
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,
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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 
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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 końca 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


