

nieruchomości, ale obecnie opuścił ją. Obiekt na razie jest strzeżony przez jego pracowników.

Chce rozwiązać umowę. Wydzierżawiając remontował budynki, a jeden przerobił na

suszarnię. Proponuje nieruchomość sprzedać. Ogłosił w 2 gazetach i internecie informację o

wydzierżawieniu nieruchomości. Nie ma odzewu. Jest z terenu gminy zainteresowany jest

mieszkaniec wydzierżawieniem, a potem kupnem nieruchomości Pan Sławomir Lenarcik.

Nieruchomość jest o pow. 4,14 ha i budynki. Podjęcie uchwały, to możliwość wyceny, bo

poprzednia była 4 lata temu. Jeśli wyrazi zgodę na opuszczenie nieruchomości przez Pana

Walaszka, będzie musiał zatrudnić ludzi do pilnowania obiektu. Po wycenie trzeba

zorganizować przetarg i będzie uzgadniał o wysokości sprzedaży. Umowę z Panem

Walaszkiem ma do listopada. Uważa, że jak ktoś kupi będzie inwestował w nieruchomość, a

wydzierżawiając, może być za jakiś czas ten sam problem. 
Pan Zdzisław Kaczorowski – poinformował, że Komisja Oświaty, Zdrowia i

Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: sprzedaży

nieruchomości.
Pan Edward Malicki – poinformował, że Komisja Rolnictwa i Budżetu pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Pan Janusz Włodarczyk – zapytał jak będzie rozliczone za budynki, które zostały

zniszczone przez pana Walaszka.
Pan Zdzisław Kaczorowski – stwierdził, że z umowy wynika, że Pan Walaszek do końca 
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października będzie zabezpieczał pilnowanie mienia.



Pan Wójt – zapoznał, że w umowie jest zapis, że powinien wymówić umowę na 8 m-cy, nie

wymówił, ale rozmawiał z nim w tej sprawie. Umowa jest do listopada. Myśli o tym by

zmniejszyć czynsz, a Pan Walaszek zapewni pilnowanie mienia i w ciągu 2 m-cy załatwić

sprawę sprzedaży nieruchomości.
Pan Janusz Włodarczyk – zapoznał, że słyszał, że Pan zainteresowany kupnem ma zamiar

zrobić tam utylizację, a mieszkańcy się nie zgodzą na to. Pan Walaszek rozebrał jeden

budynek rozebrał go, a postawił suszarnię i też ją rozebrał i zabrał. Rozebrał budynek z

kamienia, zdjął instalację elektryczną, a powinien zostawić nieruchomość w takim stanie w

jakim wydzierżawiał. 
Pan Wójt – zapoznał, że w budynkach Pan Lenarcik ma zamiar mieć magazyny i prowadzić

hodowlę opasów. Nie ma protokołu z przekazania nieruchomości w dzierżawę przez GS.
Pan Krzysztof Zabielski – stwierdził, że ogłoszenie o wydzierżawieniu nieruchomości było

w Gazecie Wyborczej i Tygodniku Pułtuskim i nie było oferentów chętnych. Jego zdaniem

należy ponowić ogłoszenie o zasięgu warszawskim, do Tygodnika Ciechanowskiego. Jest to

duży teren o pow. 4,14 ha. Ogłoszenie w szerszym zakresie i może być więcej chętnych.
Pan Wójt – odpowiedział, że ogłoszenie ukazało się w Gazecie Wyborczej na mazowszu w

numerze piątkowym.
Pan Piotr Kownacki – jego zdaniem jak ma być sprzedane, to lepiej jak kupi nasz

mieszkaniec gminy.
Pan Włodzimierz Żbikowski – myśli o tym, żeby zadbać o to, aby były stworzone miejsca

pracy. Nie należy pochopnie podejmować decyzji i wrócić do tematu w przyszłości.
Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 4 radnych, 8 było przeciw, a 1

wstrzymał się od głosu.

Uchwała została odrzucona.

Ad. pkt 9

Pan Przewodniczący Rady – zapoznał, że w dniu 21.06.2004 roku wpłynęła do niego skarga

od Pani Jadwigi Zaradkiewicz na działalność Wójta. Komisje zapoznały się z nią. Kwestia

sprawy jest droga, która powinna należeć do gruntów ww. Aktu własności ziemi na te grunty 
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nie posiada. Pani Jadwiga Zaradkiewicz była powiadomiona o sesji i że będzie rozpatrywana

jej sprawa. 



Pan Zdzisław Kaczorowski – poinformował, że Komisja Oświaty, Zdrowia i

Bezpieczeństwa Publicznego proponuje powołać komisję do rozpatrzenia skarg.
Pan Edward Malicki – poinformował, że Komisja Rolnictwa i Budżetu pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
Pan Przewodniczący Rady – jego zdaniem rozpatrywanie skargi bez osoby zainteresowanej

nie powinno się odbywać.
Pan Zdzisław Kaczorowski – uznał, że osoba powiadomiona była i ma prawo być. Skarga na

pierwszy rzut oka bez zasadna. Są kwestie, co do których ustosunkuje się komisja: zasadna,

czy nie. Rada nie szuka punktów zaczepienia. Komisja nie wie co może rada, co może sąd.

Mamy pismo Pana Starosty, że tylko i wyłącznie może rozstrzygnąć sąd. Chodzi o nie

ocenianie  pobieżnie. Zrozumienie treści jest trudne i dlatego taki pomysł powołania komisji.
Radca Pan Bogusław Sokalski – zapoznał, że nie można powołać komisji, bo sąd źle

rozstrzygnął sprawę. Tylko sąd może. Komisja nie jest władna w przedmiotowej sprawie.
Pan Witold Czapliński – poinformował, że zapoznał się dokładniej z aktami sprawy i nie

było nigdy dokładnie określone jak jest powierzchnia gospodarstwa tylko około. W 1972 roku

odebrali akt własności podpisali i nie odwoływali się. Jego zdaniem problem nie powinien

istnieć.
Pan Zdzisław Kaczorowski – powiedział, że są sprawy, do których nie mamy kompetencji,

ale są.
Pani Sekretarz – poinformowała, że w 2001 roku była podobna sytuacja, jak również w 2002

roku – Rada uznała skargę za bezzasadną. Była proszona na poprzednie sesje i też nie

uczestniczyła w nich. Ostatni zarzut rozmowy z Panem Wójtem, gdzie ona uczestniczyła –

nie ma rozmowy, mówi , mówi i wychodzi. Nie da sobie wyjaśnić sprawy. Uważa, że Radni

wszyscy powinni podpisać uchwałę, a nie Przewodniczący Rady.
Pani Jadwiga Koc – powiedziała, że zna sprawę. Pani Jadwiga Zaradkiewicz chciała od niej

zaświadczenie, że gospodarstwo ma nabyte testamentem, a postanowieniem sądu stała się

właścicielką. Jest trudna w rozmowie. Nie wie dlaczego skarga na działalność Wójta, że źle

działa rada. Ww. ma wyroki sądowe, ma akt własności ziemi – to są jej dowody. Dlaczego się

skarży? Jeśli ma akt na działkę – droga, to jest jej, a jeśli nie ma to nie jej.

- 8 -

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że dlatego była zaproszona, aby udowodniła, że

działka jest jej. 
Pan Zdzisław Kaczorowski – uważał, że tak naszym zdaniem sprawa się nie da zakończyć

dziś. 



Pan Marian Zawadzki – jego zdaniem droga była od lat, to co komisja może w tej sprawie

zrobić?
Pan Piotr Kownacki – zaznaczył, że obecnie opisuje od złej strony Wójta i Radę, a jak

będzie powołana Komisje, to i Komisję zacznie opisywać jako złą. 
Pan Włodzimierz Żbikowski – uważał, że będziemy mieli do rozpatrzenia drugą skargę i

dlatego proponuje powołać komisję do dwu spraw.
Pan Zdzisław Kaczorowski – przypomniał, jak skarga Pana Łałowskiego toczyła się długo.

Był zaproszony ww. i nie przyjechał, ale przybył jego pełnomocnik – brat jego i została

sprawa załatwiona. Na dzisiejszej sesji nie ma Pani Jadwigi Zaradkiewicz, jeśli odrzucimy

skargę, powinniśmy być pewni, żeby ją odrzucić. Nie ma co do sprawy wątpliwości, bo są

rozstrzygnięte. Jest wątek, że gmina popełniła błąd.
Pan Edward Malicki – myśli, że sprawa Pana Łałowskiego nie będzie załatwiona, a to tylko

przerwa i będą następne skargi.
Pan Wójt – uważa, że była już skarga na Wójta, a potem na Zarząd. Skarga Pani

Zaradkiewicz jest bezzasadna. Skargę Pana Grzybowskiego będzie wyjaśniał zarzuty. Prosi o

nie przekładanie sprawy. Jeśli jednak Rada chce powołać Komisję, to niech powoła i ona

rozpatrzy sprawę.
Pani Jadwiga Koc – poinformowała, że taka Komisja pracując z Panią Zaradkiewicz będzie

bardzo trudna, bo ww. ma swój kierunek i nie pozwoli go zmienić. Jeśli ziemia przekazana

jest testamentem, a on twierdzi, że jej ktoś to zmienił, że jest z Państwowego Funduszu Ziemi

i twierdzi, że zrobił to Wójt.
Pan Przewodniczący Rady – stwierdził, że jest 2 wnioski z Komisji. Komisja Oświaty,

Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego proponuje, aby powołać Komisję i przełożyć do

załatwienia na następną sesję. Komisja Rolnictwa i Budżetu uznała, że skarga jest

bezzasadna.
Radca Pan Bogdan Soklalski – wyjaśnił, że należy przegłosować wniosek o powołanie

Komisji, jako wniosek formalno-prawny  jako pierwszy.
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Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie wniosek o powołanie Komisji w

sprawie skargi Pani Jadwigi Zaradkiewicz. 

Na 13 radnych za wnioskiem głosowało 6 radnych, 5 było przeciw, a 1 wstrzymał się od

głosu. W głosowaniu brało udział 12 radnych.

Wniosek przeszedł większością głosów.

Pan Mieczysław Skorupski – zaproponował, aby Komisja pracowała społecznie bez diet.



Pan Przewodniczący Rady – zapytał ile osób będzie pracowało w komisji.
Pan Włodzimierz Żbikowski – zaproponował 3 osobowy skład komisji.

Innych propozycji nie było.

Pan Przewodniczący Rady – poprosił o zgłaszanie się do pracy w komisji.
Pan Zdzisław Kaczorowski – zgłosił się do pracy w komisji.
Pan Krzysztof Zabielski – też sam się głosił do pracy w komisji.
Pan Ireneusz Ambroziak – zgłosił Pana Włodzimierza Żbikowskiego do pracy w komisji.
Pan Włodzimierz Żbikowski – zgodził się pracować w komisji.
Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie skład komisji w osobach: 

1. Zdzisław Kaczorowski,

2. Krzysztof Zabielski,

3. Włodzimierz Żbikowski.

O zbadanie zasadności skargi Pani Jadwigi Zaradkiewicz.

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za proponowanym składem komisji głosowało 6

radnych, 6 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Radca Bogdan Sokalski – wyjaśnił, że należy powtórzyć głosowanie i jeśli będzie taki sam

wynik, wniosek zostanie uchylony.
Pan Przewodniczący Rady – ponownie poddał pod głosowanie skład komisji w ww.

osobach.

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za proponowanym składem komisji głosowało 6

radnych, 6 był przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Wniosek nie uzyskał większości głosów – upadł. 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na

działalność Wójta. Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 6 radnych, 2 było przeciw, a 4 
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wstrzymało się od głosu. W głosowaniu brało udział 12 radnych.

Uchwała Nr XV/92/04 Rady Gminy Gzy z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie: rozpatrzenia

skargi na działalność Wójta przeszła większością głosów i stanowi załącznik nr 7 do

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10

Pan Przewodniczący Rady – przypomniał, że na poprzedniej sesji był uchwalany plan

modernizacji dróg gminnych i Radny zgłaszał drogę do modernizacji. Komisja Oświaty,

Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – negatywnie ustosunkowała się do zaplanowania



modernizacji drogi w 2007 roku. Natomiast Komisja Rolnictwa i Budżetu pozytywnie

zaopiniowała modernizację drogi w roku 2007. Modernizacja drogi jest ujęta w Planie

Rozwoju Lokalnego na 2007 rok podjęta uchwała była na dzisiejszej sesji. Zaproponował

zajęcie Stanowiska Rady Gminy Gzy – uznać do realizacji zgodnie z PRL.

Poddał pod głosowanie zaproponowane ww. Stanowisko Rady Gminy. 

Na 13 radnych za głosowało 7 radnych, 3 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. 

Stanowisko Rady Gminy Gzy z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie: położenia dywanika

asfaltowego we wsi Nowe Przewodowo zostało podjęte większością głosów i stanowi

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11

Pan Przewodniczący Rady – stwierdził, że interpelacji radnych w dniu dzisiejszym nie było.

Ad. pkt 12

Pan Przewodniczący Rady – zapoznał, że wpłynął wniosek od Gminnej Spółki Wodnej w

Gzach o przydział i remont lokalu, założenie i opłacanie rachunków za telefon. Odczytał

wniosek. Uznał, że wniosek należy rozpatrzyć na następnej sesji.
Poinformował, że miał zaproszenie z Ministerstwa Środowiska Departament Polityki

Ekologicznej, z którego skorzystał. Było to spotkanie w sprawie zintegrowanego systemu

gospodarki odpadami z powiatów makowskiego, ciechanowskiego i pułtuskiego. Chodzi o to,

że firma Polsko-niemiecka ma sporządzony plan Zintegrowany System Gospodarki

Odpadami w woj. Mazowieckim. Nie można przygotować, bo wysypisko w Płocochowie nie

weszło do systemu. Nie wie dlaczego. Ustalono, że spotkanie odbędzie się na terenie pow.

pułtuskiego 1.09.2004 roku o godz. 1400 w sprawie rozstrzygnięcia sprawy. Firma włoży

80.000 euro, ale jak wejdzie wysypisko w Płocochowie do systemu. Był podpisany list

intencyjny w tej 
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sprawie.

Pan Wójt – był na spotkaniu wcześniej i były niejasności, zastrzeżenia i nie były

wyjaśnione. Teraz zostało zorganizowane spotkanie z Przewodniczącymi Rad bez

Burmistrzów, Wójtów. Będzie jeszcze ustalone miejsce spotkania. 
Pan Stefan Zadrożny – poinformował, że zgłosił się do niego mieszkaniec Przewodowa

Majoratu, który jest od niedawna z prośbą o doprowadzenie wodociągu. Również zła jest

droga dojazdowa do posesji. Finansowo dołoży do inwestycji.



Pan Wójt – wyjaśnił, że ww. złożył podanie o założenie wodociągu i remont drogi. On

wyraża zgodę, że opłaci jak inni rolnicy, a resztę pokryje gmina. Jest to odległość 300m.

Zapoznał, że na gminie jest kilka gospodarstw bez wody. Przedstawi na następnej sesji.

Środków jest trochę zaplanowane na ten cel. Ale jest tak, że np. jedna osoba jest 15 m od

głównej nitki nie ma wody, a koszt będzie mały i nie stać jej założyć wodę. Koszt będzie

niższy niż stała opłata 1.800 zł. Przeanalizuje podania i obliczy z wykonawcą koszt.

Odległości od nitki są różne. Wodociąg jest robiony. W zboża nie wchodzą będą robić, aż po

żniwach. Robią na pastwiskach.

Żwirowanie – ostatnio padał deszcz, który zniszczył drogi żwirowe i musiał je naprawić.

Resztę podań załatwi w miarę posiadanych środków.

Pan Krzysztof Zabielski - zapytał, czy do końca sierpnia będzie zrobione żwirowanie na

drogach?
Pan Wójt – odpowiedział, że nie wie czy zdąży, ale będzie się starał.
Pani Jolanta Elak – poinformowała, że w Nowych Borzach są doły po wodociągowaniu i

należy posypać żwiru.
Pan Wójt – odpowiedział, że wykonawca poprawi.

Ad. pkt 13

Pani Jadwiga Koc – poprosiła o zorganizowanie następnej sesji w innym pomieszczeniu,

gdyż tu jest zła akustyka i nic nie słychać.

Pan Przewodniczący Rady – odpowiedział, że tu dlatego, bo w tamtej sali byłoby za gorąco,

ale postara się zmienić lokal.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję.

Protokołowała:

Hanna Skorupska



Rada              Gminy              Gzy

                                                Protokół Nr XVI/ 2004

                                     z Sesji Rady Gminy Gzy

                                     odbytej w dniu 28 września  2004 roku.

      

                            Gzy        wrzesień             2004 rok



                                                                            P R O T O K Ó Ł Nr XVI/ 2004

                                                    

                                             z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 28 września 2004 roku

                                             w sali narad w Gzach pod przewodnictwem 

                                             Pana  Cezarego Wojciechowskiego – Przewodniczącego Rady

                                             Gminy Gzy.

Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XVI sesję Rady Gminy Gzy po powitaniu

radnych

i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do

niniejszego protokołu aktualnie na posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec

ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na

podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy, rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad w

następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Uchwalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Interpelacje radnych. 

  5. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta.

  6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Gzy za I półrocze 2004 roku.

  7. Podjecie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok. 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć

      dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach 

      etatu zajęcia o różnym wymiarze.

10. Podjecie uchwały w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

      zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagoga,

      psychologa, logopedy i doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem

      kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji
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      edukacyjnych i zawodowych.

11. Podjecie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe z 

      pomocy społecznej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Gzach.

14. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

15. Sprawy bieżące gminy.

16. Wolne wnioski i pytania.

Ad. pkt 3

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy

Gzy, odbytej w dniu 30 lipca 2004 roku Nr XV/2004 jest wyłożony na sali obrad do wglądu.

Nie zostały wniesione uwagi i został on przyjęty jednomyślnie.

Ad. pkt 4

Pan Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu w tym punkcie.

Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 5

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że skarga Pan Tadeusza Grzybowskiego na

działalność Wójta była sygnalizowana na poprzedniej sesji. Komisje były z nią zapoznane.
Pan Witold Czapliński – odczytał treść skargi.

Skarga Pana Tadeusza Grzybowskiego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Pani Sekretarz – odczytała wyjaśnienie Wójta Gminy do zarzutów złożonych do Rady

Gminy Gzy.

Wyjaśnienie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczących Komisji o zapoznanie ze

stanowiskiem komisji w sprawie skargi Pana Tadeusza Grzybowskiego.
Pan Zdzisław Kaczorowski – poinformował, że Komisja Oświaty, Zdrowia i

Bezpieczeństwa Publicznego zaproponowała utworzenie specjalnej komisji celem

rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzybowskiego na działalność Wójta Gminy Gzy.
Pan Edward Malicki – poinformował, że Komisja Rolnictwa i Budżetu jest za powołaniem

komisji w sprawie wyjaśnienia skargi na działalność Wójta Gminy Gzy.
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Pan Tadeusz Grzybowski – zapytał, czy komisja będzie rozpatrywać skargę? Jego zdaniem

droga wybudowana byłaby za jego zgodą nie byłoby odwołania.
Pan Wójt – zaznaczył, że chciał rozsądnie załatwić sprawę. Prosił, by komisja pomogła mu

w załatwieniu do końca sprawy. W wyjaśnieniach napisał, to co wynika z dokumentów

znajdujących się w gminie. Jego zdaniem komisja powinna być bezstronna, w której powinni

być członkowie obu komisji i Przewodniczący Rady.
Pan Przewodniczący Rady – porosił o zgłaszanie się chętnych do pracy w komisji lub

zgłaszanie kandydatur. 
Pan Witold Czapliński – zgłosił Pana Zdzisława Kaczorowskiego, który wyraził zgodę na

pracę w komisji.
Pan Witold Czapliński – zgłosił Pana Włodzimierza Żbikowskiego, który wyraził zgodę na

pracę w komisji.
Pan Witold Czapliński – zgłosił również do pracy w komisji Panią Mariannę Filipowicz,

która nie wyraziła zgody na pracę w komisji.
Pan Krzysztof Zabielski – zgłosił Pana Edwarda Malickiego, który nie wyraził zgody na

pracę w komisji.
Pan Witold Czapliński – zgłosił do pracy w komisji Pana Krzysztofa Zabielskiego, który

wyraził zgodę na pracę w komisji.
Pan Witold Czapliński – zapytał, czy wyraziliby zgodę na prace w komisji: Pana Zdzisława

Sierzana, Panią Zofie Frąckiewicz i Pana Andrzeja Długołęckiego.

Ww. odmówili pracy w komisji.

Pan Andrzej Długołęcki – zgłosił do pracy w komisji Pana Janusza Konarzewskiego, który

wyraził zgodę na pracę w komisji.
Pan Zdzisław Kaczorowski – zgłosił Pana Jana Kilisia do pracy w komisji, który nie wyraził

zgody na prace w komisji.
Pan Włodzimierz Żbikowski – zgłosił do pracy w komisji Pan Cezarego Wojciechowskiego,

który wyraził zgodę na prace w komisji.
Pan Przewodniczący Rady – odczytał skład osobowy proponowany do pracy w komisji:

1. Pan Zdzisław Kaczorowski,

2. Pan Włodzimierz Żbikowski,

3. Pan Krzysztof Zabielski,

- 4 -

4. Pan Janusz Konarzewski,

5. Pan Cezary Wojciechowski. 



Podał pod głosowanie, kto jest za tym aby powołać ww. składzie osobowym komisję do

rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzybowskiego.

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Wniosek o powołanie Komisji do rozpatrzenia skargi Pana Tadeusz Grzybowskiego ww.

składzie przeszedł większością głosów.

Komisja ze swego grona na Przewodniczącego Komisji wybrała Pana Zdzisława

Kaczorowskiego.

Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie propozycję Komisji.

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za głosowało 12 radnych, przy 1 wstrzymującym. 

Na Przewodniczącego Komisji większością głosów został wybrany Pan Zdzisław

Kaczorowski.

Pan Edward Malicki – zgłosił wniosek, aby Komisja przedstawiła Radzie informację

wypracowanych ustaleń ww. sprawie.
Pan Przewodniczący Rady – zapoznał, że Komisja przedstawi protokół dotyczący zarzutów.
Pan Wójt – myśli, że Komisja rozpatrzy skargę: winien – nie winien. Prosi o pomoc w

załatwieniu sprawy do końca – odłączyć od gospodarstwa notarialnie.

Ad. pkt 6

Pani Skarbnik – zapoznała z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy Gzy za I

półrocze 2004 roku.

Zarządzenie Nr 25/04 Wójta Gminy Gzy z dnia 02 sierpnia 2004 roku w sprawie:

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gzy za I półrocze 2004

roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik – zapoznała z Uchwałą nr 328/C/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 03.08.2004r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez

Wójta Gminy Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku. 

Uchwała nr 328/C/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie

z dnia 03.08.2004 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Pani Skarbnik – poinformowała, że są dodatkowe zmiany w związku z przyznaniem 

- 5 -

środków GRAND w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie projektu utworzenia Gminnego

Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza

Praca”. Musi być zaangażowanie własnych środków. 



Utworzenie Gminnego Centrum jest planowane w budynku gminy – sala narad. 

W Pomocy Społecznej – otrzymaliśmy dotację 20.000 zł na świadczenia obligatoryjne i

2.000zł na dożywianie uczniów.

Kwotę 30.000 zł zmniejszone zostały dochody gdyż w pierwotnym planie budżetowym ujęta

była kwota 100.000 zł, a z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zostało

zatwierdzone  70.000 zł.

Na 20.09.2004r. gminy były wzywane do podpisania aneksu do umowy, że podatek WAT

jako koszt gminy. Aneksu nie podpisali. Na dzień dzisiejszy wystąpili do US o wydanie

zaświadczenia, że gmina nie może odzyskać podatku WAT. Podpisanie aneksu wiąże się z

zapłaceniem podatku WAT z własnych środków.

Poinformowała, że do 15.12.2004r. musi ruszyć Gminne Centrum Informacji.

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy

Gzy na 2004 rok. Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr XVI/93/04 Rady Gminy Gzy z dnia 28 września 2004 roku w sprawie: zmian

budżetu gminy Gzy na 2004 roku przeszła jednomyślnie i stanowi załącznik nr 6 do

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8

Pani Skarbnik – poinformowała, że należy zaciągnąć kredyt długoterminowy na

sfinansowanie wydatków roku 2004 w wysokości 300.000 zł nie mających pokrycia w

planowanych dochodach gminy w roku 2004. Spłata kredytu nastąpi z otrzymanych środków

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach „Programu SAPARD” w

latach 2005 – 2006 oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu

długoterminowego.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Obecnych na sesji było 13 radnych. Za uchwałą

głosowało 13 radnych.
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Uchwała Nr XVI/94/04 Rady Gminy Gzy z dnia 28 września 2004 roku w sprawie:

zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta bezwzględną większością głosów

ustawowego składu rady i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.



Ad. pkt 9

Pani Jadwiga Frąckiewicz – wyjaśniła, że proponowana uchwała jest do ustalenia

tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli w ramach etatu zajęć o różnym

wymiarze. Pensum nauczyciela wynosi 18 godzin tygodniowo po 45 min., ale etaty

bibliotekarza, wychowawcy świetlicy i pedagoga liczone są w godzinach zegarowych. Przy

łączeniu etatów uśredniony zostanie czas pracy poszczególnych nauczycieli. 
Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: ustalenia tygodniowego,

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla

nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze. Poddał pod głosowanie

ww. projekt uchwały.

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr XVI/95/04 Rady Gminy Gzy z dnia 28 września 2004 roku w sprawie: ustalenia

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i

opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze

przeszła jednomyślnie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10

Pani Jadwiga Frąckiewicz – wyjaśniła, że w Karcie Nauczyciela nie ma ustalonego

wymiaru tygodniowego czasu pracy dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy

zawodowego i dlatego należy podjąć w tej sprawie uchwałę. Proponowane jest dla pedagoga,

psychologa, logopedy proponowane jest 20 godz. zegarowych tygodniowo, a dla doradcy

zawodowego 22 godz. zegarowe tygodniowo.
Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: kreślenia tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy

obowiązki pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia

związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w

podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Poddał pod głosowanie ww. projekt

uchwały. 

Na 13 radnych za uchwałą głosowało 13 radnych.
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Uchwała Nr XVI/96/04 Rady Gminy Gzy z dnia 28 września 2004 roku w sprawie: określenia

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach

stosunku pracy obowiązki pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego

prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu



wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przeszła

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11

Pani Teresa Linka – zapoznała, że w dni 12 marca 2004 roku została zmieniona ustawa

pomocy społecznej i dlatego należy podjąć nową uchwałę. Stara ustawa obowiązywała do

30.04.2004r. Proponowana uchwała jest w związku ze zmianą podstawy prawnej.

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu

wydatków na zasiłki celowe z pomocy społecznej. Poddał pod głosowanie ww. projekt

uchwały. 

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr XVI/97/04 Rady Gminy Gzy z dnia 28 września 2004 roku w sprawie: określenia

zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe z pomocy społecznej przeszła jednomyślnie i

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12

Pan Wójt – poinformował, że występuje z propozycją uchwały w sprawie: sprzedaży

nieruchomości po byłym GS. Wcześniej był ogłoszenie o wydzierżawienie nieruchomości, ale

nie było chętnych wydzierżawić. Było zainteresowanie kupnem ww. nieruchomości. Ma

problem, bo Pan Walaszek opuścił nieruchomość, ale na razie jest zabezpieczone pilnowanie

obiektu przez jego pracowników. Tak będzie do końca listopada. Od 1.12.2004 r. obiekt nie

będzie pilnowany i będzie trzeba zapewnić stróży , co pociągnie koszty. Prosi o podjęcie

uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. Obiekt jest duży 4,14 ha i nie wie czy będzie

ktoś zainteresowany kupnem całego obiektu. Może trzeba będzie go podzielić. Prosi o zgodę

na ogłoszenie do sprzedaży całego obiektu. Podział nieruchomości wiąże się z kosztami,

założenie księgi wieczystej i czas załatwienia sprawy. Środków nam potrzeba na realizację

zadań, które wykonujemy. 
Pan Przewodniczący Rady – odczytał Stanowisko Klubu Radnych Samorządowego

Porozumienia Rolników w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Żebry Włosty, które 
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stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Radca prawny – powiedział, że rzeczoznawca wyceni wartość obiektu. 
Pan Wójt – zapytał, że jeśli będzie cena nieruchomości 1.100.000 zł może sprzedać, ale jeśli

będzie 999.000 zł nie. Uważał, że za wysoka cena.
Pan Witold Czapliński – zaznaczył, że to 25 zł za 1m2.



Radca prawny – powiedział, że należy podjąć uchwałę, zlecić wycenę mienia i zostanie

przedstawiona  radzie, która podejmie decyzję o sprzedaży.
Pan Janusz Konarzewski – zapytał, czy zainteresowani kupnem nieruchomości wypowiadali

się w sprawie ceny.
Pan Wójt – odpowiedział, że zainteresowani kupnem nieruchomości nie byli informowani o

wysokości ceny nieruchomości.
Pan Krzysztof Zabielski – jego zdaniem należy coś zrobić z nieruchomością. Najlepiej

byłoby sprzedać. Propozycja Pana mecenasa jest dobra. Po zapoznaniu się wyceny rada

zadecyduje co dalej. Może podzielić nieruchomość i sprzedać jako kilka mniejszych byłoby

korzystnie. Myśli, że sprzedając nieruchomość, za uzyskane środki można cos zrobić.
Radca prawny – wyjaśnił, że obecnie działka jest jedna. Podział na działki i założenie ksiąg

wieczystych będzie wiązało się z kosztem. Po podziale działkami atrakcyjniejszymi będzie

duże zainteresowanie, natomiast działkami, na których będą stare budynki może być

odwrotnie. Zaproponował, aby obecnie podjąć proponowaną uchwałę, zlecić wycenę

nieruchomości i zadecydować co dalej.
Pan Zdzisław Kaczorowski – powiedział, że nieruchomość strzeżona będzie do końca

listopada, a prawdopodobnie już nie jest pilnowana i co było możliwe do zabrania jest

zabrane. Sygnały o tym są. Jest to majątek jaki posiadamy. Trzeba sprawę sprzedaży

nagłośnić i sprzedać najlepiej w całości. Proponowana cena to kwota bazowa.
Pan Wójt – uważał, że ten obiekt należy sprzedać najlepiej jako całość, bo byłoby

najprościej. Podział działki –przedłuży się w czasie i poniesiemy dodatkowe koszty.

Dzierżawą nikt nie był zainteresowany. Wycenę nieruchomości należy zrobić.
Pan Witold Czapliński – zapytał, czy nie podejmując uchwały można zlecić wycenę

nieruchomości?
Pan Wójt – odpowiedział, że to przedłuży się w czasie.
Pan Piotr Kownacki – zapytał , jaki będzie koszt wyceny nieruchomości?
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Pan Przewodniczący Rady – odpowiedział, że koszty wyceny zależy od wartości

nieruchomości.
Pan Wójt – zaznaczył, że w przetargu będą brać udział np. Przewodniczący Rady i rada

zadecyduje, czy sprzedać nieruchomość, czy nie.
Radca prawny – wyjaśnił, że po sprzedaży nieruchomości, nabywca będzie płacił podatek od

nieruchomości. Proponuje podjąć uchwałę i zobowiązać Wójta do sporządzenia wyceny

nieruchomości.



Pan Przewodniczący Rady – powiedział, że są dwie propozycje: 1 propozycja podjęcia

proponowanej uchwały, 2 propozycja Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia

Rolników.
Pan Piotr Kownacki – proponował zastanowić się nad propozycją radcy.
Pan Zdzisław Kaczorowski – zapytał, czy może być zawarta w uchwale cena sprzedaży

nieruchomości?
Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 12 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od

głosu.

Uchwała Nr XVI/98/04 Rady Gminy Gzy z dnia 28 września 2004 roku w sprawie: sprzedaży

nieruchomości przeszła większością głosów i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego

protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z posiedzenia z dnia 21

września 2004 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie: uchwał proponowanych na sesję Rady

Gminy Gzy na dzień 28 września 2004 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego

protokołu.

Ad. pkt 13

Pan Przewodniczący Rady – odczytał prośbę Gminnej Spółki Wodnej w Gzach. 

Podanie Gminnej Spółki Wodnej stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Pan Witold Czapliński – zapytał, dlaczego nazwa Gminna ?
Pan Wójt – odpowiedział, że dlatego, bo jest w gminie.
Pan Andrzej Mordwiński – zapoznał, że była Rejonowa Spółka Wodna i została

rozwiązana, a powstała Gminna Spółka Wodna. Nie ma lokalu. Jest w pomieszczeniu 
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Gminnej Biblioteki Publicznej i jego zdaniem nie może tam być. Nie chodzi im o duże środki.

Myśli, że ok. 3.000 zł powinno wystarczyć. Nie ma obecnie instytucji bez telefonu. 

Pan Edward Malicki – zapytał, czy jeśli będzie odrębny lokal, nie będzie nowej osoby –

obecnie jest Pani Irena Gerek.
Pan Andrzej Mordwiński – odpowiedział, że nie myśli o zmianie pracownika. Do lokalu

biblioteki przychodzą pracownicy spółki w butach gumowych.



Pan Piotr Kowacki – zaznaczył, że nie mają dotacji z gminy. Każdy rolnik chciałby mieć

zapewnione utrzymanie wykonanej melioracji. Jego zdaniem stać gminę na wykonanie

remontu, założenie telefonu za ok. 3.000 zł.
Pan Zdzisław Kaczorowski – zapoznał, że Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Publicznego nie wypracowała dokładnego stanowiska. Na pewno nie można spełnić w całości

prośby. Uważał, że jest to GSW i należy wypracować w tej sprawie stanowisko. Uważał, ze

prośba powinna być przekazana do Pana Wójta, a nie do rady. Nie było określenia jakie

środki są potrzebne. Rada nie przydzieli lokalu, bo to kompetencje Wójta. 
Pan Edward Malicki – zapoznał, że Komisja Rolnictwa i Budżetu jest zadania, aby

udostępnić lokal i założyć telefon bez opłat.
Pan Piotr Kownacki – uważał, że 3.000 zł to nie dużo. Gmina jest gminą rolniczą i powinna

pomagać rolnikom, a nie przeszkadzać. 
Pan Przewodniczący Rady – przypomniał, że była podejmowana uchwała, lokalami

dysponuje Wójt.
Pan Andrzej Mordwiński – zapytał, jak jest jedna komisja wypracowała stanowisko ww.

sprawie, a druga uważa, że nie jest władna i co ma dalej robić Gminna Spółka Wodna?
Pan Janusz Konarzewski – jego zdaniem Wójt decyduje w sprawie lokali i wniosek

powinien być złożony do Wójta, a nie do Rady.
Pani Irena Gerek – zapoznała, że w lokalu o który stara się Spółka jest podręcznym

magazynkiem biblioteki. Są tam 3 szafy, w których przechowuje stare książki. Nie może ich

wyrzucić. Wyjaśniła, że chodzi o środki na remont lokalu i biurko dla Pana Kierownika

GSW.
Pan Piotr Kownacki – zaznaczył, że jest budynek po piekarni, są ludzie bezrobotni, którzy

mogliby wyremontować go.
Pan Przewodniczący Rady – powiedział, że obecnie nie chodzi o lokal, tylko o remont jego.

Jedna komisja nie wyraziła zgody na przeznaczenie środków, które należałoby przeznaczyć w
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budżecie. Radni myśleli o przeznaczeniu lokalu, który wykorzystywany jest do celów

biblioteki i spółki. 

Pan Wójt – zapoznał, że od kilku lat nie są podnoszone stawki konserwację urządzeń

melioracyjnych. Lokal jest, ale wymalować go i ogrzać to poniesiemy koszty. Malowanie

może by zrobili pracownicy spółki.
Pan Andrzej Mordwiński – zaznaczył, że w lokalu zawala się sufit.



Pan Przewodniczący Rady – przekazał prośbę GSW Panu Wójtowi do rozpatrzenia, a o

potrzebne środki wystąpi do rady i rada rozpatrzy.

Poddał pod głosowanie ww. propozycję. Na 12 radnych obecnych na sali obrad za głosowało

11 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Wniosek przeszedł większością głosów.

Ad. pkt 14 

Nie było interpelacji radnych.

Ad. pkt 15 

Pan Przewodniczący Rady – zapoznał, że o pomoc finansową na zakup skradzionego

pianina zwrócił się Pan Stanisław Łałowski zam. Nowe Przewodowo. Poinformował, że nie

ma podstaw prawnych na udzielenie takiej pomocy osobom fizycznym. Jeśli podejmiemy

taka uchwałę RIO uchyli ją. 

Podanie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Zostało złożone podanie od mieszkańców wsi Gotardy o modernizację drogi gminnej. 

Rada przyjęła program modernizacji dróg gminnych na kadencję rady, a podanie wpłynęło

po uchwaleniu programu i remont drogi może być jako bieżąca naprawa. Przekazał podanie

Wójtowi Gminy.

Podanie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Podanie o wykup lokalu złożyła Pani  Elżbieta Beata Milewska.

Pan Wójt – poinformował, że nie może być lokal sprzedany, gdyż jest w sprawa w sądzie o

działkę i budynek. 

Wniosek stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 16

Pan Witold Czapliński – zapytał o żwirowanie w Mierzeńcu – Kraszewski do 
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Brzezińskiego.

Pan Wójt – powiedział, że zostało zdjęte ze żwirowania 30.000 zł. Na drogę było planowane

z zewnątrz 100.000 zł , a otrzymaliśmy 70.000 zł. We wsi Mierzeniec robiony jest wodociąg,

a na drogę już nie wystarczy. Jest 15-16 podań na uzupełnienie wodociągowania, środków

wystarczy na 6 punktów. Rok jest suchy i nie są konieczne duże żwirowania. Zrobione będzie

w najbardziej potrzebnych miejscach. Robione są 2 wodociągi i miały być dokonane wpłaty

rolników w sierpniu i wrześniu, ale ich wszystkich nie ma. Podpisane były umowy na wpłaty.



Zapytał, co ma w takim przypadku robić? Prosił o pomoc w uzyskaniu środków od rolników

na wodociągowanie. 

Hala sportowa będzie ukończona w listopadzie. 

Droga Skaszewo – Dziarno będzie robiona.

Pan Andrzej Długołecki – prosił o ujęcia wody w okolicach cmentarza w Przewodowie

Poduchownym.
Pan Wójt – powiedział, że zna sprawę, ale musi być zgoda właściciela gruntów na przekop w

celu doprowadzenia wody.
Pan Edward Malicki – poparł zgłoszona potrzebę ujęcia wody przy cmentarzu. Przy 2

cmentarzach jest takie ujęcia, tylko w Przewodowie nie ma.
Pan Janusz Konarzewski – prosił o wycinkę krzewów na skrzyżowaniu Grochy Imbrzyki –

Karniewo.
Pan Włodzimierz Żbikowski – zapytał, kiedy przewidywany jest termin oddania do użytku

sali sportowej.
Pan Wójt – odpowiedział, że termin oddania sali sportowej jest do kończ października, ale są

opóźnienia. W tym tygodniu spotka się z wykonawcą w tej sprawie.
Pan Zdzisław Kaczorowski – zapytał, co będzie jak wykonawca nie dotrzyma terminu

zakończenia budowy sali gimnastycznej?
Pan Wójt – odpowiedział, że będzie dopingowywał by  wyrobili się w terminie.
Pan Krzysztof Zabielski – zwrócił uwagę, że jest robione pokrycie dachowe na sali

gimnastycznej, to może poprawiliby na budynku gimnazjum przy daszkach bo przecieka.
Pan Wójt – powiedział, że szkołę budowała ta sama firma i będzie rozmawiał w sprawie

usunięcia usterek.
Pan Piotr Kownacki – powiedział, z rolnicy nie płacą na wodociąg, bo słyszeli, że i tak 
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będą mieli wodę.

Pan Wójt – wyjaśnił, że rolnicy muszą wpłacić 15% wartości wodociągu, aby była dotacja i

tak jest wykazane w dokumentacji.
Pani Zofia Frąckiewicz – zapytała, czy „Zielone Siedlisko” musi być czynne zgodnie z

ogłoszeniem, czy może być zmiana, że będzie czynne w niedzielę, a w poniedziałek

zamknięte?
Pan Wójt – odpowiedział, że tak może być.
Pan Zdzisław Kaczorowski – jego zdaniem od wielu lat była zasada współfinansowania w

wodociągowaniu wsi, a obecnie kończymy i nie ma mowy o zmianie. Było przy telefonizacji



były wpłacane duże środki, a w późniejszych latach Telekomunikacja za małe środki

podłączyła pozostałym telefony. 
Pan Piotr Kownacki – powiedział, że ludzie słysz w mediach, że nie muszą płacić i dlatego

pyta.
Pan Zdzisław Kaczorowski – poinformował, że sąsiad ogląda się na sąsiada. Powinno być

jednakowo dla wszystkich do końca wodociągowania.
Pan Zdzisław Sierzan – zapytał, co będzie z krzewami przy drogach gminnych Pękowo –

Kozłówka, Pękowo – Przewodowo.
Pan Wójt - zaznaczył, że są wycinane krzewy w przydrożnych rowach, ale potem szybko

odrastają. Być może byłoby dobrze, aby rolnicy przy swoich gruntach sami wycinali krzewy.

Ostatnio za drobne przestępstwa są karani po 20 – 30 godzin i odrabiają u nas i mogą np.

wyciąć krzewy. Jest problem, że należy ich pilnować. Zaproponował, że da 1 pracownika, a

sołtys będzie pilnował. 
Pan Roman Niesłuchowski – zaproponował, że może przypilnować 3 pracowników, którzy

będą wycinać krzewy. 
Pan Piotr Kownacki – też przypilnuje 1 pracownika przy wycinaniu krzewów.

Wobec zrealizowanego

porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję.

Protokołowała:

Hanna Skorupska



Rada              Gminy              Gzy

 
                                                Protokół Nr XVII/ 2004

                                     z Sesji Rady Gminy Gzy

                                     odbytej w dniu 07 grudnia  2004 roku.

      

                            Gzy        grudzień             2004 rok



                                                                            P R O T O K Ó Ł Nr XVII/ 2004

                                                    

                                             z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 07 grudnia 2004 roku

                                             w sali narad w Gzach pod przewodnictwem 

                                             Pana  Cezarego Wojciechowskiego – Przewodniczącego Rady

                                             Gminy Gzy.

Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XVII sesję Rady Gminy Gzy po powitaniu

radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie na posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec

ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na

podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy, rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad w

następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Uchwalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Interpelacje radnych. 

  5. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania

      podatku rolnego na obszarze gminy na 2005 rok.

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

  7. Podjecie uchwały w sprawie: określenia wysokości podatku od środków transportowych.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia stawek podatek od posiadania psów.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej.

10. Podjecie uchwały w sprawie: określenia stawek opłaty targowej na terenie gminy.

11. Podjecie uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny, podatek

      leśny, podatek od nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok.

13. Podjęcie uchwał w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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      w Gzach.



14. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg

      gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną

      dróg gminnych.

15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych gminy Gzy.

16. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji

      samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

18. Sprawy bieżące gminy.

19. Wolne wnioski i pytania.

Ad. pkt 3

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy

Gzy, odbytej w dniu 30 lipca 2004 roku Nr XV/2004 jest wyłożony na sali obrad do wglądu.

Nie zostały wniesione uwagi i został on przyjęty jednomyślnie.

Ad. pkt 4

Pan Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu w tym punkcie.
Pan Wójt – poinformował, że otrzymał dwa pisma od Starosty, omawiane były na komisjach,

ale chciałby zapoznać sołtysów. 

I dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy.

W tym roku była robiona taka droga Skaszewo – Borza Strumiany i dofinansowywaliśmy

10% wartości. W perspektywie budowane będą drogi i chodzi o dofinansowanie 12,5%

wartości zadania inwestycyjnego. Starostwo z zewnątrz może starać się o środki w wysokości

75% wartości zadania, a resztę 25% muszą pokryć i dlatego proponują współfinansowanie w

takiej wysokości. 

II budowa Szpitala w Pułtusku. Najlepiej byłoby gdyby był budowany ze środków państwa,

ale na razie nie jest przewidywana do finansowania ze środków państwa. Może w przyszłości

na wykończenie. Starostwo myśli o budowie i by gminy ościenne dołożyły się do budowy.

Zaproponowali, żeby gminy dołożyło po 20 zł od mieszkańca, a jest ok. 4200 X 20 zł =

84.000 zł na 2 lata. 

Pan Starosta – zapoznał, że Zarząd Powiatu próbują wykorzystać wszystkie możliwe środki

na budowę szpitala. W 1998 roku nie weszła do planu krajowego i zostaje do wykonania 
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regionu. Była propozycja dofinansowania 10.000.000 zł z budżetu państwa, nie przeszła w

sejmie. Jeśli sejm zaopiniuje to od marca coś się zmieni. Były włożone środki państwa w



budowę. Trzeba wybudować i utrzymać. Na utrzymanie potrzeba będzie środków. Myślą o

zmianie kubatury. Szukają wszystkich możliwych środków. Szpital budowany jest 5 lat.

Chodzi o wsparcie i dokończenie budowy. W roku ubiegłym środki ze starostwa

przeznaczone na szpital wynosiły 1.600.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego uzyskaliśmy

4.800.00 zł. Drogi w ciągu 10 lat zrobią na terenie gminy, ale szpital jest dla wszystkich.

Wejść z prywatnym inwestorem nie można wejść bo nie ma ustawy w tej sprawie. 

Pogratulował Panu Włodzimierzowi Żbikowskiemu za zajęcie II miejsca AGROLIGI 2004 w

kategorii ROLNICY.
Pan Przewodniczący Rady – zapoznał, że wczoraj był na spotkaniu w sprawie budowy

szpitala – nie decydował bez rady, ale nikt nie był przeciw.
Pan Edward Szumski – podziękował w imieniu własnym i mieszkańców za wybudowanie

drogi powiatowej Skaszewo – Borza Strumiany Panu Wójtowi, Staroście i Radnym i za drogę

Slaszewo – Dziarno Panu Wójtowi i Radnym.
Pan Witold Czapliński – zaznaczył, że budowa szpitala trwa 17 lat. 
Pan Starosta – wyjaśnił, że umowa na budowę szpitala była podpisana 28.10.1998 roku.

Wcześniej budowane było trafo. Jeśli będzie akceptacja i środki to w ciągu 2 lat zostanie

skończony. Budowa szpitala jest zadaniem samorządowym. 
Pan Janusz Konarzewski – zapytał, na jakim etapie jest budowa szpitala?
Pan Starosta – powiedział, że budynek jest na działce o pow. 2,14 ha. Budynek główny to

9000 m2. Obecnie budowany jest głównie budynek główny. Jest dach, okna, ocieplenie –

wykonane w 70%. Potrzeba jeszcze komputery i inne sprzęty. Np. możemy nie mieć stacji

dializ, bo jest w Makowie. W 2005 roku będzie robiona kanalizacja. 
Pan Mieczysław Skorupski – zapytał, co będzie jak damy środki na budowę szpitala, a

potem będzie prywatyzacja, kto wycofa nasze środki?
Pan Starosta – powiedział, ze jest wniosek sprzedaży szpitala, ale myśli, że nie dojdzie do

prywatyzacji. Jest u nas duże bezrobocie i dużo ludzi o małych dochodach, których nie będzie

stać leczyć się w szpitalu prywatnym, a bogatych będzie mało. Szpital publiczny jest dla

wszystkich. 
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Pan Zdzisław Kaczorowski – zapytał, że budynki są zabezpieczone wszystkie, a roboty

tylko w budynku głównym. Bez zgody Rady Powiatu nie będzie można sprzedać budynków?
Pan Starosta – odpowiedział, że myśli o tym, aby robić tylko najpotrzebniejsze budynki. 



Decyzja będzie z udziałem SANEPID, które budynki będą niezbędne, ale nie rezygnować z

pozostałych. Jest kwestia ich utrzymania. 

Pan Witold Czapliński – zaznaczył, że były budowane budynki w poprzednich latach, a

teraz są prywatne mieszkania.
Pan Starosta – odpowiedział, że tak są to prywatne mieszkania. Właścicielem była gmina i

zostały sprzedane jako mieszkania komunalne pracownikom.
Pan Przewodniczący Rady – zapytał, czy można podjąć decyzję o środki na dofinansowanie

na szpital przy uchwalaniu budżetu gminy. 
Pan Starosta – zaznaczył, że należy nie dać przerwać budowy szpitala, bo jest potrzebny.
Pan Wójt – powiedział, że na dzień dzisiejszy nie można ustalić kwoty potrzebnej na szpital.

Dopiero jak w Urzędzie Marszałkowskim ustalą kwotę potrzebna na szpital. Nawet po

uchwaleniu budżetu będzie można robić przesunięcia środków. 
Pan Witold Czapliński – jest za tym by kontynuować budowę szpitala. 
Pan Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że radni są za tym by środki na szpital były ze

środków centralnych, ale ich nie ma. Trzeba zadbać by budowa szpitala nie ostała przerwana.
Pan Wójt – drugim tematem jest sprawa budowy dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

zapytał, czy jeśli będzie budowana droga powiatowa, to jesteśmy skłonni dofinansować

12,5% wartości drogi?
Pan Starosta – powiedział, że jeśli będzie dofinansowanie do budowy drogi, to może być

tak, że będzie budowana 1 droga na 1 samorząd. Jeśli będzie musiał zaciągnąć kredyt na

budowę szpitala, to będzie robiona jedna droga w Gminie Świercze, bo tam od 5 lat nie było

nic robione. Natomiast jeśli będzie dotacja, to będą robione drogi, tak jak zaplanowane w

programie lokalnym.
Pan Przewodniczący Rady – jego zdaniem deklaracja współfinansowania dróg, to deklaracja

na następną kadencję rady. My zadeklarujemy, a następna rada nie przyjmie jej.
Pan Wójt – wyjaśnił, że dróg powiatowych do modernizacji jest już niewiele – Borza –

Osiek, Łady – Zalesie ( myśli ją wymienić na drogę Przewodowo – Lipniki). Natomiast do

odbudowy są drogi Łady – Strzegocin, Kozłówka – Grochy Imbrzyki, Gzy – Ostaszewo. 

- 5 -

Pan Przewodniczący Rady – zaznaczył, że jest niedokończona droga powiatowa Borza

Strumiany – Osiek. Były rozmowy z powiatem ciechanowskim, że jeśli zostanie wykonana

droga powiatowa powiatu pułtuskiego, to zostanie zrobiona droga powiatowa powiatu



ciechanowskiego. Zapytał, czy radni są za tym, że zostanie współfinansowanie drogi

powiatowej Borza Strumiany – Osiek by została umieszczona w Planie Rozwoju Lokalnego

Powiatu Pułtusk. 

Poddał pod głosowanie propozycję wspólfinansowania dróg powiatowych położonych na

naszej gminie. Na 15 radnych obecnych na sali obrad za wnioskiem głosowało 13 radnych, 2

wstrzymało się od głosu. Wniosek przeszedł większością głosów.

Pan Zdzisław Kaczorowski – zaproponował, aby sprawę dofinansowania budowy szpitala

odłożyć. Będzie ustalana cena żyta do naliczania podatku rolnego. Będą zmiany w budżecie

gminy. Decyzja o dofinansowaniu miałaby wpływ na budżet gminy.

Pan Przewodniczący Rady – uważał, że do sprawy wrócą po uchwaleniu budżetu gminy.

Pani Jadwiga Koc – zapytała, czy przeznaczą środki na szpital, czy nie?
Pan Przewodniczący Rady – odpowiedział, że środki na budowę szpitala 2005 rok poprzez

starostwo powinny być zaplanowane w budżecie na 2005 rok.
Pani Jadwiga Koc – zauważyła, że było przegłosowane współfinansowanie dróg

powiatowych, a mieszkańcom będzie bardziej zależało na budowie szpitala niż drogach

powiatowych.
Pan Przewodniczący Rady – odpowiedział, że przegłosowano wprowadzenie budowy drogi

powiatowej do PRL na lata 2005 – 2013. Natomiast środki na szpital są potrzebne z budżetu

gminy na 2005 rok. Praca nad budżetem będzie w styczniu 2005 roku. Obecnie głosowanie

byłoby bez skutku finansowego, a dopiero przy uchwalaniu budżetu gminy przeznaczymy

środki na budowę szpitala.

Poddał pod głosowanie wniosek kto jest za budową szpitala? Na 15 radnych obecnych na sali

obrad za głosowało 15 radnych. 

Pan Wójt – zapytał o stanowisko radnych w sprawie sprzedaży nieruchomości w Ołdakach

po GS. Jest wycena nieruchomości, ale jest stanowisko Klubu Radnych Samorządowego

Porozumienia Rolników. Wystąpił o zmianę stanowiska, ale nie ma odpowiedzi. Prosił by

rada zadecydowała o sprzedaży. Obiekt jest chroniony – monitoring za 500 zł miesięcznie.

Uważa, że obiekt należy sprzedać.
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Pan Włodzimierz Żbikowski – myśli, że nie należ się spieszyć. Koniunktura w gospodarce

nie jest korzystna. Należy czekać na oferty. Sprzedać szybko i nierozważnie, to

bezsensownie. 
Pan Marian Zawadzki - jego zdaniem 1 osoba nie jest w stanie pilnować obiektu. Zostawić

bez opieki zostanie rozkradzione.



Pan Przewodniczący Rady – odpowiedział, że chroni firma, gdzie koszt wynosi 500 zł

miesięcznie. 
Pan Krzysztof Zabielski – jego zdaniem obecnie chodzi o asfaltowanie dróg. Z

nieruchomości w Ołdakach co miało być zabrane zostało zabrane. Przez pewien czas Pan

Walaszek też tak zapewniał pilnowanie obiektu, jak jest obecnie. Lokalizacja jest dobra. Jest

70 km. od Warszawy. Teren zabezpieczony, utwardzony. Można uzyskać większe środki.
Pan radca – powiedział, że wg wyceny, może być 1.000.000 zł. To przejęty majątek i mogą

zgłosić się spadkobiercy. Tracimy podatek od nieruchomości. Wycena biegłego ważna jest

rok i potem ponownie należy wyceniać. Ochrona polega na tym, że dowiadują się raz na jakiś

czas na nieruchomość. Oni nie odpowiadają za stan obiektu. Nie pilnują obiektu. Uchwała nie

jest wykonana. Uważa, że nie ma możliwości sprzedania nieruchomości za kwotę 1.000.000

zł. Żadko się zdarza, że nieruchomość sprzedawana jest wg wyceny. Jeśli nie potem obniżana

jest cena. 
Pan Starosta – zapoznał, że w Pułtusku po ZSZ przy ul. Kościuszki nieruchomość za małe

pieniądze i już 2 lata nie mogą sprzedać. 
Pan Wójt – poinformował, że chciałby sprzedać nieruchomość za jak największe środki.

Uchwałę ma i nie ma co wstrzymywać sprzedaży. Prosi o możliwość ogłoszenia do sprzedaży

i realizacji sprzedaży. Ogłosi w kilku gazetach o sprzedaży nieruchomości.
Pan Jacek Baranowski – zaznaczył, że od kilku lat jest do sprzedaży nieruchomość po

szkole rolniczej w Szyszkach i nie można sprzedać.
Pan Starosta – zapoznał, że sprawa ciągnie się kilka lat i nie ma zainteresowania za

niewielkie środki.
Pan Przewodniczący Rady – stwierdził, że jest dwie propozycje sprzedaży nieruchomości w

Ołdakach  I za 1.000.000 zł i II wg wyceny.
Pan Mieczysław Skorupski – poinformował, że 3 lata temu został podniesiony wylot stawu,

a powinien być odkopany. Miał to zrobić w kwietniu. Odkopał po żniwach. Obecnie rów

zasypał do połowy. Był u radcy i Wójt powinien zgłosić fakt do organów ścigania. 
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Pani Sekretarz – wyjaśniła, że zostanie przygotowana odpowiedź w interpelacjach na

następnej sesji.
Pan Zdzisław Kaczorowski – zaznaczył, że były już prowadzone wielokrotnie rozmowy o

wartości nieruchomości. Zasada jego zdaniem prosta cena. Nikt nie jest przeciw sprzedaży. 



Była prowadzona działalność i mieszkańcy mieli pracę. Chcą, aby było to miejscem pracy.

Powyżej 2 miesięcy trzeba odczekać od ogłoszenia przetargu. Jest to duży obiekt i nową

wartość proponują 700.000 zł.

Pan radca – zaznaczył, że było ogłoszone wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości i nikt

się nie zgłaszał.
Pan Mieczysław Skorupski – uważał, że zabezpieczenie obiektu za 500 zł miesięcznie to

żadne zabezpieczenie. Obawia się, że wszystkie metalowe rzeczy zostaną zdementowane na

złom. Jego zdaniem powinno być pilnowane całodobowo.
Pan radca – zaznaczył, że musi być cena wywoławcza, a nie cena sprzedaży. Przetarg będzie

ustny.
Pan Piotr Kownacki – jego zdaniem należy zgłosić do ogłoszenia o sprzedaży

nieruchomości i czekać.
Pan Witold Czapliński – zaznaczył, że ogłoszenie o sprzedaży powinno się ukazać w prasie

ogólnokrajowej, a nie tylko w regionalnej. 
Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie wniosek Klubu o sprzedaży

nieruchomości za kwotę 700.000 zł z podatkiem WAT.

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za glosowało 8 radnych, 7 wstrzymało się od głosu.

Wniosek przeszedł większością głosów.

Ad. pkt 5

Pan Przewodniczący Rady – poprosił o zapoznanie z opinią Komisji Oświaty, Zdrowia i

Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie projektu uchwały w sprawie: obniżenia ceny żyta

przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2005 rok.
Pan Zdzisław Kaczorowski – zapoznał, że komisja proponuje 32 zł za 1 kwintal żyta.
Pan Przewodniczący Rady – poprosił o zapoznanie z opinią Komisji Rolnictwa i Budżetu w

sprawie projektu uchwały w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawę

obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2005 rok.
Pan Edward Malicki – zapoznał, że komisja proponuje 33 zł za 1 kwintal żyta.

- 8 -

Pan Wójt – zapoznał, że w proponował 34 zł za 1kwintal żyta.
Pan Zdzisław Kaczorowski – stwierdził, że ma dylemat, bo podstawą budżetu jest podatek

rolny i dotacja. Obniżając o 2 zł do propozycji Pana Wójta to 60.000 zł mniejszy budżet

gminy. Proponowany wkład gminy do budowy szpitala to 82.000 zł. Pani Koc powiedziała,

że 



mieszkańcy chcą budowy szpitala, jest potrzebny, a szukać środków musimy w podatkach.

Na gospodarstwo np. ok. 5 ha to mała kwota, ale w przeliczeniu całej gminy to dość pokaźna

suma. Uważał, że jest moment na dogadanie się obecnie w sprawach finansowych, a nie w

ciągu roku, a nie po uchwaleniu budżetu. 

Pan Witold Czapliński – byłby za propozycją Pana Wójta 34 zł za 1 kwintal żyta, bo do

projektu budżetu gminy była brana ta cena. Obniżamy o 2 zł, to obniży się podatek i

wysokość budżetu, a jeszcze trzeba znaleźć środki na budowę szpitala. 
Pan Piotr Kownacki – jego zdaniem cna żyta obniży się do 28 zł za 1 kwintal. Jest za

propozycją 33 zł za 1 kwintal żyta do naliczania podatku. 
Pan Mieczysław Skorupski – jego zdaniem podwyższając cenę żyta do naliczania podatku,

obciążamy środkami na budowę szpitala. Uważał, że można ograniczyć inwestycje i znajdą

się środki na budowę szpitala.
Pani Marianna Filipowicz – zaznaczyła, że wszyscy wiedzą, jaka jest ogłoszona cena

Prezesa GUS – 37,67 zł, a Pan Wójt proponuje obniżenie do 34 zł. Obniżenie ceny żyta do

naliczania podatku o 2 zł, to obniżenie o 5 zł z 1 ha przeliczeniowego. 
Pan Piotr Kownacki – nie rozumie wypowiedzi Pan Skorupskiego. 
Pan Mieczysław Skorupski – wyjaśnił, że na komisji była ustalona cena żyta 32 zł za 1

kwintal, a teraz propozycja 34 zł, wzrost o 2 zł.
Pan Zdzisław Kaczorowski – wyjaśnił, że obecnie są nowe okoliczności – dotacja na szpital,

a proponuje swoje stanowisko, a nie komisji. Wie, ze szpital powinien być budowany.

Myślał, że chodzi tylko o przetrwanie budowy, ale Pan Starosta wyjaśnił sprawę i jest za

budową szpitala. Obniżając o 2 zł cenę żyta do naliczania podatku, nie mamy na dotację, na

budowę szpitala. 
Pan Piotr Kownacki – zaznaczył, że nie każdego rolnika będzie stać zapłacić wyższy

podatek.
Pan Przewodniczący Rady – powiedział, że środki w budżecie to środki z podatków.
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Pan Janusz Konarzewski – poinformował, że w ubiegłym roku cena żyta była 32 zł i na

rynku też była 32 zł, a teraz 32 zł, a na rynku jest 27 zł. 
Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny żyta

przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2005 rok.

(32)

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 



Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 9 radnych, 3 wstrzymało się od

głosu. W głosowaniu brało udział  12 radnych. 

Uchwała Nr XVII/99/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie: obniżenia

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

2005 rok  przeszła większością głosów i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6

Pan Przewodniczący Rady – poprosił o zapoznanie z opinią Komisji Oświaty, Zdrowia i

Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości

stawek podatku od nieruchomości.                                         
Pan Zdzisław Kaczorowski – zapoznał, że komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane

stawki podatku.
Pan Przewodniczący Rady – poprosił o zapoznanie z opinią Komisji Rolnictwa i Budżetu w

sprawie projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od

nieruchomości.
Pan Edward Malicki – zapoznał, że komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane stawki

podatku od nieruchomości.
Pani Skarbnik – zapoznała, że stawki wzrosły o 3%, czyli o inflację. Niektóre stawki są

obniżone poniżej 50% najwyższej stawki. Zwolnienia są utrzymane tak jak w ubiegłym roku.
Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości

stawek podatku od nieruchomości.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwała głosowało 15 radnych. 

Uchwała Nr XVII/100/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie:

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przeszła jednogłośnie i stanowi

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 7

Pani Skarbnik – poinformowała, że w gminie jest mało podatników płacących podatek od

środków transportowych. Rada określa stawki. Proponowane stawki w porównaniu z rokiem

ubiegłym podwyższone są o 3%.
Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości

stawek podatku od środków transportowych.



Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwała głosowało 15 radnych. 

Uchwała Nr XVII/101/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie:

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych przeszła jednogłośnie i

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8

Pani Skarbnik – poinformował, że podatku od posiadania psów w roku ubiegłym nie było.

Zostało zastosowane zwolnienie z ww. podatku jak dotychczas.
Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości

stawek podatku od posiadania psów.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwała głosowało 15 radnych. 

Uchwała Nr XVII/102/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie:

określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów przeszła jednogłośnie i stanowi

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia opłaty

administracyjnej.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 15 radnych. Uchwała Nr

XVII/103/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty

administracyjnej przeszła jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10

Pan Przewodniczący Rady – zapoznał, że uchwala musi być podjęta, ale w roku dochodów z

tego tytułu nie było. Może być za zajęcie pasa drogowego na stragany jak jest odpust lub 
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sprzedaż kwiatów przy cmentarzach przed Wszystkimi Świętymi.

Odczytał projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie

gminy Gzy.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XVII/104/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie:

określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Gzy przeszła jednogłośnie 



i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11

Pani Skarbnik – poinformowała, że wzory formularzy były ustalane w 2002 roku, które

wypełniane są przy zmianie gospodarstwa, ale zostały wprowadzone zmiany formularzy –

dane podatników, nr ks. wieczystej, własność itp. 
Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów

formularzy na: podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 15 radnych na sali obrad za uchwałą głosowało 15 radnych. 

Uchwała Nr XVII/105/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie:

określenia wzorów formularzy na: podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

przeszła jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.      

Ad. pkt 12

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że po przeanalizowaniu wykonania dochodów w zakresie

podatku rolnego przewidywane jest niższe niż planowane wykonanie , w związku z

powyższym zmniejsza się plan o kwotę 40.000 zł. Otrzymaliśmy dotację w wysokości

2.816zł na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonywane

przez bibliotekę w kwocie 2.000 zł i na dowożenie dzieci sześcioletnich do oddziałów

przedszkolnych w kwocie 816 zł. W zadaniach inwestycyjnych w planie ujęta była

modernizacja budynku urzędu w Gzach. Obecnie jest zmiana przeznaczenia. Zadanie będzie

współfinansowane ze środków strukturalnych i przeznacza się środki na adaptację budynku

po byłym GOK na świetlicę i bibliotekę w Gzach.
Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy

Gzy na 2004 rok.
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Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XVII/106/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian

budżetu gminy Gzy na 2004 rok przeszła jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13

Pani Teresa Linka – poinformowała, że zmiana wynikła ze zmiany ustawy o pomocy 

społecznej. Kierownik działa z upoważnienia Wójta Gminy, a nie rady.



Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: zmiany w Statucie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach.        

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XVII/107/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany

w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach przeszła jednogłośnie i stanowi

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 14.

Pani Sekretarz – zapoznała, że należy ustalić stawki za zajęcie pasa drogowego dróg

gminnych.
Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: wysokości stawek opłat

za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XVII/108/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie:

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z

budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych przeszła

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 15

Pan Przewodniczący Rady – zapoznał z informacją dotyczącą oświadczeń majątkowych

radnych.

Informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 16

Pani Sekretarz – zapoznała z informacją dotyczącą oświadczeń majątkowych pracowników

administracji samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gzy.

Informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 17

Pani Sekretarz – powiedziała, że na interpelację będzie odpowiedź na następnej sesji.

Ad. pkt 18

Pani Sekretarz – poinformowała, że Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji

Rolniczych organizuje badania profilaktyczne z zakresu raka sutka (mammografia), jaskry.



Badania będą bezpłatne dla rolników i ich rodzin. Badania będą przeprowadzane w dniu

17.12.2004 roku w godz. 1400 – 2000. Mazowiecka Izba Rolnicza organizuje szkolenie dla

rolników – producentów mleka. Zgłaszać należy się do 4.12.2004r.

Ad. pkt 19

Pan Andrzej Jusiński – poinformował, że organizowane jest w tym budynku GCI, o którym

dokładniej zapozna na następnej sesji.

Wobec zrealizowanego

porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję.

Protokołowała:

Hanna Skorupska



Rada              Gminy              Gzy

 
                                                Protokół Nr XVIII/2004

                                     z Sesji Rady Gminy Gzy

                                     odbytej w dniu 29 grudnia  2004 roku.

      

                            Gzy        grudzień             2004 rok



                                                                            P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/ 2004

                                                    

                                             z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 29 grudnia 2004 roku

                                             w PSzP  w Przewodowie pod przewodnictwem 

                                             Pana  Cezarego Wojciechowskiego – Przewodniczącego Rady

                                             Gminy Gzy.

Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XVIII sesję Rady Gminy Gzy po powitaniu

radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie na posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec

ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na

podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Zaproponował dodatkowy punkt porządku obrad jako punkt 9 w następującym brzmieniu:

Podjecie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. rozpatrzenia

skargi Pana Tadeusza Grzybowskiego na działalność Wójta Gminy.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy, rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad w

następującym brzmieniu po wprowadzeniu dodatkowego punktu:

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: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

    a/ zapoznanie z uchwałą RIO w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta 

        Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2005 rok wraz z informacjami o stanie

        Mienia komunalnego i objaśnieniami,

    b/ wystąpienie Wójta,

    c/ opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie: projektu 
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        budżetu gminy na 2005 rok,



    d/ opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie: projektu budżetu gminy na 2005 rok,

    e/ dyskusja.

  7. Podjecie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok.

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

  9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. 

      rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzybowskiego na działalność Wójta Gminy.

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

11. Sprawy bieżące gminy.

12. Wolne wnioski i pytania.

Ad. pkt 3

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy

Gzy, odbytej w dniu 07 grudnia 2004 roku Nr XVII/2004 jest wyłożony na sali obrad do

wglądu.

Nie zostały wniesione uwagi i został on przyjęty jednomyślnie.

Ad. pkt 4

Pan Andrzej Jusiński – zapoznał, że utworzone zostało GCI i otwarcie jego będzie w

styczniu. GCI jest to forma informacji. Mamy stałe łącze w urzędzie. Na terenie powiatu jest

w 3 gminach GCI ze środków z GRAND. Otrzymaliśmy 50.000 zł na zakup sprzętu

komputerowego i z GCR otrzymaliśmy 12.500 zł i my dołożyliśmy 12.500 zł, co w sumie

było 75.000 zł. Oprócz tego wydaliśmy dodatkowo ok. 6 – 7.000 zł. Ma służyć jako pomoc

dla poszukujących pracy. Jest możliwość jej znalezienia za granicami państwa. Program jest

na 2 lata. Będziemy współpracować z Biurem Pracy w Pułtusku. Będą szkolenia. Będzie

program komputerowy kiosk z prasą, w którym zawarte są oferty pracy i poszukujący pracy.

Uczniowie mogli będą znaleźć oferty szkół. Agroturystyka  - na terenie jest obecnie 2 punkty.
Pan Józef Grabowski – zapoznał, że 2 gminy Gzy i Świercze są jako jeden posterunek

policji. Jest 8 policjantów na obie gminy. Są dwie siedziby, ale główny jest w Świerczach, w

Gzach zespół prewencji. Stan bezpieczeństwa się poprawia. Dużo kierowców po alkoholu

siada za kierownicą. Co noc pełnią służbę w terenie.
Pan Mieczysław Skorupski – poinformował, że w dniu 1.12.2004 roku do szkoły w Gzach

jechało dziecko z Gotard, a kierowca wyrzucił go z autobusu, bo nie miało biletu 
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miesięcznego. Dziecko często choruje i nie odebrało biletu. Bilety dla dzieci kupowane są.

Jego zdaniem źle zachował się kierowca autobusu PKS.



Pan Piotr Kownacki – zaznaczył, że jak była gołoledź, były kłopoty z jazdą autobusów, bo

drogi powiatowe nie był posypane. Chodzi o posypanie w szczególności przy przystankach

autobusowych.

Ad. pkt 5

Pani Jadwiga Frąckiewicz – poinformowała, że co roku podejmowana jest uchwała w

sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych. Na poszczególnych komisjach był przedstawiany program. Omówiła projekt

ww. uchwały. 
Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 15 radnych. 

Uchwała Nr XVIII/109/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie:

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na

2005 rok przeszła jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6

a/

Pan Przewodniczący Rady – poprosił o zapoznanie z Uchwałą RIO w sprawie projektu

uchwały budżetowej na 2005 rok.
Pani Barbara Polańska – odczytała Uchwałę Nr 453/C/2004 Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 07.12.2004r. w sprawie wydania

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2005 rok

wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Ww. uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

b/

Wystąpienie Wójta  Gminy Gzy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

c/

Pan Zdzisław Kaczorowski – odczytał opinię Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Publicznego Rady Gminy Gzy w sprawie: projektu budżetu gminy Gzy na 2005 rok.
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Opinia stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

d/



Pan Edward Malicki – odczytał opinię Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy w

sprawie: projektu budżetu gminy Gzy na 2005 rok.

Opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

e/

Pan Przewodniczący Rady – poprosił o wyjaśnienie zmiany dofinansowanie budowy

składowiska odpadów w Płocochowie o funkcji ponadgminnej.
Pani Skarbnik – poinformowała, że w Zarządzeniu Nr 47/04 Wójta Gminy Gzy z dnia 15

listopada 2004 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2005 planowane były

środki w wysokości 100.594,00 zł na budowę składowiska odpadów w Płocochowie o funkcji

ponadgminnej. W współfinansowaniu miały uczestniczyć wszystkie gminy powiatu

pułtuskiego. Podjęte były uchwały w sprawie przyjęcia Statutu związku międzygminnego pn.

Związek Gmin Ziemi Pułtuskiej lecz nie doszło do rejestracji. Gminy będą partycypować w

budowie wysypiska i będą z niego korzystać. Urząd Miasta Pułtusk przejął budowę ww.

wysypiska i wystąpił o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dlatego

z potrzeba będzie z naszego budżetu 39.360,37 zł na ww. cel. 
Pan Wójt – zapoznał, że komisje zaproponowały różnicę planowanych środków na budowę

składowiska, a potrzebnych na kompleksowe podłączenie stałego łącza internetowego w

gminie, szkołach i jednostkach organizacyjnych gminy.
Pan Andrzej Jusiński – poinformował, że planowane było podłączenie stałego łącza

internetowego w gminie, ale Telekomunikacja przedstawiła, plan podłączenie stałego łącza

internetowego gminy, szkół i jednostek organizacyjnych gminy. W ramach sieci wszystkie

rozmowy będą za darmo. Poniesiemy nakłady robiąc stałe łącze internetowe, ale będą

oszczędności w rozmowach. 
Pan Krzysztof Zabielski – zapytał, że przedstawiciel Telekomunikacji obiecał przygotować

w okresie przedświątecznym dokładny plan stałego łącza internetowego wraz kosztami. 
Pan Andrzej Jusiński – odpowiedział, że ww. zachorował i nie przygotował obiecanej

informacji. Był pracownik Telekomunikacji i prawdopodobnie będzie jeszcze taniej niż

planowane. Po uszczegółowieniu, co jest obecnie sieci internetowych w szkołach, a

potrzebach będzie przedstawiony plan.
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Pan Krzysztof Zabielski – zapytał, kiedy będzie spotkanie i czy będą na nim dyrektorzy

szkół?
Pan Andrzej Jusiński – odpowiedział, że spotkanie odbędzie się w styczniu i z udziałem

dyrektorów szkół.



Pan Wójt – zaznaczył, że wczoraj było dwu przedstawicieli Telekomunikacji, mieli

kosztorys, ale trzeba dokładnie sporządzić plan przy uwzględnieniu istniejących sieci

interenetowych. Spotkanie musi się odbyć z dyrektorami i przedstawicielami

Telekomunikacji. Wydane zostaną środki niezbędne na stałe łącze internetowe, a nie znaczy,

że musi to być planowane 30.000 zł. Nie będą sami decydować o wykonaniu sieci

internetowej. 
Pan Przewodniczący Rady – stwierdził, że jest proponowane 3 poprawki do projektu

budżetu gminy na 2005 rok:

I W Dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§ 6300 wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowaną

kwotę 100.594,00 zł obniżyć do kwoty 39.360,37 zł.

Poddał pod głosowanie ww. poprawkę.

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za poprawką głosowało 15 radnych. 

Ww. poprawka  przeszła jednogłośnie.

Pan Przewodniczący Rady -  przedstawił  II proponowana poprawkę:

II poprawka:

W Dziale 750 Administracja publiczna 

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

§ 4300 zakup usług pozostałych – z zaoszczędzonych środków przeznaczyć 30.000 zł na sieć 

internetową w gminie i szkołach.

Poddał pod głosowanie ww. poprawkę. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za poprawką głosowało 15 radnych. 

Ww. poprawka przeszła jednogłośnie.

Pan Przewodniczący Rady – zapoznał z III poprawką:

W Dziale 600 Transport i Łączność 
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Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminy

§ 4270 zakup usług remontowych – z zaoszczędzonych środków przeznaczyć kwotę

31.233,63 zł na remonty dróg gminnych.

Poddał pod glosowanie ww. poprawkę.

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za poprawką głosowało 15 radnych.



ww. poprawka przeszła jednogłośnie.

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu

gminy na 2005 rok z uwzględnieniem poprawek.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XVIII/110/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie:

uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok przeszła jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Pan Przewodniczący Rady – zapoznał, że na komisjach była propozycja Pana Wójta

przeniesienia środków w ramach oszczędności z przeznaczeniem na nagrody dla

pracowników.
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że propozycja nagród jest dla pracowników urzędu gminy i

pracowników jednostek organizacyjnych – GOPS, Zespół Szkół i Biblioteki. Prosi pozytywne

ustosunkowanie się do propozycji. W tym roku było dużo zadań, które wymagały dużo

wysiłku od pracowników. Przyznanie środków na nagrody jest w gestii rady. Kwoty wynikają

z oszczędności. Prosi o pozytywne załatwienie prośby.
Pan Zdzisław Kaczorowski – zaznaczył, że na komisjach była omawiana sprawa nagród dla

pracowników urzędu, a pozostałych nie.
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że jak dla pracowników urzędu, tak i jednostek organizacyjnych ,

to środki z oszczędności i przeniesień. 
Pan Zdzisław Kaczorowski – zapoznał, że Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Publicznego pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie środków na nagrody dla pracowników

urzędu.
Pan Edward Malicki – zapoznał, że Komisja Rolnictwa i Budżetu pozytywnie zaopiniowała

przeznaczenie środków na nagrody.
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Pan Wójt – wyjaśnił, że omawiane było przeznaczenie środków na nagrody dla

pracowników, a pracownicy GOPS, Zespołu Szkół i Bibliotek to nasi pracownicy, ale mają

własne budżety i nagrody wypłacone będą z ich budżetów. Prosi o pozytywne

ustosunkowanie się w sprawie przyznania środków na nagrody dla wszystkich pracowników.

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że w GOPS to środki z dotacji i jeśli nie zostaną wykorzystane

będzie trzeba je zwrócić. Dla Zespołu Szkół planowała z własnych środków zespołu.



Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: zmiany w budżecie

gminy Gzy na 2004 rok.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało9 radnych, 5 wstrzymało się od

głosu. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

Uchwała Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian w

budżecie gminy Gzy na 2004 rok przeszła większością głosów i stanowi załącznik nr 8 do

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8 

Pani Sekretarz – wyjaśniła, że od 2004 roku do zadań gminy należy współpraca z

organizacjami pożytku publicznego. Współpracy nie było i nie są planowane na ten cel

środki, ale uchwała musi być podjęta. 
Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: programu współpracy z

organizacjami pożytku publicznego.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 15 radnych. 

Uchwała Nr XVIII/112/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie:

programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego przeszła jednomyślnie i stanowi

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że należy podjąć uchwałę w sprawie: ustalenia

składu osobowego doraźnej Komisji ds. rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzybowskiego

na działalność Wójta Gminy.
Pan Mieczysław Skorupski – zapytał dlaczego podejmowana ma być uchwała.
Pani Sekretarz – wyjaśniła, że zgodnie z § 45 i 53 Statutu Gminy Gzy, aby komisja mogła 

- 8 -

działać musi być powołana uchwałą. Będą płacone diety.

Pan Edward Malicki – jego zdaniem komisja miała działać bez diet.
Pan Przewodniczący Rady – zapoznał, że zgodnie ze Statutem Gminy Gzy i ustaw o

samorządzie gminnym komisja musi być powołana uchwałą i otrzymywać będzie diety.
Pan Zdzisław Kaczorowski – poinformował, że nie żadnych przeszkód, aby komisja nie

pobierała diet. A było ustalone, że diety nie będą pobierane przy rozpatrywaniu sprawy skargi

Pani Jadwigi Zaradkiewicz. Pan Skorupski proponował bez diet i tak się zgodzili, ale komisja

nie została powołana. W zawiązku z powołaniem tej komisji nie było takiego zapisu.



Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: ustalenia składu

osobowego doraźnej Komisji ds. rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzybowskiego na

działalność Wójta Gminy.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 8 radnych, 4 było przeciw, a 3

wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr XVIII/113/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie:

ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza

Grzybowskiego na działalność Wójta Gminy przeszła większością głosów i stanowi załącznik

nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10

Pan Wójt – zapoznał, że na poprzedniej sesji Pan Skorupski zgłaszał interpelację w sprawie

zasypania przez Pana Ryszarda Szlaskiego rowu odprowadzającego wodę z pól wsi Gotrard,

Ostaszewo Pańki, Ostaszewo Włuski. Ma przygotowane pismo w tej sprawie. 

Zapewnił, że napisze pismo do Kierownika PKS w sprawie zgłaszanej dzisiaj interpelacji i do

Zarządu Powiatowego Dróg – obowiązku posypywania dróg powiatowych.

Ad. pkt 11

Pan Dariusz Mikuś – poinformował, że oba ośrodki zdrowia w Przewodowie i Szyszkach są

w remoncie. Zostały wymienione drzwi i okna, zrobiony jest podjazd dla niepełnosprawnych,

wykładane pomieszczenia są płyta gipsową, ocieplenia styropianem. Potem będą robione

gabinety i poczekalnia, jak również będą budowane wc. Na wiosnę ma zamiar remontować

dach. W Szyszkach został ocieplony budynek, wymienione zostały drzwi i okna. Będzie

pomieszczenie socjalne i wc. Przeprowadzi remont pomieszczeń mieszkalnych dla lekarza, 
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który będzie przyjęty do pracy. 

Ad. pkt 12

Pan Stanisław Łukasik – podziękował, że została wybudowana droga asfaltowa Gzy –

Ołdaki. Były wcześniej próby robienia drogi, ale nie doszło do skutku, dopiero teraz. Droga

potrzebna jest dla mieszkańców kilku wsi. 
Pan Konstanty Wielgolewski – podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Podziękował

radnym za pomoc w budowie drogi powiatowej Skaszewo – Borza Strumiany – udział

środków gminy. droga będzie służyła głownie mieszkańcom naszej gminy.



Zwrócił się z prośbą, aby zastanowić się nad wyborem osób do parlamentu w 2005 roku, co

zrobiły ugrupowania? PSL sam walczył o dopłaty dla rolników. 

Złożył życzenia noworoczne dla Wójta, Raych i obecnych na sesji.

Pan Sekretarz – poinformowała, że miły być badania: mamografia, osteoporoza, wydolność

płuc, ale nie było ponieważ popsuł się aparat. Będzie badanie w dniu 5.01.2005 roku od

godziny 800 – 2000. Poprosiła, aby sołtysi poinformowali o powyższym mieszkańców. 

Podziękowała za przyznanie środków na nagrody dla pracowników. Uważała, że pracownicy

zasłużyli na nie. Było dużo zadań i zostały zrealizowane, te które były planowane, jak i nie

planowane. Pracowaliśmy w składzie pomniejszonym o 1 osobę. 

Pan Piotr Kownacki – zapytał, czy były przeznaczone środki na budowę szpitala w

Pułtusku?
Pan Przewodniczący Rady – odpowiedział, że nie były planowane środki na budowę

szpitala. W sejmie miała być poprawka w sprawie przeznaczenia środków na szpital w

Pułtusku i były obiecywane duże środki na ww. cel. Senat zaproponował poprawkę, ale sejm

odrzucił ją. Sprawa będzie jeszcze rozpatrywana, ale nie wiadomo jak będzie załatwiona.
Pan Wójt – zapoznał, że został uchwalony budżet Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego, w którym planowane są środki na służb zdrowia i może będą na budowę

szpitala.
Pan Stanisław Łukasik – zawrócił uwagę, że była sytuacja, że było ślisko, nie były posypane

drogi i dzieci nie mogły dotrzeć ze szkół do domów, bo była zatarasowana droga przez tiry.

Przetarg na posypywanie dróg ktoś wygrał, tylko ich nie posypuje kiedy jest potrzeba. 
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Wobec zrealizowanego

porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję.

Protokołowała:

Hanna Skorupska



 

                     


