
Rada       Gminy      Gzy

 
                                                Protokół Nr XXI/2005

                                     z Sesji Rady Gminy Gzy

                                     odbytej w dniu 28 kwietnia  2005 roku.

      

                            Gzy        kwiecień             2005 rok



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

                                                    

                                             z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 28 kwietnia 2005 roku

                                             w Publicznym Gimnazjum  w Gzach pod

                                             przewodnictwem   Pana  Cezarego Wojciechowskiego – 

                                             Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.

Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXI 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. 

Pan Wójt – zaproponował dodatkowy punkt do porządku obrad w następującym brzmieniu:

Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  zabezpieczenia.  Uchwała  ta  jest  konieczna  przy

realizacji inwestycji drogowej Słończewo – Dziarno. Został złożony wniosek do Wojewody i

musi być uzupełniony do 06.05.2005 r. – ww. uchwała. 

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

uwzględnieniem  dodatkowego  punktu  proponowanego  przez  Pana  Wójta  następującym

brzmieniu:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Uchwalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Interpelacje radnych. 

  5. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2004.

      a/  wystąpienie Wójta,

      b/ zapoznanie z Uchwałą Nr 98/C/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

          Obrachunkowej w Warszawie z dnia 06.04.2005 r. w sprawie: wydania opinii o 

          przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004r.,

     c/ zapoznanie z Uchwała Nr 3/05 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 
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          12 kwietnia 2005 roku o opinii wykonania przez Wójta Gminy budżetu za rok 2004 i w 

          sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta,

      d/ zapoznanie z Uchwałą Nr 145/C/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

          Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14.04.2005r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

          Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 12.04.2005 r. w sprawie udzielenia 

          Absolutorium Wójtowi Gminy Gzy,

      e/ opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykonania 

          budżetu Gminy Gzy za 2004 rok,

      f/ opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za rok    

         2004,

      g/ dyskusja.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia

      absolutorium Wójtowi Gminy.

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

  8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zabezpieczenia.

  9. Podjęcie uchwały: w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

      terenie gminy Gzy.

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 31 marca 2005 roku Nr XX/2005 jest wyłożony na sali obrad do wglądu.

Nie zostały wniesione uwagi i został on przyjęty jednomyślnie.

Ad. pkt 4

Pan  Janusz  Konarzewski  –  zaproponował,  aby  odpowiedzi  na  interpelacje  radnych  z

poprzedniej  sesji były udzielone w pkt 4.

Pan Przewodniczący Rady  – wnioskował o zakup dyktafonu do obsługi rady – komisji  i

sesji.

Pan Krzysztof Zabielski – zapytał, na jakim etapie jest żwirowanie dróg gminnych?

Oznakowanie wsi Kęsy było zgłaszane wcześniej i co wiadomo w tej sprawie?
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Pan  Wójt  –  poinformował,  że  z  poprzedniej  sesji  na  2  interpelacje  nie  były udzielone

odpowiedzi.

I Na złożone pismo przez Panią Helenę Grzelakowską udzielił odpowiedzi pisemnej na ręce

Przewodniczącego Rady.

Pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

II Ukaranie odsetkami firmę budującą halę sportową za nieterminowe zakończenie budowy.

Wyjaśniał  sprawę  na  komisji  rewizyjnej.  Umowa  zawarta  była  22  września  z  terminem

ukończenia budowy hali sportowej był 30.10.2004r. przyznał, że były opóźnienia, ale zależało

mu  na  wykorzystaniu  dotacji  w  wysokości  600.000  zł.  Ww.  środki  były realizowane  za

pośrednictwem  banku.  Budowa  była  realizowana  i  wykorzystano  środki.  Zamiast  kary

pomogli  przy otwarciu  hali,  będzie  wykonane  malowanie,  ułożyli  kostkę,  zrobili  2  drogi

dojazdowe. 

Równiarka  2/3  dróg  gminnych  wyrównała.  Prace  robione  są  dobrze.  Prace  zostaną

zakończone do końca maja. W maju rozpocznie żwirowanie dróg gminnych, po rozpoznaniu

w terenie. 

Znakowanie drogi wojewódzkiej – był pracownik  z Nasielska w terenie i będzie oznaczenie,

ale są procedury do wykonania. 

Pan  Włodzimierz  Żbikowski  –  zapytał,  ile  byłoby  odsetek  za  niedotrzymanie  terminu

budowy hali sportowej?

Pan Wójt  – powiedział,  że podpisany był aneks do banku,  a nie  było liczone ile  byłoby

odsetek.  Naliczenie  odsetek  równałoby się  z  nieotrzymaniem umowy i  dotacja  w kwocie

600.000 zł musiałaby być zwrócona.

Ad. pkt 5

Pan  Przewodniczący  Rady  –  udzielił  głosu  Wójtowi  Gminy  Panu  Zbigniewowi

Kołodziejskiemu.

a/ 

Wystąpienie Wójta w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 2004 rok.

Wystąpienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

b/ 

Pani Sekretarz  – odczytała uchwałę Nr 98/C/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 06.04.2005 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym

przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2004 rok.
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Ww. uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

c/ 

Pan Włodzimierz Żbikowski  – Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej zapoznał,  że w dniu

12kwietnia 2005 roku  Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie i podjęła Uchwałę Nr 3/05

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy o opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy budżetu

za rok 2004 i w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta. 

Ww. uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

d/ 

Pani Sekretarz – odczytała Uchwałę Nr 145/C/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej  w  Warszawie  z  dnia  14.04.2005  r.  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 12.04.2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Wójtowi Gminy Gzy. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

e/

Pan Zdzisław Kaczorowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Publicznego odczytał pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu na 2004 rok.

Opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

f/ 

Pan Edward Malicki - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu odczytał pozytywną 

opinię w sprawie wykonania budżetu za 2004 rok.

Opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

g/ 

Pan Witold Czapliński – czy kwota w Dziale 851 – Ochrona Zdrowia w wysokości 4.249 zł i

kwota z działu 926 – Kultura Fizyczna i Sport w wysokości 2.453 zł dotyczy wyjazdów na ten

sam  „Otwarty  Turniej  Tenisa  Stołowego”  w  Niestępowie?  Jak  rozumieć  „  najbardziej

uzdolnione ruchowo dzieci”?

Pani Jadwiga Frąckiewicz – wyjaśniła, że obie kwoty dotyczą tego samego turnieju. Od 2 lat

młodzież  trzech naszych szkół:  PSP Skaszewo,  PSP Gzy i  PG Gzy bierze  udział  w tych

zawodach sportowych. Wymienione kwoty dotyczą opłat za wynajmowane autobusy PKS,

którymi dowożono młodzież uczestniczącą w zawodach, ponadto opłacano koszty wstępu po

10 zł za każdego uczestnika. 
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Pani Skarbnik  – powiedziała,  że  był zorganizowany sportowy wypoczynek dla 10 dzieci

uzdolnionych sportowo z PSP ze Skaszewa.

Pan Zdzisław Kaczorowski – stwierdził, że wszystkie pytania dotyczące wykonania budżetu

zostały zadane  na komisji  rewizyjnej.  Słuchając wystąpienia  Pana  Wójta  jest  zaskoczony.

Przeglądali  umowę  z  ZAMBETEM  na  wykonanie  hali  sportowej.  Inwestycja  została

niedokończona, prowadzona była tak jak firma chciała, a nie jak powinna. Myśli o tym jakie

będą następne umowy na wykonanie inwestycji. Roboty winne być prowadzone zgodnie z

umową. Wyjaśnienie nie satysfakcjonuje go.

Pan Wójt  – zaznaczył,  że  mówił  to  samo na  komisji  rewizyjnej  i  dzisiaj.  Pewne rzeczy

wskazane należy zrobić popełnione były błędy. Firma jeszcze dokończy roboty i dopilnuje,

aby było zrobione dobrze. Z uwag wyciągnie wnioski i postara się w tym roku robić dobrze. 

Pan Krzysztof Zabielski – zwrócił uwagę, że Pani dyrektor z Gimnazjum z Gzów zgłaszała,

że są przecieki przy obróbce lukarn na dachu szkoły w Gzach. Przy opadach deszczu woda

przecieka do sal. Miało być naprawione, a nie jest zrobione.

Pan Wójt  – obiecał,  że  firma w maju będzie  malowała  halę  sportową,  to  dopilnuje,  aby

zostały usunięte usterki. 

Pan Witold Czapliński  – zapytał, czy kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania

inwestycji w wysokości 0,03% powinna być od całej inwestycji?

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że kara za niewykonanie w terminie inwestycji była ustalona w

wysokości  0,03%  za  każdy  dzień  przekroczenia  terminu  od  wartości  netto,  co  daje  ok.

22.000zł. Firma miała problemy. Duża inwestycja, wymagała wysiłku dużo osób. Mieliśmy

do wykorzystania dotację z MENiS. Zawarta umowa była bardzo rygorystyczna. Pan Wójt

dokładał  starań,  aby  można  było  rozliczyć  się  z  bankiem  kwotę  600.000  zł  za  2004  i

100.000zł wykorzystane w 2003 roku. jeśli ich byśmy nie wykorzystali, doprowadziłoby do

zachwiania  równowagi  finansowej.  Były  dodatkowe  umowy  na  wykonanie  drogi

przeciwpożarowej, dodatkowe roboty na  oczyszczalni ścieków i wymianę posadzki na klepkę

podłogową. W umowie z wykonawcą na roboty budowlane jest gwarancja na okres 5 lat. 

Pan Krzysztof  Zabielski  –  jego  zdaniem należy inwestycję  (  hala  sportowa) zakończyć,

usunąć  usterki  i  nie  wracać  do  niej  przez  kilka  lat.  Podkreślił,  że  w  okresie  2  lat  było

wykonane wiele inwestycji i w planach rady są dalsze planowane duże inwestycje.
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Pani Maria Filipowicz – wyraziła uznanie dla Wójta i  pracowników gminy. Cieszy się, że

Pan  Radny Zabielski  zauważył,  że  zostało  zrobione  dużo.  Jest  to  zasługa  Pana  Wójta  i

pracowników. My ustalamy zadania a wykonanie pozostawiamy Panu Wójtowi.

Ad. pkt 6

Pan Przewodniczący  Rady –  poprosił  Pana  radcę  o  przypomnienie  zasad  głosowania  w

sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi.

Pan  Bogusław  Sokalski  –  wyjaśnił,  że  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  absolutorium

podejmuje rada w sposób jawny, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Pan  Przewodniczący  Rady  –  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie:  rozpatrzenia

sprawozdania  z  wykonania  budżetu  i  udzielenia  absolutorium  Wójtowi.  Poddał  pod

głosowanie ww. projekt uchwały. Ustawowy skład Rady jest 15 radnych, w głosowaniu brało

udział  15  radnych.  Za  udzieleniem  absolutorium  Wójtowi  głosowało  8  radnych,  głosów

przeciwnych nie było, 7 radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwała  Nr  XXI/121/05  Rady  Gminy  Gzy  z  dnia  28  kwietnia  2005  roku  w  sprawie:

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi została

podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady i stanowi załącznik nr 9 do

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że zmiana dotyczy zwiększenia subwencji o kwotę 46.520 zł na

realizację własnych zadań bieżących na pokrycie stypendium socjalnego dla uczniów naszej

gminy. Ustawa obowiązuje  od 1.01.2005r.  Środków jest  za  mało w stosunku do potrzeb.

Stypendium  może  być  przyznane  od  46,80  –  112  zł.  Jest  169  wniosków o  stypendium.

Stypendium może być przyznane na okres 10 miesięcy. Brak jest 23.360 zł na stypendium.

Jest zadaniem dodatkowym, ale nie są zagwarantowane środki. Wnioski będzie rozpatrywać

powołana komisja, a Wójt będzie wydawał decyzje. 

Planowane są środki na zakup maszyny czyszczącej do sprzątania hali sportowej w kwocie

10.000 zł. 

Było planowana dotacja dla policji na paliwo w kwocie 3.000 zł. Wpłynął wniosek, aby te

środki przeznaczyć na zakup samochodu dla policji wspólnie z gminą Świercze. Komenda

proponuje, aby nie przelewać środków do Komendy Wojewódzkiej. Omawiali z RIO z jakiej

formy skorzystać, ale na razie proponują  się wstrzymać. W czerwcu będzie wiadomo jak to 
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zrobić.  Jest  propozycja,  aby z  Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska  kwotę15.000 zł

przeznaczyć na dofinansowanie zakupu odmularki przez Gminną Spółkę Wodną i 1.000 zł na

dofinansowanie wykonania próbek glebowych. 

Pan Przewodniczący Rady – zaznaczył, że kwota 3.000 zł była przyznana dla policji, a teraz

chodzi o przeznaczenie też dla policji tylko na inny cel. 

Poddał pod głosowanie wniosek: kto jest za tym, aby środki w kwocie 3.000 zł pozostały na

razie bez zmian. 

Na  15  radnych  obecnych  na  sali  obrad  za  głosowało  15  radnych.  Wniosek  przeszedł

jednogłośnie. 

Pan Przewodniczący Rady  – poddał pod głosowanie propozycję dofinansowania GSW w

kwocie 15.000 zł na dofinansowanie zakupu odmularki?

Na  15  radnych  obecnych  na  sali  obrad  za  głosowało  15  radnych.  Propozycja  przeszła

jednogłośnie.

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały z uwzględnieniem zmian, poddał go

pod głosowanie. 

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

Uchwała Nr XXI/122/05 Rady Gminy Gzy z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian

budżetu  gminy  Gzy  na  2005  rok  przeszła  jednomyślnie  i  stanowi  załącznik  nr  10  do

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8

Pan Przewodniczący Rady – zapoznał, że uchwała niezbędna jest w zawiązku ze złożonym

wnioskiem na dofinansowanie drogi Skaszewo – Dziarno.

Pani Skarbnik – poinformowała, że otrzymaliśmy projekt umowy i musi być zabezpieczenie

umowy w 2 formach: 1/ weksla „in blanco” wraz z deklaracją na kwotę 621.399,20 zł wraz z

odsetkami na okres 5 lat od podpisania umowy, 2/ gwarancji bankowej na kwotę 200.000 zł

wraz z odsetkami na okres 5 lat od podpisania umowy (kredyt od 0,5 – 1% odsetki ). Również

będzie monitoring drogi przez okres 5 lat. Dokumenty zostały złożone do SPORU i myśli, że

po dołączeniu ww. uchwały będą przyjęte do realizacji.

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: ustalenia zabezpieczenia,

podał pod głosowanie. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 15 radnych.
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Uchwała  Nr  XXI/123/05  Rady  Gminy  Gzy  z  dnia  28  kwietnia  2005  roku  przeszła

jednomyślnie i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9 

Pan Przewodniczący Rady – zaznaczył, że na poprzedniej sesji była propozycja, aby projekt

uchwały  skonsultować  z  mieszkańcami  gminy.  konsultacje  się  odbyły.  Jest  częściowo

wprowadzona zmiana do poprzedniego projektu uchwały. 

Ubył 1 radny.

Pani Sekretarz  – poinformowała, że spotkania z mieszkańcami odbyły się w dniach 17 –

27.04.2005r. Większość mieszkańców nie miała uwag. 

Pan Zdzisław Kaczorowski  – zapytał, czy nie może być 2 – 3 firmy odbierające odpady,

tylko ZUK z Pułtuska. Jeżeli wejdzie 2 –3 firmy mieszkańcy wybiorą najtańszych, a ZUK nie

wpuści na wysypisko w Płocochowie. Czy rolnik  może sam wywieść odpady na wysypisko w

Płocochowie – Burmistrz informował,  że nie. Proponuje zapis w Regulaminie,  aby rolnicy

indywidualni mogli wywozić odpady sami na wysypisko. 

Pan Wójt  – rozmawiał  z  Panem Wal – Dyrektorem ZUK i  obecnie rolnicy indywidualni

mogą wywozić odpady, ale na nowe wysypisko, będzie nowy regulamin zagospodarowania

wysypiska odpadów. 

Pani Skarbnik – zapytała, czyje jest wysypisko?

Pan Wójt – odpowiedział, że wysypisko jest własnością UM w Pułtusku. My partycypujemy

w kosztach, aby firma zarządzająca wysypiskiem odbierała od naszych mieszkańców odpady.

Pani Sekretarz – postarają się w tej sprawie jeszcze porozmawiać. 

Pan  Mieczysław  Skorupski  –  zapytał,  czy  rolnik  będzie  mógł  wywozić  indywidualnie

odpady na wysypisko?

Pan radca – zaznaczył, że rolnicy podpiszą umowy z odbiorcą odpadów, który będzie tańszy.

Pani  Jadwiga  Koc  –  zaznaczyła,  że  rozpatrywana  jest  sprawa  odbioru  odpadów  z

gospodarstw. Nie interesuje nas kto, tylko kiedy będą odbierane odpady. Niedługo będą pełne

rowy  śmieci.  Trzeba  rozpatrzyć  projekt  uchwały  i  podjąć  ją  jak  najszybciej.  Ludzie

przychodzą i pytają gdzie mogą wywozić śmieci?

Pan  Zdzisław  Kaczorowski  –  zapytał,  że  środki  są  przyjmowane  od  nas  na  budowę

wysypiska,  a  dlaczego  nie  będziemy  mogli  sami  wywozić  odpadów?  Wysypisko  będzie

obsługiwać jedna firma ZUK w Pułtusku.
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Pan Andrzej Długołęcki  – jego zdaniem obecnie nie mamy gdzie wywozić odpadów, więc

trzeba szybko rozstrzygnąć problem. Będziemy płacić za wywóz, tylko pytanie ile?

Pani Jadwiga Koc – rozumie, że każdy liczy swoje środki, a Wójt wybiera obsługującą firmę

odbierająca odpady z gospodarstw.

Pan radca  - wyjaśnił, że Wójt tylko wydaje koncesję na prowadzenie działalności.

Pani Jadwiga Koc – nie będzie się zastanawiać kto odbierze i gdzie zawiezie odpady, tylko

za ile? Jeśli  gmina finansuje w wysypisko, to Burmistrz nie powinien ograniczać wywozu

odpadów przez indywidualnych mieszkańców naszej gminy.

Pan   Mieczysław  Skorupski  –  był  przeciwny zakazu  wywozu  indywidualnie  odpadów.

Zasłaniają  się,  że  będzie  wywóz  odpadów  niewiadomego  pochodzenia.  Jak  będzie  ktoś

przeprowadzał remont będzie musiał zapłacić oddzielenie?

Pan Witold Czapliński – stwierdził, że nie wiadomo jak będzie z odbiorem odpadów i może

nam nie odpowiadać. 

Pan  Wójt  –  zaznaczył,  że  do  otworzenia  nowego  wysypiska  będzie  można  wywozić

indywidualnie  odpady.  Po  otworzeniu  nowego  tylko  firma  obsługująca  będzie  mogła

wjeżdżać  na teren  wysypiska.  Wnioski  o  wydanie zezwolenia  złożyły 2 firmy. Wyda im.

Proponowane  stawki  za  wywóz  są  zróżnicowane,  ale  może  się  zmieni.  Obecnie  należy

uchwalić Regulamin. Firmy będą podpisywały umowy indywidualnie. 

Pan Witold Czapliński – jego zdaniem na śmieciach firmy będą zarabiać ale nikt nie będzie

ich odbierał za darmo.

Pan  Mieczysław  Skorupski  –  jemu  chodzi  o  to,  że  gmina  współfinansuje  w  budowie

wysypiska,  a  mieszkańcy nie  będą  mogli  indywidualnie   wywozić  własnym transportem

odpadów na wysypisko. 

Pan radca – powiedział, że prawdopodobnie będą firmy odbierać odpady za darmo. 

Pan Tomasz Długołęcki – jego zdaniem jeśli będzie uchwalony Regulamin, mieszkańcy będą

musieli podpisać umowy z firmą.

Pan radca – powiedział, że wymagane będzie, aby mieszkańcy mieli potwierdzenie odbioru

odpadów. 

Pan Zdzisław Kaczorowski – jego zdaniem mieszkańcy podpiszą umowy z firmą na wywóz

śmieci i ważne jest, że będzie można oddawać surowce wtórne. 



- 10 -

Pan radca – zaznaczył, że zarządzający wysypiskiem śmieci będą się bronić przed odbiorem

od  indywidualnych  mieszkańców  tłumacząc,  że  może  w  odpadach  znaleźć  się  kawałek

eternitu, który musi być oddzielany.

Pani Jadwiga Koc – jej zdaniem jest to poważna sprawa. Mieszkańcy pytają o rozwiązanie

wywozu  odpadów  z  gospodarstw.  Mieszkają  przy  trasie  Pułtusk  Ciechanów  i  w  rowach

zaczyna być coraz więcej wyrzucanych śmieci. Będzie na terenie działała firma i jak będą

odpowiadały warunki mieszkańcy podpiszą umowy na wywóz śmieci. Nie interesuje ich gdzie

one zostaną wywiezione. Oddzielna sprawa współfinansowanie w wysypisko śmieci,  a nie

będzie  możliwości  indywidualnego  wywozu  śmieci  na  wysypisko  przez  naszych

mieszkańców.

Pan  Przewodniczący  Rady  –  zapytał,  czy  są  propozycje  zmiany  w  proponowanym

Regulaminie?

Pan  Piotr  Kownacki  –  jego  zdaniem  gmina  współfinansowuje  wysypisko  śmieci  i

mieszkańcy gminy powinni mieć możliwość wywożenia śmieci na wysypisko indywidualnie. 

Pan Mieczysław Skorupski – zapytał, że rolnik obecnie będzie musiał podpisać umowę na

wywóz odpadów z firmą, a potem po wybudowaniu płyt gnojowych z niej wywóz?

Pan  Przewodniczący  Rady  –  odpowiedział,  że  jak  będzie  miał  odpowiedni  sprzęt  sam

wywiezie.

Odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie gminy Gzy, poddał pod głosowanie.

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od

głosu. 

Uchwała Nr XXI/124/05 Rady Gminy Gzy z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie: przyjęcia

Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy Gzy przeszła  większością

głosów i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10

Odpowiedzi na interpelacje radnych były udzielone wcześniej.

Ad. pkt 11 i 12

Pani Agnieszka Domańska –  podziękowała za przyznanie środków na zakup maszyny do

sprzątania  hali sportowej.
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Pan  Andrzej  Mordwiński  –  podziękował  za  przyznanie  środków  dla  Gminnej  Spółki

Wodnej na dofinansowanie  kupiena odmularki. 

Pan Wójt - podziękował za udzielenie  absolutorium. Będzie starał się wraz z pracownikami

dobrze wypełniać obowiązki. By ten rok był jeszcze lepszy niż poprzedni. 

Starostwo  ma  łatać  dziury na  drodze  Kozłowo  –  Grochy Imbrzyki  odcinek  7,5  km a  w

przyszłości przykryć dywanikiem asfaltowym.

Równiarka  2/3  dróg  gminnych  zrobiła.  Teraz  należy  rozpocząć  żwirowanie  dróg.  Prosił

sołtysów, aby dopilnowali przy żwirowaniu. 

Pan Przewodniczący Rady – zapytał, że są sygnały od młodzieży wsi Gzy i Gzy Wisnowa,

że są pobierane opłaty za korzystanie z hali.

Pani  Agnieszka  Domańska  –  odpowiedziała,  że  opiekun  hali  pobiera  opłaty  i  5.05.05

rozliczy się.

Pan Jadwiga Frąckiewicz  – zapoznała, że w Regulaminie są ustalone stawki za wynajem

hali sportowej i przedstawiła je. 

Pan Marian Zawadzki  – zapytał,  czy dzieci  uczące  się  w tej  szkole  też  będą płacić  za

korzystanie z hali?

Pan Agnieszka Domańska – odpowiedziała, że dzieci szkół podstawowych i gimnazjum nie

płacą za  korzystanie  z  hali  sportowej.  Odpłatność jest  dla  młodzieży ponad gimnazjalnej.

Koszt wynajmu u nas jest niższy niż w Pułtusku.

Pani  Zofia  Frąckiewicz  –  zapoznała,  że  w Szyszkach  działa  Klub  Sportowy,  czy mogą

skorzystać ze środków dla Klubu. Były badania lekarskie członków klubu, za które zapłacił

Pan Józef Grudzień.  Jest  to  grupa zorganizowana, czy mogliby korzystać z hali  2 razy w

miesiącu z opiekunem bezpłatnie?

Pan  Przewodniczący  Rady  –  odpowiedział,  że  środki  na  sport  są  w  budżecie  i  należy

wystąpić z wnioskiem o ich przydział.

Pan Zdzisław Kaczorowski – zaproponował, aby Pana Józefa Grudnia zaprosić na sesję.

Wobec zrealizowanego porządku Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesje.

Protokołowała:

Hanna Skorupska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy

Cezary Wojciechowski


