
Rada              Gminy              Gzy

                                                Protokół Nr XVIII/ 2004

                                     z Sesji Rady Gminy Gzy

                                     odbytej w dniu 29 grudnia  2004 roku.

      

 Gzy        wrzesień             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 
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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. 



- 10 -

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję.

Protokołowała:

Hanna Skorupska


