
Rada       Gminy      Gzy

 
                                                Protokół Nr XIX/2005

                                     z Sesji Rady Gminy Gzy

                                     odbytej w dniu 25 lutego  2005 roku.

      

                            Gzy        luty             2005 rok



                                                                            P R O T O K Ó Ł Nr XIX/ 2005

                                                    

                                             z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 25 lutego 2005 roku

                                             w Publicznym Gimnazjum  w Gzach pod przewodnictwem 

                                             Pana  Cezarego Wojciechowskiego – Przewodniczącego Rady

                                             Gminy Gzy.

Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XIX 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   12  radnych,  co  wobec

ustawowego  składu  rady  wynoszącego  15  osób  stanowi  kworum  pozwalające  na

podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Zaproponował, aby proponowany pkt 8 przenieść jako pkt 5 ze względu na obecność osoby

zainteresowanej Pani Jadwigi Zaradkiewicz.

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

uwzględnieniem zamiany pkt 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 złożonej na Wójta Pani Jadwigi Zaradkiewicz.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej

     o charakterze socjalnym.

  7. Podjecie uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na

      rok 2005.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Gzy”.

  9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Sprawy bieżące gminy.

11.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 29 grudnia 2004 roku Nr XVIII/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 na dzisiejszą sesję został  zaproszony Pan

Roman Dukalski Dyr. Generalny ZAMBET – wykonawca sali sportowej w Gzach przy PSzP i

PG.

Pan Wójt – zapoznał, że otwarcie sali sportowej będzie 3.03.2005 roku. Poprosił Pana Dyr.

radnych i gości zaproszonych, aby zobaczyć obiekt.

Nie było interpelacji radnych.

Ad. pkt 5

Pan Przewodniczący Rady – zapoznał, że skarga Pani Jadwigi Zaradkiewicz na Wójta była

rozpatrywana na sesji w dniu 30.07.2004 roku i rada uznała, iż skarga nie była zasadna. Teraz

złożyła do Wojewody skargę w tej samej sprawie i zgodnie z kompetencją została przesłana

do nas do rozpatrzenia. 

Pani Sekretarz – poinformowała, że skarga do Wojewody wpłynęła w dniu 12.01.2005 roku,

która  zgodnie  z  kompetencja  została  przesłana  do  nas.  Odczytała  treść  skargi  –  stanowi

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, treść pisma Dyrektora Generalnego w Warszawie –

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu i   pismo radcy prawnego w sprawie ww.

skargi.  Zapoznała,  że ww. składała w tej  sprawie skargi  również  do Starostwa.  Własność

państwa  Zaradkiewiczów to  działki  121  i  123,  działki  125  i  152 to  droga.  Sprawa  była

zakończona w Sądzie Administracyjnym  i wyrok jest ostateczny.

Pan  Przewodniczący  Rady  –  powiedział,  że  pismo  w sprawie  drogi  to  nie  Wójt,  a  ze

Starostwa z Biura Geodezji.

Pan Andrzej Długołęcki – jego zdaniem sprawa była wyjaśniona wcześniej.

Pani Jadwiga Zaradkiewicz – powiedziała, że są wypisy z geodezji.

Pani Jadwiga Koc – wyjaśniła, że Państwo Zaradkiewicz otrzymali majątek po Genowefie

Ciach  –  siostrze,  na  którą  był  zapisany  majątek  testamentem.  Podzielili  się  z  bratem

Franciszkiem odziedziczonym majątkiem.
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Pan Przewodniczący Rady  – zaznaczył, że w lipcu 2004 roku była rozpatrywana skarga i

Pani nie dostarczyła dokumentów własności działki pod drogą.

Pani Jadwiga Zaradkiewicz  – powiedziała,  że  akt  własności  ziemi  jest  na powierzchnię

5,60ha, który podpisał Wójt, a uważała, że nie powinien go podpisać. 

Pan Wójt  – wyjaśnił,  że  Państwo Zaradkiewicz  powoływali  się  na sprawę spadkową,  na

której  przedstawiony był testament,  w którym zapisane było 21 morgi  gruntu.  Odbyła się

sprawa  sądowa,  ale  na  gruncie  nie  było  przemierzane  ile  faktycznie  jest  gruntu.  Były

uwłaszczenia  i  Pan  Zaradkiewicz  podpisał  protokół  uwłaszczeniowy.  Nie  wnosił  wtedy

skargi. W dokumentacji jest, że grunty Państwa Zaradkiewicz od strony południowej graniczą

z drogą. W testamencie są określone morgi, a nie ha. Podpisał akt własności bo miał takie

prawo  –  był  okres,  że  biuro  geodezji  mieściło  się  w  gminie  i  był  upoważniony  do

podpisywania aktów. Nie jest winien ani jego pracownik. 

Pani Jadwiga Zaradkiewicz – uważała, że Wójt zabrał jej ziemię pod drogę. 

Pan Przewodniczący Rady  – wyjaśnił, że jeśli Pani posiada dokumenty własności na ww.

działkę  powinna  dołączyć.  Obecnie  prosi  o  ksero  kopię  dokumentów  stwierdzających

własność spornych gruntów. Z dokumentacja zapoznają  się  radni  i  rozpatrzą na następnej

sesji. 

Pan Mieczysław Skorupski  – jego zdaniem sprawę rozpatrywał NSA. W skardze wyzywa

Pani od złodziei, nic nikomu nie ukradł. 

Pan Andrzej Długołęcki – poprosił o zakończenie obrad w tym temacie.

Pani Jadwiga Zaradkiewicz – uważała, że Pan Wójt w 2002 roku uciekł przed nią do szkoły

do Przewodowa, a Pani Sekretarz uśmiechała się tylko. 

Pani Sekretarz  – wyjaśniła, że Pani Zaradkiewicz jechała, a Pan Wójt jechał do szkoły do

Przewodowa.

Pan  Przewodniczący  Rady  –  zaproponował  przełożyć  sprawę  na  następną  sesję  do

rozpatrzenia,  a  Pani  Jadwiga  Zaradkiewicz  dołączy  dodatkowe  dokumenty  dotyczące

własności działki pod drogą. 

Poddał  pod  głosowanie  ww.  wniosek.  Na  12  radnych obecnych na  sesji  za  głosowało  8

radnych, 1 był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. W głosowaniu brało udział 11 radnych.

Wniosek przeszedł większości głosów.
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Ad. pkt 6

Pani Jadwiga Frąckiewicz  – omówiła projekt uchwały w sprawie: regulaminu udzielania

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Gzy. 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały, poddał go pod głosowanie.

Na 12 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 12 radnych. 

Uchwała Nr XIX/114/05 Rady Gminy Gzy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: regulaminu

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

gminy Gzy przeszła jednomyślnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Pani  Jadwiga  Frąckiewicz  – omówiła  projekt  uchwały w sprawie:  ustalenia  regulaminu

wynagradzania nauczycieli na 2005 rok określającego wysokość oraz szczegółowe warunki

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za

wysługę  lat,  nagród,  zasad  wynagradzania  za  godziny  ponadwymiarowe  oraz  godziny

doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania

dodatku mieszkaniowego.

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt ww. uchwały, poddał go pod głosowanie.

Na 12 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 12 radnych.

Uchwała Nr XIX/115/05 Rady Gminy Gzy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: ustalenia

regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005 rok określającego wysokość oraz szczegółowe

warunki  przyznawania  nauczycielom dodatków:  motywacyjnego,  funkcyjnego,  za  warunki

pracy,  za  wysługę  lat,  nagród,  zasad  wynagradzania  za  godziny  ponadwymiarowe  oraz

godziny doraźnych zastępstw,  a  także wysokość oraz  szczegółowe zasady przyznawania  i

wypłacania  dodatku  mieszkaniowego  przeszła  jednomyślnie  i  stanowi  załącznik  nr  6  do

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8 

Pani Sekretarz – wyjaśniła, że jest możliwość otrzymania środków z UE na remont budynku

po GOK. Aby je otrzymać, musi być opracowany Planu rozwoju miejscowości Gzy, co będzie

robione w tym budynku i jakie są plany na przyszłość. Odbyło się w dniu 30.02.2005 roku

zebranie wsi  Gzy, została  podjęta  w tej  sprawie uchwała i  przyjęty plan rozwoju.  Można

otrzymać 80% środków wartości remontu, a 20% naszych. Zapoznała z planem rozwoju.
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Pan Piotr Kownacki – zapytał, czy inne wsie też mogą korzystać z dotacji do remontu?

Pan Przewodniczący Rady – odpowiedział, że tak.

Pan Marian Zawadzki – zaznaczył, że remont budynku we wsi Gzy, ale korzystać z budynku

będzie społeczeństwo z całej gminy.

Pan Wójt – wyjaśnił, że należy spełnić warunki, aby skorzystać z dotacji. Musi być wniosek

wsi.  Korzystać  będą  mieszkańcy całej  gminy,  będzie  tam biblioteka,  czytelnia,  świetlica.

Prosił o akceptację radnych.

Pan Edward Szumski – powiedział, że we wsi Skaszewo jest budynek, który niszczeje, bo

jest nie zagospodarowany i też można go wyremontować i przeznaczyć dla społeczeństwa.

Pan Przewodniczący Rady -  odczytał projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu rozwoju

miejscowości Gzy”.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 12 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 12 radnych. 

Uchwała Nr XIX/116/05 Rady Gminy Gzy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: przyjęcia

„Planu  rozwoju  miejscowości  Gzy”  przeszła  jednomyślnie  i  stanowi  załącznik  nr  7  do

niniejszego protokołu.

Ad pkt. 9

Pan  Przewodniczący  Rady  –  odczytał  pismo  PKS  –  odpowiedź  na  interpelację  Pana

Mieczysława Skorupskiego.                                                

Pan Zdzisław Kaczorowski  – jego zdaniem w piśmie nie powołano się na przepis prawny

nie zabrania uczennicy bez biletu miesięcznego. Może się zdarzyć, że uczeń zapomni biletu.

Jak jest regulamin, to powinni sprecyzować jak to powinno być.

Pan Mieczysław Skorupski – zaznaczył, że dzieci do szkół ponad gimnazjalnych wykupują

sami bilety, to mogą nie wykupić, ale tu wykupuje gmina wg listy i zawsze są wykupione.

Pani Janina Dąbrowska – jej zdaniem takie sytuacje są sporadycznie. 

Pan Przewodniczący Rady  – odczytał pismo z Zarządu Dróg Powiatowych z Pułtuska w

sprawie nie posypania drogi. 

Ad. pkt 10

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że Komenda Wojewódzka wystąpiła z pismem

o dofinansowanie na zakup samochodu dla policji. 

Pan  Wójt  –  zapoznał,  że  3.03.2005  r.  będzie  otwarcie  sali  sportowej  przy  szkole

podstawowej 
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i  gimnazjum w Gzach.  Przy gminie  funkcjonuje GCI,  w którym pracuje  5  pracowników.

Pomagają przy wypełnianiu wniosków rolnikom. Budowa szpitala w Pułtusku jest ze środków

ZOZ, a są szanse na dofinansowanie. Budowa będzie tylko ograniczała się do minimum, a nie

cały. Może być tak, że trzeba będzie od nas środków po 10 zł na 1 mieszkańca. Będzie trwała

3-4 lata. Złożony został wniosek do SPOR na drogę Słończewo – Dziarno. Odcinek drogi 3

km.  Jest  szansa składania jeszcze wniosków na drogi.  Planowana jest  droga Mierzeniec –

Osiek  i  mamy  dokumentację  na  drogę  Kozłówka  –  Pękowo.  Nie  mamy  studium

wykonalności. Zapytał, czy ma wystąpić o wykonanie dokumentacji na jedną drogę i na dwie

studium wykonalności. 

Pan Edward Malicki  – poinformował,  że komisja  jest  za przygotowaniu 2 wniosków na

robienie dróg.

Pani  Jadwiga  Koc  –  ma  prośbę,  aby  zająć  się  remontem  przystanku  autobusowego  w

Kozłówce, bo może zdarzyć się nieszczęście. 

Pan Wójt – odpowiedział, że był na miejscu i widział, podejmie interwencję.

Pan  Andrzej  Długołęcki  –  prosił  o  oznakowanie  wsi  Nowe  Przewodowo,  Przewodowo

Majorat.

Pan Mieczysław Skorupski – powiedział, że wieś Begno jest nie oznakowana.

Pan Zenon Zaremba – powiedział, że wieś Kęsy należy oznakować.

Pan Krzysztof Zabielski  – zaznaczył, że miało być podłączone stałe łącze internetowe do

szkół, środki na ten cel przeznaczone są w budżecie, a płacimy wysokie opłaty.

Pan Wójt – powiedział, że są w tym kierunku działania.

Pan Piotr  Kownacki  –  zapytał,  czy będzie  zabezpieczony cement  który nie  przepuszcza

wilgoci na budowę płyt gnojowych, bo nie będzie zwrotu kosztów.

Pan Przewodniczący Rady – odpowiedział, że na sąsiedniej gminie jest firma, która zapewni

odpowiedni cement.

Pan  Mieczysław  Skorupski  –  zapytał,   że  na  sąsiedniej  gminie  odbywają  się  kursy

chemizacji, a czy będą u nas?

Pani Sekretarz  – odpowiedziała, że pierwsze kursy na naszej gminie odbędą się 30-31.03-

1.04, których koszt wyniesie 50 zł od osoby. 

Pan Ireneusz Ambroziak – zapytał, jak jest załatwiona sprawa Pana Słończewskiego?

Pan Wójt – odpowiedział, że jest w trakcie załatwiania. Pan Słończewski nie dostarczył 
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jeszcze wszystkich dokumentów. Po dostarczeniu dokumentów umówi się na sporządzenie

aktu notarialnego u notariusza. 

Zapytał, czy ma przygotowywać dokumentację dodatkową na robienie dróg asfaltowych?

Pan Przewodniczący Rady – powiedział, że do realizacji w PRL jest 3 drogi do 2006 roku.

Pan Wójt – powiedział, że na 2 drogi możemy uzyskać środki z EFEE i na 1 z FOGR. Nie

ma zamiaru przesuwać kolejności robienia dróg.

Pan Edward Malicki – zapytał, o prace komisji w sprawie skargi Pana Grzybowskiego?

Pan Zdzisław Kaczorowski  – odpowiedział, że komisja rozpoczęła prace pod koniec roku.

napotykali na różnego rodzaju problemy. W najbliższym czasie umówieni są z radcą prawnym

– chodzi o stan prawny sprawy. Na razie nie mogą wyciągnąć wniosków. Komisja pracuje

efektywnie. Potrzeby posiedzeń wynikają z dokumentacji. Były zmiany przepisów i do dziś

nie  wyjaśniają  sprawy. Chciałby jak  najszybciej  zakończyć,  1  spotkanie z  radcą i  jeszcze

jedno podsumowujące. Chyba, że będą potrzeby uzupełnienia dokumentacji. 

Pan Wójt – komisja rozpatruje sprawę i chciałby, aby sprawa się zakończyła, bo trwa już 7

lat. Komisja zda sprawozdanie z jej pracy. 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję.

Protokołowała:

Hanna Skorupska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy

Cezary Wojciechowski


