
                                       Rada       Gminy      Gzy

 
                                                Protokół Nr XX/2005

                                     z Sesji Rady Gminy Gzy

                                     odbytej w dniu 31 marca  2005 roku.

      

                            Gzy        marzec             2005 rok



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

                                                    

                                             z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 31 marca 2005 roku

                                             w Publicznej Szkole Podstawowej  w Skaszewie pod

                                             przewodnictwem   Pana  Cezarego Wojciechowskiego – 

                                             Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.

Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XX 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   14  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 z w

następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Uchwalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Interpelacje radnych. 

  5. Przedstawienie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

      Gzy.

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

  7. Podjecie uchwały w sprawie: zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.

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

  9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

      terenie gminy Gzy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: skargi na działalność Wójta.

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  25  lutego  2005  roku Nr  XIX/2005 jest  wyłożony na  sali  obrad  do

wglądu.

Nie zostały wniesione uwagi i został on przyjęty jednomyślnie.

Ad. pkt 4

Pan Przewodniczący Rady – poprosił o interpelacje radnych. 

Pan Witold Czapliński  – powiedział,  że zgłaszał podmycie dwu mostków w Mierzeńcu i

Grochach Imbrzykach – jak wygląda sytuacja remontu wymienionych mostków. 

Pan Włodzimierz Żbikowski  – zgłosił, że został uszkodzony most na drodze Gzy – Ołdaki

jest duża wyrwa i jest niebezpiecznie.

Pan  Krzysztof  Zabielski  –  zapytał  jak  wygląda  realizacja  podłączenia  do  stałego  łącza

internetowego w szkołach (CENTEX).

Pan Przewodniczący Rady  – zapytał,  że w prasie  ukazała się wiadomość  o nadaniu im.

Publicznemu  Gimnazjum w Gzach  –  na  jakich  zasadach  powinno się  odbywać.  Czy nie

pominięto procedury?

Zostało  złożone  na  jego  ręce  pismo  od  Pani  Heleny Grzelakowskiej  zam.  Sulnikowo  w

sprawie  handlu  obwoźnego,  gdzie  z  pism otrzymanych przez  ww.  z  Urzędu  Gminy Gzy

wynika na podstawie art. 39 ustawy w sprawie: spełnienia warunków handlu obwoźnego dwie

różne interpretacje. 

Pan Włodzimierz Żbikowski  – zapytał,  czy za nie dotrzymanie  terminu wykonania hali

sportowej określonego umową, były kary umowne?

Pan Janusz Konarzewski  – zapytał, kiedy będą robione naprawy drogi Kozłowo – Grochy

Imbrzyki. 

Pan Krzysztof  Zabielski  –  zapytał,  kiedy będą  naprawy uszkodzonych dróg  gminnych i

równanie równiarką.

Ad. pkt 5

Pan Wojciech Dębski  – powiedział,  że gospodarka śmieciami z  powiatu pułtuskiego ich

wywozem zajmuje się ZUK w Pułtusku. Jest  Pan Jerzy Wal dyr. ZUK w Pułtusku,  który

złożył wniosek o wydanie koncesji przez Wójta Gminy Gzy. Śmieci z gminy będą mogły być

wywożone na wysypisko ponieważ gmina partycypuje w kosztach budowy wysypiska. Przy 
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zorganizowanym wywozie śmieci jest uchwała rejonowego związku. Podjęta była decyzja o

budowie  wysypiska.  Około  1  ha  będzie  przeznaczone  na  wysypisko.  Termin  ukończenia

budowy jest 30.06.2005 r. i będzie dotrzymany. Budowa wysypiska jest ze środków:

1. Środki własne w przeliczeniu na poszczególne gminy uczestnicząc w budowie.

2. Środki z fundacji SAPARD ( 50% kosztów kwalifikowanych 1.200.000 zł).

3. Pożyczka z WFOŚ.

4. Środki z powiatowego FOŚ – 10.000 zł.

problem gospodarki  śmieciami  to nie  tylko miejsce składowania śmieci.  W 2011 roku na

składowisko śmieci trafiać będzie 20% śmieci, a reszta będzie przerabiana będzie na paliwa  i

surowce wtórne. Będą spotkania w sprawie Zintegrowanego Programu Gospodarki Odpadami.

Samorządy  powiatów  opracowały  program  kompleksowego  rozwiązywania  problemów

śmieci. Dokumentację w tej sprawie wykonają w przyszłym roku, a wykonanie w latach 2007

– 2013. Musimy znaleźć rozwiązanie i go realizować.

Program gospodarki odpadami. 

Zadania zostaną zrealizowane w planowanym czasie. Ważne jest, aby teraz zostały podpisane

umowy z mieszkańcami na wywóz śmieci. Dzisiaj można wywozić śmieci do Płocochowa.

Natomiast  po oddaniu do eksploatacji nowej kwatery odpadów, będą mogły wjechać tylko

samochody upoważnione. Może być selekcja odpadów: plastyk, szkło, metal. 

Pan Jerzy Wal – powiedział, że ma ofertę. Jest to zakład budżetowy. Zatrudnionych jest 60

pracowników. Będą prowadzili eksploatację wysypiska w Płocochowie. Obecnie zajmują się

oczyszczaniem miasta  gminę Pułtusk, Pokrzywnicą, Winnicę, a będzie też Świercze. Zawarli

umowy z mieszkańcami indywidualnie. Dysponują pojemnikami o poj. 120l –w cenie 5,83 zł

plus WAT i 240l w cenie 14 zł plus WAT dla indywidualnych gospodarstw. Odbiór śmieci

byłby wg grafiku za odpłatnością. Odpady mogą być selekcjonowane. Mają podpisane umowy

na odbiór makulatury, plastyku, szkła i metalu. Selekcjonowane odpady pakowane byłyby w

worki oznakowane. Koszt jednego worka wynosi 1 zł. 

Pan Krzysztof Zabielski  – zapytał, że odpady będą składowane w pojemnika i oddzielenie

sortowane w workach, a płacić będziemy oddzielnie za odebranie odpadów z pojemnika plus

za worki.

Pan Wojciech Dębski – wyjaśnił, że na każdego mieszkańca jest wyliczona ilość odpadów w

m3 (1,2m3 na osobę) i musi okazać pokwitowanie na odbiór przypadających odpadów. 
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Odbiór będzie np. co 2 wtorek, odpłatność będzie 1 na kwartał. Selektywne odpady będą w

ramach umowy i można wcześniej zaopatrywać się w worki.

Pan  Jerzy  Wal  –  zaznaczył,  że  system  w  mieście   Pułtusk  przyjął  się.  Natomiast  w

sołectwach gminy Pułtusk 60% umów zostało podpisanych. 

Pan Przewodniczący Rady – zapytał, co z własnością pojemników na odpady?

Pan Jerzy Wal  – odpowiedział, że może być dzierżawiony – 3zł. lub można kupić i cena

wynosi 120 zł plus 22% podatek WAT. 

Pan Janusz Bilik  – zapytał,  czy muszą podpisać umowy z firmą odbierającą odpady? W

rowach  na  trasie  Lipniki  –  Pułtusk  w  rowach  leżą  duże  ilości  odpadów,  które  spadły  z

niezabezpieczonych samochodów odbierających odpady.

Pan Wojciech Dębski – odpowiedział, że obecnie jest problem, bo wszyscy z naszych gmin

mogą wywozić śmieci, a nie mają zabezpieczeń na pojazdach, a z ich śmieciarek nie spadają

odpady, bo są zabezpieczone. Jest problem, że jadą na wysypisko śmieci i nie docierają tylko

wysypują  do  rowów.  Wójt  może  wydać  decyzję  kilku  formom  na  odbiór  odpadów.

Poinformował, że były gminy, które podpisały umowy z prywatnymi odbiorcami odpadów, a

w ciągu roku wzrosła odpłatność o 150% budujemy wysypisko i chodzi o wywóz nieczystości

z  wszystkich gmin współfinansujących budowę wysypiska. W mieście na małym obszarze

odbierają nieczystości i jest niższy koszt niż przyjeżdżając na wsie. Duże koszty przewozu.

Lepiej opłaci się odbierać z terenów miejskich. 

Pan Jerzy Wal – wyjaśnił, że działalność polega na zaspakajaniu potrzeb, a nie na zysku, a

prywatnym firmom chodzi o zysk. 

Pan Mieczysław Skorupski – zapytał, dlaczego zamkną wysypisko dla mieszkańców gminy,

a jesteśmy współudziałowcami budowy wysypiska?

Pan Wojciech Dębski  – wyjaśnił, że dlatego bo takie wymagania przepisu prawnego. Chcą

mieć pewność, co trafia na wysypisko. Jeśli każdy będzie mógł z terenu przywieść śmieci, to

nawet mogą przywozić z innego terenu i zarobić na tym. Nie wiedzieliby skąd i co jest w

odpadach. W tej chwili zgodnie z prawem jest to działalność koncesjowana. Współwłasność

wysypiska jest, ale wywozem śmieci będzie zajmować się zakład budżetowy. Nie udało się

zarejestrować Związku Gmin, również miał powstać zakład budżetowy. Dlatego taka obsługa

wysypiska. Gospodarować będą zgodnie z prawem. Gdy będą wywozić wszyscy, nie będzie

wiadomo, co trafia na wysypisko i skąd. 
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Pan Mieczysław Skorupski  – zapytał, czy musi mieć koncesję, aby wywieść na wysypisko

śmieci z własnej zagrody? Kto będzie sprawdzał?

Pan Jerzy Dębski  – zapyta, jak udowodni, że przywiózł śmieci z własnej posesji? Prosił o

zapoznanie się z przepisami ustawy o wywozie śmieci.

Pan Jacek Grochowski  – zapytał, czy tylko jedna firma będzie mogła wywozić śmieci na

wysypisko w Płocochowie?

Pan Jerzy Dębski – odpowiedział, że ustalono na odbiór odpadów ZUK w Pułtusku. Firma

mogłaby obsługiwać gminę Gzy. Nie są zainteresowani, aby śmieci na wysypisko trafiały z

gmin  które  nie  ponosiły  kosztów  w  budowie  wysypiska.  Rozwiązanie  akceptowane  dla

wszystkich,  albo podpisanie  umowy na wywóz śmieci  z inną firmą,  ale nie będzie  mogła

wywozić  ich  na  wysypisko  do  Płocochowa.  Wysypisko  budowane  jest  dla  gmin,  które

ponosiły koszty budowy. Jeśli zgodziliby się, aby wszyscy mogli przywozić śmieci, to w ciągu

roku  wysypisko  zostałoby  zapełnione  i  nie  mielibyśmy gdzie  składować  śmieci.  Ich  nie

interesuje  takie  rozwiązanie.  Mogą  sfinansować  sami  budowę  wysypiska  śmieci  w

Płocochowie, ale nie będą przyjmować śmieci z gmin. 

Pan Bogusław Sokalski – zapoznał z przepisami prawnymi w sprawie koncesji.

Pan Jerzy Wal – powiedział, że firma nie jest właścicielem składowiska śmieci, ale podpisali

umowę na wywóz śmieci i mogą tam wywozić.

Pan Zdzisław Kaczorowski – na wcześniejszej sesji pytał, czy będzie spółka komunalna przy

wysypisku  śmieci,  ale  okazuje  się,  że  nie  będzie.  Jego  zdaniem  problem  śmieci  jest

poważnym problemem i  trzeba uchwalić  regulamin.  Rozumie,  że  jeśli  więcej  firm będzie

dopuszczonych  do  odbioru  śmieci,  mieszkańcy  będą  wybierać  z  kim  podpisać  umowy.

Uważa, że z Regulaminem należy zapoznać mieszkańców całej gminy. 

Pan Wojciech Dębski   - zapoznał, że na dzień dzisiejszy są ustalenia,  aby na wysypisko

trafiły  odpady  z  gmin  powiatu  pułtuskiego  po  podpisaniu  porozumienia  niezależnie  od

uruchomienia nowej kwatery. Rozumie, że mają wątpliwości, czy usługi odbioru śmieci będą

najtańsze. Zaznaczył, że nie są zainteresowani odpadami z innych terenów, wywożone przez

inne firmy. Mieszkańcy mogą podpisać umowy z  innymi firmami.  Nie mają  nic  przeciw.

Gmina Obryte nie była zainteresowana budową wysypiska śmieci, a obecnie tak. Może być

tak, że jeśli gmina uzna, że środki były wydane niesłusznie będą zwrócone. 

Pan Mieczysław Skorupski – zapytał, że środki z SAPARD były na wszystkie gminy?
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Pan Wojciech Dębski – odpowiedział, że Gmina Pułtusk, a jest rozliczone jak występowały

wszystkie gminy.  Działka jest własnością gminy Pułtusk i wysypisko. Jest zapis w Statucie

Związku Gmin, że gminy które wniosły wkład niepieniężny w razie wycofania nie mogą go

wycofać,  bo nie funkcjonowałoby wysypisko. Może być tak, że  gmina Pułtusk nie będzie

zainteresowana wysypiskiem, ale  nie będzie mogła zabrać go i pozostałe gminy mogą z niego

korzystać. 

Pan Wójt – poinformował, że nasze wysypisko jest nieczynne i ma prośbę do Burmistrza, aby

mieszkańcy naszej gminy mogli wywozić śmieci na wysypisko do Płocochowa. 

Obecnie ma dwie oferty na odbiór odpadów: „Błysk” z makowa i ZUK z Pułtuska. ZUK z

Pułtuska będzie wywozić odpady na wysypisko w Płocochowie. Będą wymogi udowodnienia

gdzie  są  wywożone  odpady.  Rolnicy będą  podpisywać umowy w zależności  od  kosztów

wywozu. Jego zdaniem na następnej sesji powinien być uchwalony Regulamin utrzymania

czystości i porządku. Będą opory rolników podpisania umów. Część odpadów jest spalana.

Będą koszty 1 na kwartał. Będą dwie firmy i będzie można wybrać, z którą podpisać umowę.

Będzie musiał wydać decyzję na odbiór odpadów.

Pan Witold Czapliński – zapytał, jak będzie cena odbioru odpadów?

Pan Jerzy Wal – odpowiedział, że w systemie cena za odbiór odpadów jest dla wszystkich

jednakowa. Proponuje odbiór odpadów 1 w miesiącu.

Pan Wojciech Dębski – poinformował, że np. w posesji jest pojemnik na odpady 200l, a w

chwili  odbioru  zgromadzone  zostały  odpady  w  większej  ilości,  to  zapłaci  za  faktycznie

zgromadzone odpady. 

Pan Witold Czapliński – zapytał, czy nie będzie takiej sytuacji, że staną się monopolem?

Pan Jerzy Wal – odpowiedział, że wchodząc na teren stają się monopolem. Zmiana stawek za

odbiór odpadów będzie za porozumieniem obu stron.

Pan Zdzisław Sierzan – zapytał, co w sytuacji, że jest zły dojazd do posesji?

Pan Jerzy Wal  – odpowiedział, że Wójt zapewnia utrzymanie dróg gminnych, ale to jego

sprawa jak zorganizuje odbiór odpadów.

Pan Jan Machnowski – zapytał, że zwracał się z prośbą o pojemnik na odpady koło szkoły,

czy w tym systemie  będą  wywożone odpady i  czy jest  szansa  wywożenie  nieczystości  z

szamba?
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Pan Jerzy Wal – odpowiedział, że jeśli podpiszą umowę na wywóz nieczystości płynnych

tak. Obecnie na terenie Pułtuska jest to koszt 10 zł za 1 m3.

Pan  Wojciech  Dębski  –  zaznaczył,  że  wywóz  nieczystości  płynnych  to  też  musi  być

koncesja. Z szkół będą mogli odbierać. Oczyszczalnia jest wykorzystana w 50%. Chciałby,

aby współpraca była uczciwa. Wie, że trudno jest wejść na rynek. Są otwarci na uwagi. Jeśli

będzie  niezadowolenie,  to  należy mówić.  Jeśli  na  terenie  ma być dwie  firmy odbierające

odpady, to niech będą. 

Pan Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczących Komisji o zapoznanie z opiniami

komisji ww. sprawie.

Pan  Zdzisław  Kaczorowski  –  zapoznał,  że  komisja  negatywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały.

Pan Edward Malicki – zapoznał, że komisja uznała, aby zapoznać mieszkańców z uchwałą,

a dopiero podjąć uchwałę.

Pan Wójt  – powiedział, że należy uchwalić Regulamin utrzymania czystości i porządku na

terenie gminy Gzy. Regulamin  można w każdej chwili zmieniać. Zapoznać mieszkańców z

regulaminem na spotkaniach we wsiach, ale rolnicy będą teraz mieli prace w polu. 

Pan Zdzisław Kaczorowski – zaznaczył, że jeśli chcemy skontaktować się z mieszkańcami

w sprawie Regulaminu, a oni nie przyjdą na spotkania, będziemy musieli sami podjąć decyzję.

Pan Wójt  – powiedział, że regulamin jest ramowy, mieszkańców będzie interesowało cena

wywozu odpadów i pojemników. 

Pan Przewodniczący Rady – zaproponował, aby zorganizować spotkania rejonami.

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

gminy Gzy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego stanowi załącznik nr 3 do

niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6

Pani Skarbnik  – omówiła projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2005

rok. Po zatwierdzeniu  budżetu  państwa otrzymaliśmy zwiększenie subwencji  o 68.608 zł,

udział gmin  w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.552 zł i 9.000 zł dotacja

celowa na dożywianie uczniów. 
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Natomiast  zmniejszenia  o  94.680  zł  w  związku  z  przygotowaniem  wniosku  na  zadanie

remontu budynku po byłym GOK. Planowane nakłady były wyższe, a realny niższy. W roku

2006 będzie  głownie  realizacja  zadania.  Zwiększenie środków na  transport  –  przebudowa

drogi  gminnej  Osiek  Górny – Grochy Imbrzyki i  na bieżące utrzymanie  dróg,  zakładowy

Fundusz  świadczeń  socjalnych,  wynagrodzenie  i  pochodne  w  związku  z  zatrudnieniem

sprzątaczki  do  hali  sportowej,  konserwatora  na  pełny  etat,  dodatku  motywacyjnego  dla

opiekuna  hali  sportowej,  zakup  środków  czystości,  materiałów,  energia  dla  PG Gzy.  Na

dożywianie uczniów 9.000 zł. 

Przewodniczący komisji zapoznali z opiniami komisji ww. projekcie uchwały.

Pan Witold Czapliński – poprosił o wyjaśnienie dodatków dla dyr. PSP i PG w Gzach.

Pan  Wójt  –  wyjaśnił,  że  dodatki  dla  dyr.  proponowane  były  okresowe  w  związku  z

wybudowaniem hali sportowej i oddaniem do użytku. Przybyło obowiązków dyrektorkom i

uznał, że należy się taki dodatek.

Pan Przewodniczący Rady – zaznaczył, że jest dwie poprawki do projektu uchwały:

1. Wykreślenie zakupu maszyny czyszczącej do sprzątania hali sportowej.

2. Zdjęcie planowanych środków na dodatki motywacyjne dla dyr. szkół.

Poddał  pod głosowanie  I wniosek.  Na  13  radnych obecnych na  sali  obrad  za  wnioskiem

głosowało 8 radnych, 4 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. 

Wniosek przeszedł większością głosów.

Poddał pod głosowanie II wniosek. Na 13 radnych obecnych na sali obrad za glosowało 7

radnych, 5 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. 

Wniosek przeszedł większością głosów. 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały z uwzględnieniem poprawek, poddał

pod głosowanie.

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 8 radnych, 2 było przeciw, 3

wstrzymało się od głosu. 

Uchwała  Nr  XX/117/05  rady Gminy Gzy z  dnia  31 marca  2005 roku w sprawie:  zmian

budżetu gminy Gzy na 2005 rok przeszła większością głosów i stanowi załącznik nr 5 do

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że projekt uchwały w sprawie: zmian Planu 
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Rozwoju  Lokalnego Gminy Gzy dotyczy wniosku  o  dofinansowanie  na  remont  budynku.

Ściśle wiąże się z uchwała w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2005 rok.

Odczytał projekt ww. uchwały, poddał pod głosowanie.

Na 13 radnych za uchwałą głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr XX/118/05 Rady gminy Gzy z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie: zmian Planu

Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy przeszła  większością głosów i stanowi załącznik nr 6 do

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów,

które  reguluje  stawki  wynagrodzenia  –  zwiększają  się  o  3%  .  Zapoznał  ze  stawkami

wynagrodzenia po zmianach. 

Poprosił Przewodniczących Komisji o zapoznanie z opiniami komisji ww. sprawie.  

Pan  Zdzisław  Kaczorowski  –  zapoznał,  że  komisja   pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały.

Pan Edward Malicki – zapoznał, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia

dla Wójta Gminy Gzy i poddał go pod głosowanie.

Na 13  radnych obecnych na  sali  obrad  za  uchwałą  głosowało  4  radnych, przeciw było 7

radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Uchwała została odrzucona.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy stanowi załącznik

nr 7 do niniejszego protokołu. 

Pan Wójt – powiedział, że są to minimalne stawki i nie mogą być niższe. Uważał, że w roku

ubiegłym było dużo zrobione, a teraz taka decyzja. 

Pan Zdzisław Sierzan – zapytał Przewodniczącego Rady, czy jako wnioskodawca uważa, że

proponowane stawki i obecne głosowanie jest porządku?

Pan  Przewodniczący  Rady  –  odpowiedział,  że  projekt  uchwały  był  przygotowany  wg

najniższych stawek znajdujących się w rozporządzeniu.

Ad. pkt 9

Pan Przewodniczący Rady  – zapoznał, że było zapewnienie ZUW w Mławie, że nie będą

proponować podwyższenia stawki za 1m3wody, jeśli zrobimy badanie wody w Szyszkach. 
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Dotrzymali słowa. Nie proponują podwyższenia stawki za zużycie wody, ale musimy podjąć

uchwałę  w  sprawie:  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  na  terenie

gminy Gzy. Ustalane stawki są na rok. 

Odczytał projekt uchwały, poddał pod głosowanie. Na 13 radnych obecnych na sali obrad za

uchwałą głosowało 13 radnych.

Uchwała  Nr  XX/119/05  Rady  Gminy  Gzy  z  dnia  31  marca  2005  roku  w  sprawie:

zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego zaopatrzenia  w  wodę  na  terenie  gminy Gzy przeszła

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10

Pan Przewodniczący Rady – przypomniał, że skarga na Wójta była omawiana na poprzdniej

sesji.  Pani  Jadwiga  Zaradkiewicz  miała  dostarczyć  dodatkowe  dokumenty,  ale  ich  nie

dostarczyła do dnia dzisiejszego.

Pani  Jadwiga  Koc  –  poinformowała,  że  Pani  Jadwiga  Zaradkiewicz  nie  posiada

dodatkowych  dokumentów  ww.  sprawie.  Nie  przybyła  na  sesje  bo  jest  chora.  Ostatnio

otrzymała pismo od Dyrektora Departamentu i pytała mnie, co ma z tym pismem zrobić?

Powiedziałam jej, aby czekała na odpowiedź. 

Pan Przewodniczący Rady – powiedział, że on nic nie otrzymał. Odczytał projekt uchwały,

poddał pod głosowanie. 

Na 13 obecnych na sali obrad za uchwała głosowało 7 radnych, 6 wstrzymało się od głosu.  

Uchwała Nr XX/120/05 Rady Gminy Gzy z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie: skargi na

działalność  Wójta  przeszła  większością  głosów  i  stanowi  załącznik  nr  9  do  niniejszego

protokołu.

Ad. pkt 11

Pan Wójt – uważał, że nie zasłużył na niższe niż najniższe pobory. 

Prosił o informację jeśli są sprawy do załatwienia, a nie czekać do sesji.

1. W sprawie podmycia 2 mostków we wsiach Mierzeniec i Grochy Imbrzyki – rozmawiał i

jutro będzie załatwiona sprawa.

2.  Jest  to  nowa droga,  ale  woda wymyła piasek.  Był wykonawca i  Inspektor  nadzoru  na

miejscu. Wykonawca drogi naprawi w ramach gwarancji. Uszczelnia na łączach przepusty. 

3. W sprawie podłączenia internetu do szkół są kłopoty. Będzie interweniował w tej sprawie.

4. Uszkodzenia dróg po zimie będą robione w najbliższym czasie. Zima była lekka, ale
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uszkodzeń jest dużo.

5. W sprawie nadania im. szkole – odpowie Pani dyrektor.

6. W sprawie handlu obwoźnego odpowie na piśmie.

7.  Droga  Kozłowo  –  Krzemień  jest  droga  powiatową.  Należy  napisać  pismo  do  Pana

Strzyżewskiego. Powiat w 2006 roku ma wystąpić o środki na modernizację drogi. W Planie

PRL powiatu droga Ciechanów – Gołymin będzie modernizowana w 2006 roku. 

8. W sprawie nieoddania w terminie hali sportowej odpowie na komisjach. 

Przygotowuje wniosek na drogę Osiek Górny – Grochy Imbrzyki, będą problemy, bo droga

jest wąska. Należy wykupić grunty od rolników nawet 6m szerokości.

Pani  Agnieszka  Domańska  –  odpowiedziała,  że  w  sprawie  nadania  szkole  imienia   nie

zostały podjęte  żadne procedury. Nie jest  to prosty wybór patrona.  Było dużo propozycji.

Rada rodziców, rada pedagogiczna i rady uczniów wybrali propozycję na patrona – Gieystora.

Chodziło  o patrona, aby był pomocny promować placówkę. Zyskała by  gmina prestiż na I

miejsce szkół niepaństwowych. Potrzebna jest zgoda córki. Wyraziła zgodę. Pani ta mieszka

w Kanadzie i  w Polsce.  Na spotkaniu byli  przedstawiciele klas.  Wystąpi  z  wnioskiem do

organu  prowadzącego,  bo  on  nadanie  imię  szkole.  Na  wniosek  rady  rodziców,  rady

pedagogicznej i rady uczniów, Pan Wójt przygotuje projekt uchwały do rady. Czas dość długi

i  kosztowny.  Musimy  zebrać  środki.  Zapoznają  radnych  dlaczego  tą  osobę  wybrano  na

patrona.  Nie  wyprzedziła  tematu.  Planują  nadanie  imienia  szkole  w  2006  roku.  podjecie

uchwały byłoby w tym roku V-VI, aby był czas na zorganizowanie uroczystości. WSH jest z

naszym środowiskiem związane.  Młodzież  z  naszego terenu uczy się w tej  szkole.  Nasze

dzieci  są  zdolne  i  utalentowane.  Uczniowie  WSH  prowadziliby  zajęcia  pozalekcyjne  z

naszymi uczniami. Artykuł, który się ukazał w gazecie był sygnałem ww. sprawie. 

Pan Witold Czapliński – uważał, że nic nie wiemy o działaniu proponowanego na patrona, a

jest innych sławnych ludzi godnych nadania imienia szkole. Zapytał, kto wnioskuje na patrona

szkoły?

Pani  Agnieszka  Domańska  –  odpowiedziała,  że  wnioskuje  rada  pedagogiczna,  rada

rodziców, rada uczniowska. 

Pan Tomasz Długołęcki – zapytał, czy było brane pod uwagę, kto to był, czy Polak?

Pan Cezary Wojciechowski – zaznaczył, dlaczego takie pytanie, po ukazaniu się artykułu w

gazecie miał telefony, kto to był?
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Pani Agnieszka Domańska – wyjaśniła, że było spotkanie rady rodziców i padła propozycja

tej osoby i była akceptacja. Dzieci chciałyby przedstawić osobę na sesji. 

Pani  Jadwiga  Koc  –  zaznaczyła,  że  może  należało  najpierw  z  radą  przedyskutować

kandydaturę osoby nadania imienia szkole. Dochodzą ją głosy, że przedstawiana osoba była

Żydem.

Pani Agnieszka Domańska  – odpowiedziała, że pochodzenie może tak, ale był Polakiem.

Czy  pochodzenie  ma  tak  wielkie  znaczenie.  Była  zasłużonym   profesorem.  Jeśli  będzie

odrzucony, będą nowe procedury.   

Pan Piotr Kownacki – zapyta, czy nie ma zasłużonych ludzi polskiego pochodzenia?

Pani Jadwiga Koc – jej zdaniem będą kłopoty by społeczeństwo naszej gminy zgodziło się

na nadanie szkole imienia proponowanej osoby. 

Pani Agnieszka Domańska  – odpowiedziała,  że  nie  jest to  ostateczna decyzja. WSH nie

obrazi  się.  Chodzi  o  współpracę  z  WSH.  Po  podjęciu  uchwały jest  sporządzany wniosek

nadania imienia szkole. 

Pan Krzysztof Zabielski  – zaproponował, aby dać szansę dzieciom przedstawienia osoby,

kto to był i co zrobił?

Pani Agnieszka Domańska  – zaznaczyła, że uczymy dzieci tolerancji, a nie jest ważne co

osoba zrobiła, a jakie miała pochodzenie.

Pan Przewodniczący Rady  – powiedział,  że  zadał  to  pytanie  dlatego,  że było zadawane

jemu?

Ad. pkt 12 i 13

Pan  Przewodniczący  Rady  –  odczytał  wniosek   Klubu  Radnych  Samorządowego

Porozumienia Rolników w sprawie remontu dróg.

Wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję.

Protokołowała:  

Hanna Skorupska
PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski


