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Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 13 .10 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 w posiedzeniu 

uczestniczy 11 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Biegała Krzysztof 

2. Czapliński Witold 

3. Sadowski Mieczysław 

4. Sierzan Zdzisław 

Ad. pkt 2. 


Przewodniczący L. Pytel- przedstawił proponowany porządek obrad: 


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 trybu udzielania, rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9. Sprawy bieżące gminy. 

10. Wolne wnioski i pytania. 
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11. Zamknięcie Sesji. 


Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pani Wójt chciałby 


wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 


W tym momencie na salę obrad przybył radny Witold Czapliński. Aktualna ilość radnych 


biorących udział w posiedzeniu 12 osób. 


Przewodniczący L. Pytel - nie widząc żadnych propozycji zaproponował przyjęcie 


porządku obrad. 


Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za" , przy 


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednomyślnie porządek 


obrad Sesji. 


Ad. pkt 3. 

Przewodniczący I. Pytel - powiedział, że protokół z poprzedniej Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Gminy odbytej w dniu 12 lipca 2012 r. Nr XVII/l2 był wyłożony do wglądu na sali obrad 

i radni mogli się z nim zapoznać. Po czym poddał protokół pod glosowanie 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za" , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednomyślnie protokół 

z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Ad. pkt 4. 

Radna Zofia Frąckiewicz - zapytała Starostę Pułtuskiego Pana Marka Edwarda 

Wroniewskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku Juliana Kutnera 

o naprawę chodników w Szyszkach. Nadmieniła, że w 2011 r. Rada Sołecka wsi Szyszki 

skierowała do Powiatu pismo o naprawę chodników, które się sypią. W tym samym roku 

otrzymali odpowiedź, że chodniki będą naprawione w ramach gwarancji w lipcu 2011 r. 

Minął 2011 r., a chodniki są dziurawe i nic nie zostało zrobione. W marcu 2012 r. ponownie 

napisali pismo o naprawę chodników. Dodała, że Pan Dyrektor ZDP dzwonił do niej 

i przepraszał, ponieważ odpowiedź otrzymali dopiero po 3 miesiącach. W odpowiedzi zostało 

napisane, że chodniki będą naprawione w 2012 r. , czyli do końca grudnia. Jej zdaniem, 

pewnie skuje je mróz i będą naprawione. Podkreśliła, że w marcu 2012 r. minęła gwarancja 

na chodniki. W związku z tym zapytała, co będzie z chodnikami, czy wykonawca naprawi je 

w ramach gwarancji, czy Powiat dołoży pieniądze na ich naprawę, bo na dzień dzisiejszy na 

całej długości są do naprawy. 
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Radny Witold Czapliński - zaproponował Panu Staroście przejazd drogą powiatową 

Kozłówka - Krzemień, żeby Pan Starosta zobaczył stan tej drogi. Uznał, że jest to obraz 

nędzy i rozpaczy. Droga nieprzejezdna całkowicie, a jadąc nią użytkownicy niedługo będą 

sobie urywali koła u pojazdów. 

Sołtys wsi Szyszki Waldemar Pawlak - zabierając głos w spraWIe chodników 

w Szyszkach powiedział, że w tej sprawie kilka razy zabiegali i nie szło. We wsi są już 

radykalne głosy, chcą sprawę zgłosić do prokuratury. Są podejrzenia, że podbudowa pod 

chodnik nie była zrobiona według projektu. Chodnik dzisiaj się rozpada. Mija trzeci rok 

i nikogo to nie interesuje. Zwracając się do Rady Gminy stwierdził, że Rada Gminy wydała 

publiczne pieniądze i nikogo to nie obchodzi, poza radną Panią Frąckiewicz i nim, sołtysem 

wsi Szyszki. Pieniądze, które poszły z gminy, że ciężko policzyć każdą złotówkę, tam 

poszły lekką ręką. Są głosy, które powtarza. 


Przewodniczący L. Pytel - wyjaśnił, że wszyscy są ludźmi uważa, że są w stanie się 


porozumieć, nie trzeba prokuratury. 

Radny i Wiceprzewodniczący Rady Jacek Grochowski - również zwracając się do Pana 

Dyrektora ZDP i Pana Starosty w sprawie drogi powiatowej Łady - Gotardy, a w 

szczególności od miejscowości Żebry - Włosty do miejscowości Gotardy, na której od 3-ch 

miesięcy pracuje koparka "Ostrówek" zapytał w imieniu tamtejszych mieszkańców, czy 

droga ma być zaorana, ponieważ rowy się zawala i po deszczu jest przejechać tragicznie. 

Przyznał, że w ubiegłym roku pewne dziury zostały zalatane, ale niektórzy mówią, jaki to 

musiał być system losowy, żeby wybrać dziury, które są do załatania, a które nie? Uznał, że 

Rejon później miał łatać resztę dziur, ale było to tak, że w piątek była robota, w niedzielę 

deszcz, a w poniedziałek przejechać nie można. Stwierdził, że wie, że pieniędzy jest mało, ale 

jeśli ta sama dziura będzie łatana 10 razy, to jest źle. Jego zdaniem, nie potrzeba tam 

fachowca i każdy widzi, że jest tragedia. Poza tym droga jest porośnięta krzakami, zero 

rowów i poboczy. Po zerwaniu poboczy nie da się jeździć. 

Radna Jadwiga Koc - zwracając się do Pana Starosty przypomniała, że ostatnio, kiedy Pan 

Starosta był na Sesji Rady Gminy Gzy powiedziała, że poruszy sprawę opieki zdrowotnej. 

W związku z tym powiedziała, że chciałaby się dowiedzieć jak wygląda sprawa obsługi 

naszych pacjentów przez Pogotowie Ratunkowe. Była zdania, żen mieszkańcy gminy nie 

wiedzą, czy mają 2 karetki, czy l karetkę i gdzie podlegają. Dodała, że dowiedzą się 

cokolwiek z prasy, ale konkretów nie znają. 
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Dalej poruszyła sprawę Szpitala Puhuskiego, pytając, czy stan leczenia pacjentów uległ 

poprawie, czy w dalszym ciągu są niedomówienia jakie kiedyś zastała tzn. nie można 

domagać się u lekarza konkretnego leczenia bo się obraża, wychodzi, nie chce rozmawiać 

z pacjentami. Uznała, że jest to bardzo bulwersujące. Kolejna sprawą, o którą zapytała, to czy 

zostały zagospodarowane pomieszczenia, które miały być zagospodarowane przez 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. 

Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki - apelował do zaproszonych gości, aby gmmę Gzy 

traktowali jednakowo na równi z innymi gminami w powiecie. 

So:tys wsi Wójty - Trojany Andrzej Mordwiński - zapytał, co z drogą Kozłówka 

Krzemień? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Julian Kutner - podziękował za zaproszenie na 

Sesję i wyraził nadzieję, że nie jest to ostatnie zaproszenie, że takie zaproszenia będą się 

pojawiać. Odpowiadając na interpelacje radnych powiedział: 

- Odnośnie miejscowości Szyszki, że tak jak infonnowali w piśmie, naprawa chodników 

będzie wykonana w tym roku. Z tym, że naprawę zapadniętego chodnika chcieli połączyć 

z naprawą przepustu, który jest pod drogą w kierunku na Strzegocina. Będzie to wykonane 

z częściowym wykopaniem rowu, gdyż uszkodzenia chodnika wynikają między innymi 

z tego, że jest podmokły teren. Naprawa będzie zrobiona kompleksowo w tym roku i na 

pewno nie będzie to zimą, 

- Jeśli chodzi o uszkodzenia, to tej pory miał w świadomości zgłaszane infonnacje od Pani 

Wójt i od Pani radnej w obrębie skrzyżowania z drogą na Strzegocin, 

- Jeśli chodzi o gwarancję, to ma zapewnienie od wykonawcy, ponieważ rozmawiali o tym 

wcześniej przy okazji pierwszego zgłoszenia jak tylko został Dyrektorem ZDP, że 

wykonawca poprawi chodnik w momencie jak wykonają wymianę przepustu pod drogą 

i okopanie częściowo drogi rowami, żeby było można odprowadzić wodę. 

Radna Z. Frąckiewicz - poinfonnowała Pana Dyrektora ZDP, że chodnik nie rozpada się 

tylko przy przepuście, ale w całej wsi. Uznała, że z tego co słyszy, Pan Dyrektor nie był we 

wsi i chodnika nie oglądał. Był tylko przy przepuście, tam gdzie wypadają płyty chodnikowe 

i się wszystko rozjechało. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych J. Kutner - wyjaśnił, że rozmowa była o chodniku 

w obrębie skrzyżowania z droga na Strzegocin. Zgłoszeń, że chodnik rozpada się na długości 

całej wsi sobie nie przypomina. 
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Jeśli tak jest, jeszcze raz sprawdzą i będą rozmawiać z wykonawcą. Pomimo, że gwarancja 

upłynęła myśli, że ponieważ to nastąpiło wcześniej, będzie możliwe poprawienie chodnika. 

Tego tematu ZDP nie odpuści. 

- W kwestii drogi powiatowej Kozłówka - Grochy Imbrzyki, podobnie jak inne drogi 

w gminie Gzy w ostatnim okresie i jeszcze w poniedziałek (27.08.2012 r.) będzie trochę 

poprawiana. W tej chwili, kiedy przejeżdżał wczoraj (23.08.2012 r.) droga jest nierówna, 

wyboista. Natomiast przejazd nią nie grozi uszkodzeniem samochodu bądź nie jest to bardzo 

niebezpieczne, o ile kierowca zachowa rozsądek i dostosuje odpowiednią prędkość do stanu 

drogi, którego nie naprawi się w ciągu miesiąca. Uznał, że droga wymaga bądź przebudowy, 

bądź ułożenia na niej nakładki, chociaż na niektórych odcinkach, w szczególności na 

przełomach, które są naprzeciwko Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. 

- Odnosząc się do uwagi, że ciągle są naprawiane te same dziury, podkreślił, że nie jest tak 

pięknie, są to cały czas nowe dziury. Dodał, że wyraźnie widać, że załatanie odcinka drogi 

i poprawienie jego stanu i poprawienie ubytków, które są w nawierzchni asfaltowej, za jakiś 

czas pojawiają się w nowych miejscach. Obserwowane jest to na terenie całego powiatu, nie 

tylko na terenie gminy Gzy. Uważał, że na krótką metę nic nie zrobią. Mogą co roku starać 

się przebudowywać odcinki dróg. Jego zdaniem, więcej na ten temat wypowie się Pan 

Starosta, ponieważ są to kwestie budżetowe, inwestycji, zaplanowania, poważniejszy 

wydatek. Na tę chwilę ZDP może tylko utrzymywać te drogi w tzw. przejezdności. Uznał, że 

taki stan jest na terenie całego powiatu i gmina Gzy pod tym względem nie jest wyjątkiem. 

- Na pytanie Pana radnego i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Rady J. Grochowskiego 

w kwestii drogi nr 1242 tj. w kierunku Żebry - Włosty do Szyszk odpowiedział, że prace, 

które są prowadzone mają na celu zebranie poboczy, aby woda mogła spływać do rowu i nie 

wypłukiwać kolein przy asfalcie i nie ulegała degradacji nawierzchnia. Prace, które prowadzą 

mają doprowadzić do stanu poszerzenia drogi, żeby pobocze było możliwe do jeżdżenia. 

Poinformował, że w tej chwili jest I etap prac, zebranie poboczy. Przy tej okazji 

podziękował mieszkańcom za odbieranie ziemi, iż dla ZDP jest to ogromna pomoc i wsparcie 

w pracach. Następnym, kolejnym etapem będzie okopanie drogi rowami i usunięcie 

zakrzaczeń, które tam są, jak również utwardzenie poboczy. 

Radny Zdzisław Kaczorowski - zapytał, czy prace są symfronizowane z tym co później 

miałoby być, bo droga ta nie doczekała się realizacji. 
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Dyrektor Zanądu Dróg Powiatowych J. Kutner - odpowiedział, że tak. 

Radny Z. Kaczorowski - zapytał, czy rowy będą robione docelowo gdzie mają być? Ma 

rozumieć, że kopane rowy będą tam, gdzie zgodnie z dokumentacją mają być po skończonym 

asfalcie. Bo droga nie została dokończona na odcinku Żebry, aż pod Gąsocin. Chodzi o to, 

czy to przypadkiem nie znaczy, że jeszcze raz później, kiedy droga będzie robiona nie będą 

kopane nowe rowy? 

Dyrektor Zanądu Dróg Powiatowych J. Kutner - odpowiedział, że będzie to 

z uwzględnieniem ewentualnego postrzegania w jakiejś przyszłości, aczkolwiek w jakiej 

przyszłości ma nastąpić, tego nie chce przesadzać. Po zakończeniu prac na drodze będzie 

szersza i będzie jej łatwiejsze utrzymanie w okresie letnim jak np. wycinanie traw, czy 

koszenie poboczy. 

Radny i Wicepnewodniczący Rady J. Grochowski - powiedział, że jest bardzo ciekawy 

kiedy ZDP zamierza skończyć te prace. Uznał, że teraz jest jesień, robota jest rozbebrana, 

rowy zacznie się kiedyś kopać. Następnie zapytał, kiedy będą zrobione pobocza? Bo na 

razie nie da się nimi jeździć, jest gorzej jak było. Stwierdził, że pytają się go mieszkańcy, 

a on pyta Pana Dyrektora, kiedy Pan Dyrektor zamierza zakończyć te prace? Dodał, że w tej 

chwili część ziemi z poboczy odebrali rolnicy, a część jest wwalona w istniejące rowy. 

Uznał, że takie odcinki jak Żebry, przy jednym lepszym deszczu, to będzie tam będzie 

płynął potok. 

Dyrektor Zanądu Dróg Powiatowych J. Kutner - żeby nie pominąć żadnego wątku 

radnego i Wiceprzewodniczącego 1. Grochowskiego, "że jest gorzej niż było" powiedział, że 

nie chce się licytować, czy jest gorzej, czy lepiej. Na drogę jeździł wczoraj, jeździł w ciągu 

ostatnich tygodni, żeby prace tam były prowadzone na bieżąco. Wczoraj mieli okazję 

skorzystać z pobocza, gdyż z naprzeciwka rozpędzony tir wcale nie zamierzał zjechać na bok, 

dzięki czemu z drogi mogli spokojnie zjechać i pojechać poboczem. Myśli, że pod tym 

względem jest lepiej i bezpieczniej. 

- Jeśli chodzi o wywożenie ziemi zbieranej z poboczy, to jest wywożona dzięki uprzejmości 

mieszkańców bez żadnego wynagrodzenia. W dalszym ciągu będą kopane rowy i myśli, że 

współpraca z mieszkańcami dalej będzie przebiegała dobrze. 

- Zgodził się z radnym 1. Grochowskim, że teraz nie wygląda to estetycznie i pięknie, ale 

trzeba mieć na uwadze, że jest to nieskończona praca. Podkreślił, że kiedy będzie koniec prac 

jest mu trudno określić. 
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Ale na pewno będą chcieli skończyć przed okresami siewnymi, kiedy zaczną się deszcze. 

Robią to, na tyle szybko, na ile jest to możliwe , na ile pozwala sprzęt, który nie jest 

nowoczesny i nie działa z taką szybkością jakby sobie tego życzyli. Uznał, że prace, które są 

do wykonania, wykonują. Jest to bardzo pożyteczne i kosztuje ZDP wiele wielokrotnie 

mniej, niż gdyby takie prace zlecać do wykonania jakiejś firmie Poprosił o trochę 

cierpliwości, a można obserwować postępy przy pracach w miarę sprawnie idących . 

Radna Z. Frąckiewicz - wracając jeszcze do chodników w Szyszkach powiedziała, że 

z tego co mówi Pan Dyrektor ZDP, gwarancja na chodniki upłynęła w miesiącu kwietniu 

2012 r .. Zrozumiała, że przez rok czasu od 2011 r. do 2012 r. nikt nie był na miejscu 

Szyszkach i nie oglądał chodników, ponieważ Pan Dyrektor był zaskoczony, kiedy 

powiedziała, że chodniki rozsypują się w całej wsi, a Pan Dyrektor powiedział, że będą 

naprawiane tylko przy przepuście. Następnie zapytała, czy był ktoś i widział chodniki? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych J. Kutner - odpowiedział, że był dwukrotnie. 

Radna Z. Frąckiewicz - stwierdziła, że skoro Pan Dyrektor był, to powinien zauważyć, że 

chodniki się rozsypują w całej wsi, że nie można po nich dobrze przejechać. Dodała, że ma 

syna na wózku inwalidzkim, który pewnego dnia wybrał się na spacer i powiedział, co to jest, 

że nie może tam jechać wózkiem inwalidzkim? Przypomniała, że chodnik ma 3 lata 

i powinien być równy. Oznajmiła, że jest zaskoczona, że Pan Dyrektor powiedział, że 

naprawa chodników będzie tylko przy przepuście. 

Sołtys wsi Sisice Janusz Bilik - poinformował, że w jego wsi dwóch rolników zalewała 

woda z rowu. Przyjechali pracownicy ZDP i wyczyścili rowy. Do udrożnienia został przepust, 

który dochodzi do asfaltu od strony lasu, gdzie jest droga gminna. Pan kierownik stwierdził, 

że nie będą udrażniać przepustu, bo przepust należy do gminy i nich udrażnia go gmina. 

W ten sposób tak zostało i jest do tej pory. Uważał, że skoro droga jest powiatowa i Powiat 

dba o rowy, to powinien udrożnić i przepust. Dodał, że gdy pada byle deszcz, woda tak jak 

szła, tak idzie nadal. 

Radny W. Czapliński - wrócił do drogi powiatowej Kozłówka - Krzemień na odcinku na 

wysokości RSP. Uznał, że powyższy odcinek drogi znajduje się w depresji. Każdy większy 

deszcz powoduje zalewanie i rozmiękczanie terenu. Zaznaczył, że na tym odcinku na drodze 

nie ma już wcale asfaltu. Uznał, że Pan Dyrektor ZDP powinien odnowić rowy i podwyższyć 

drogę· 
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Radny Z. Kaczorowski - powiedział, że chce wrócić do drogi , na której są chodniki 

w Szyszkach, bo pewnych rzeczy nie rozumie. Zgłaszane było w 2011 r. w miesiącu marcu, 

w kwietniu 2012 r. minęła gwarancja, to czegoś tutaj nie rozumie. Na dzień dzisiejszy było 

zgłaszane wcześniej i ktoś na drodze był, to jak można w ogóle mówić o upłynięciu 

gwarancji, skoro naprawy gwarancyjne powinny być wykonane jeszcze przed tym terminem. 

Tego w ogóle nie rozumie. Dalej zapytał, jak może wygasnąć gwarancja, jeśli zastrzeżenia do 

wykonawcy są już przed jej wygaśnięciem? Uważał, że powinien być sporządzony jakiś 

protokół i wykonawca powinien być pociągnięty do odpowiedzialności. Osobiście nie widzi 
. ..
Innego rozwIązama. 

Następnie powiedział, że ma pytanie do Pana Starosty, ponieważ od Pana Dyrektora ZDP 

usłyszał odpowiedź wymijającą. 

Przypomniał, że na początku tej kadencji radni i Pani Wójt rozmawiali o drodze Łady -

Gotardy. Droga była podzielona na 2 etapy. Wszyscy pogodzili się z tym. Ale pamięta, że 

były pewne nadzieje, że były pewne nadzieje, że w tej kadencji droga zostanie ukończona. 

Teraz na drodze zaczęły się prace. Rozumie, że na wielu odcinkach były niedrożne rowy 

i trzeba to zrobić. Dlatego jego pytanie wcześniejsze, czy to jest z uwzględnieniem tego, co 

ewentualnie będzie robione? Uznał, że nie ma sensu dwa razy robić rowów, czy dwa 

przesuwać. Ale chodzi mu o jedno, czy to przypadkiem nie jest zamiast. .. ? Bo gdy patrzy na 

to, co się teraz w tej chwili robi, to robi się to samo przy przebudowie drogi. Następnie 

zapytał, czy przypadkiem Pan Starosta mógłby ewentualnie zdementować? Czy to nie 

znaczy, że w tej kadencji nie będzie dokończona ta droga? 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki - powiedział, że Pan Starosta jako gospodarz Powiatu ma 

wpływ na podległe jednostki. Nadmienił, że w 2011 r. było odmulenie i wykoszenie rzeki 

Przewodówki od Szyszk do Bórz. Dzisiaj przychodzą do niego rolnicy i pytają gdzie mają się 

zwrócić, bo bobry zrobiły na rzece tamy. Następnie zapytał, czy bobry które są pod ochroną 

mają żyć kosztem podatnika i rolnika, tego nie wie? Uważał, że Starostwo powinno z bobrami 

walczyć. A jeżeli Unii na nich zależy, to niech je zabierze i hoduje. 

Sołtys wsi Wójty - Trojany A. Mordwiński - zapytał Pana Dyrektora ZDP, co mu 

odpowiedział na temat drogi powiatowej Kozłówka - Krzemień? Po czym stwierdził, że Pan 

Dyrektor nic mu nie odpowiedział, zbył go dwoma słowami. Następnie zapytał, czemu Pan 

Starosta i Pan Dyrektor bronią się przed naprawą tej drogi? Poinformował, że nie chce nowej, 

w tym roku zrobione zostało 50 mb. 
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Dodał, że może powiedzieć jak pracują pracownicy ZDP. Powiedział, że kiedy wyjeżdżał na 

szosę pracownicy dokończali robotę, a on się temu przyglądał. Na drodze została jedna dziura 

długości 2-ch talerzy, pracownikom zabrakło materiału do załatania. Jeden z nich poszedł na 

pobocze, ukopał kawał darniny i rzucił w tę dziurę. Dalej zapytał, czy tak się robi? 

Starosta Pułtuski Marek Edward Wroniewski - powiedział, że jest świadomy stan dróg na 

terenie całego powiatu pułtuskiego w tym na gminie Gzy. Jest to stan tragiczny i trudno 

akceptować, żeby nie zmierzyć się z miarą tego co jest. Jest to również niewytłumaczalne, że 

nie bardzo mogą sobie w szybkim czasie poradzić, z tym co oczekują. W jego ocenie praca 

ZDP co do jakości i zakresu prac o wiele się poprawiła przez ostatni czas. Ale ZDP 

ograniczony jest również środkami finansowymi , bo budżet samorządu Powiatu jest jaki jest 

i w oderwaniu od realiów nie mogą mówić w jakim zakresie będą podejmować działania, bo 

byłoby to nieuczciwe. W większości gmin powiatu drogi są podobne. Biorąc to pod uwagę 

przede wszystkim przekazuje dwie rzeczy, żeby zostały wykonane. W pierwszej kolejności 

powinni wchodzić z pracami tam gdzie praktycznie jest najgorzej, a nie tam gdzie jest źle. Po 

drugie, będą się starali, żeby systematycznie najgorsze miejsca doprowadzać do 

przejezdności. Jeśli w nąjbliższym okresie czasu nie podejmą wyzwania i nie zrobią na części 

dróg powiatowych ok. 10 do 15 km minimum nakładek, to nie zdążą z tempem dewastacji 

dziur asfaltowych, bo zaczynają się zmieniać w drogi żwirowe. Biorąc to pod uwagę uznał, że 

trzeba będzie rezygnować z większych kosztowych inwestycji, a skupić się na uratowaniu 

przejezdności i na bieżąco wykonywać łatania, koszenia, rowy. Nadmienił, że Powiat w tym 

roku również planował zmierzyć się z odkrzaczaniem przez zewnętrzne finny. W praktyce 

okazało się to niewykonalne i nie doszło do skutku. Finny mimo że się deklarowały, były 

prowadzone rozmowy, okazało się, że się nie opłaca . Być może trzeba będzie rozmawiać 

z mieszkańcami gmin i w okresie jesienno-zimowym może zechcą w części na określonych 

zasadach pozyskiwać drewno z rowów i w ten sposób pomagać, bo dróg jest dużo kilometrów 

i stan ich jest różny. Stwierdził, że o wszystkim decydują środki finansowe. Uznał, że 

doskonale wszyscy wiemy i słyszymy , że pieniądze na drogi się skończyły. Na najbliższe 

3 lata mogą być dostępne ewentualnie mikroskopijne pieniądze. Nadmienił, że w przyszłym 

okresie programowania na Mazowszu jeszcze ostatecznie jest dylemat, czy unijne środki 

będzie można pozyskać, czy też na infrastrukturę drogową, lokalną pieniędzy nie będzie. 

W związku z tym pozostaje korzystanie z własnych budżetów. 
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A poziom środków w nich z miesiąca na miesiąc powoduje, że za chwilę zmierzymy się 

z konicznością prawdopodobnie w ocenie redukcji zatrudnienia, żeby utrzymać bieżącą 

pracę. Przykro jest mu o tym mówić, ale nie jest to nic nowego, takie są realia. Jeśli chodzi 

o prace, to w tym roku w najbliższych dniach zapadnie decyzja o złożeniu wniosku na tzw. 

"schetynówkę". Która to będzie droga i w jakim zakresie, decyzja będzie podjęta nie przez 

niego, ale uwzględniając stan dróg powiatowych, konieczność inwestycji, Powiat podejmie ją 

w gronie konsultacji z radnymi z udziałem wójtów. Wspólnie postarają się wytypować drogę, 

na którą złożą wniosek. 

Poinformował, że w przyszłym roku ma plan wygospodarować kilka milionów złotych na 

l 0- 15 km nakładek, które będą robione w większości gmin. Dlatego myśli, że w spokoju ze 

zrozumieniem można zrezygnować z większych prac na gminie Obryte i zminimalizować 

Zatory, ale pozostałe gminy jak gmina Gzy, gmina Pokrzywnica, gmina Winnica, gmina 

Świercze, gmina wiejska i miasto Pułtusk, 10 -15 km dróg zrobi wszystko, żeby było 

zrobione. Będą się również starali się sięgnąć środki z rezerwy od ministra. 

W kwestii służy zdrowia, powiedział, że nie ulega presji domagania się finansowego w fonnie 

Szpitala Pułtuskiego, ponieważ jest to droga do nikąd. W jego ocenie na podstawie częstych 

wyników obserwowania prac lekarzy i pielęgniarek, opinii pacjentów, przez półtora roku po 

przeniesieniu się na nowy szpital, zrobiono dużo dobrego. Zmiana mentalności w podejściu 

do pacjenta następuje. Co do konkretnych przypadków podejścia do pacjenta, zastosowania 

odpowiedniej metody leczenia, ma nadzieję, że to co teraz robią jest zgodnie ze sztuką 

medyczną. Natomiast na podstawie skarg, które się pojawiają, sam fakt skarg może coś 

zmienić. Natomiast nie jest w jego gestii możliwość oceny tego, nawet przez dyrekcję, bo 

ocena pracy lekarzy jest po stronie Izb Lekarskich. Zapewnił, że jeżeli jest interwencja 

i dochodzi na jego poziom, to zwracają uwagę. Nie oceniając, proszą o przeanalizowanie, 

żeby w przyszłości jednak nie było tego błędu. Przy tej okazji złożył podziękowanie dla 

lekarzy, pielęgniarek, dla pozostałego personelu, bo zrobiono duża. Ale jest druga sprawa 

środki finansowe. Przekazał smutną i trudna informację, ponieważ Szpital stanął na krawędzi 

zdolności przepływu finansowego. Najbliższe dni zdecydują, czy cała załoga da sobie i nam 

wszystkim szansę na utrzymanie Szpitala w strukturze Powiatu, bo muszą się zmierzyć 

z kłopotami finansowymi, które są w kategorii milionów. Uznał, że jest potrzebna refleksja 

nad kosztami jakie generuje Szpital, a przychodami jakie wypracowuje. 
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A przesłanie nowej Pani Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia brzmi: Fundusz zabezpieczy 

środki finansowe dla szpitali na poziomie zabezpieczenia 60% kosztów wynagrodzenia 

personelu w stosunku do przychodów. Zaznaczył, że jeżeli ten wskaźnik jest wyższy, to jest 

to problem. 

Jeżeli organ założycielski będzie stać na to, żeby dofinansowywać, to taka placówka może 

funkcjonować. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to wtedy są duże problemy. Powiat jest 

jakby w momencie, kiedy te decyzje muszą zapaść. Powiatu nie stać na to, żeby dalej brnąć 

w czasie i z większymi jeszcze problemami. Chociażby to, o czym wcześniej była mowa 

inwestycje drogowe, potrzeby całego powiatu nie pozwalają na nie uwzględnienie 

mówienie o tym głośno i wprost. Ma nadzieję, że konfrontacja i refleksja będzie dla 

władz Powiatu, Dyrekcji Szpitala odpowiednia i uda się im się jakoś z tych kłopotów 

wyjść. Nadmienił, że te kłopoty nie są dla niego zaskoczeniem. Podkreślił, że dziś 

prowadzone są rozmowy z różnymi podmiotami i nie jest tajemnicą, że ci którzy składają 

oferty, bo rozmowy prowadził z Makowem z województwem, każdy ma swoje problemy i nie 

ma co liczyć, że ktoś komuś pomoże. 

Co do ratownictwa powiedział, że to jest przykład tego jak na pOZiomie rządu , 

województwa tworzą się koncepcje, które są oderwane od struktury np. samorządu . Od 2-ch 

lat takie pomysły wdrażane przez Pana Wojewodę, były stopniowo analizowane. Koncepcje 

jakie przedkładał były bardzo krytykowane, nieakceptowane. Starostowie wszystkich 

powiatów na Mazowszu bardzo ostro nie zgadzali się na ich wdrażanie. W konsekwencji 

zostało rzucone Starostom inne rozwiązanie, które nie uwzględnia struktury Powiatu. Od 

1.07.2012 r. powiat pułtuski ma inny rejon, ma zabezpieczenie ratownictwa przez MEDIK

TRANS w Ostrołęce. W powiecie są 2 karetki pogotowia, z których jedna stacjonuje 

w Puhusku, druga stacjonuje w gminie Pokrzywnica. Karetki te mają zabezpieczyć wszystkie 

potrzeby pacjentów. Dodał, że na dzień dzisiejszy, w dniu wczorajszym i przedwczorajszym 

na posiedzeniu Sztabu Kryzysowego zgłosił uwagi, że system na tę chwilę jest nie spójny 

z systemem Straży Pożarnej, Powiatowej Policji, są kłopoty z koordynacją i łącznością. 

Wyraził nadzieję, że chociaż pod względem informatycznym, komunikacji będzie lepiej, że 

sprawdzi się to bez szkody dla pacjentów i poszczególnych problemów. Nie dotyczy to tylko 

naszego powiatu, bo dotyczy całego Mazowsza. Jeszcze raz podkreślił, że wszyscy 

Starostowie na Mazowszu bardzo negatywnie odnosili się do tego rozwiązania. 
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W ich pojęciu, system ratownictwa pOWInIen być oparty na strukturze powiatu, 


skoordynowany ze Strażą Pożarną Powiatową, Policją Powiatową. Wówczas środki, które 


zostają przeznaczane na ratownictwo byłyby na pewno wystarczające. Uznał, że taki został 


dokonany wybór i ma nadzieje, że będzie się sprawdzał. 


Odnośnie kiedy, co, czy dana inwestycja w tej chwili jest wpisana w planie w tym roku, 


ten odcinek drogi, czy inny, czy tamten powiedział, że jeżeli będzie mógł pozyskać środki, 


życie to zweryfikuje. Obiecał jedno, że ze swojej strony chce zrobić i robi wszystko, żeby 


biedę w miarę dzielić po równo i uczciwie. Uznał, że trudno wyważyć to do złotówki , ale 


takie zobowiązanie na siebie bierze. Dlatego ostateczne decyzje o wnioskach na drogi, 


o nakładkach, o większych pracach będą podejmowane kolegialnie z nie tylko z udziałem 

radnych, ale z udziałem wójtów. Zaznaczył, że dla tych, których nie spotka ta inwestycja jest 

to niezrozumiałe, ale obiektywnie w miarę wygląda słusznie. Muszą wybierać, tam gdzie 
. .

najgorzej. 


Co do jakości robót powiedział, że jest niezrozumiałe, że można w taki sposób robić, że za 


chwilę trzeba poprawiać, remontować. Ale może wreszcie mieszkańcy Szyszk się doczekają, 

wyniku procesu gwarancji wraz z rękojmią, rozmowy z wykonawcą są prowadzone 

i chodnik zostanie odpowiednio naprawiony. 

Poinformował, że w ubiegłym roku zrezygnował z inspektorów nadzoru dotychczas 

współpracujących z Powiatem. W imieniu Powiatu, nadzór prowadzi inspektor z Warszawy 

i zmieniło się wiele na dobre nie tylko pod względem jakości, ale również i kosztów. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski Mieczysław Skorupski - zapytał Pana Starostę, gdzie idą 

pieniądze z podatku drogowego, który rolnicy płacą w paliwie? Jego zdaniem, rolnik orząc 

pole płaci podatek drogowy. Nadmienił, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest w rządzie 

Jedynie jeden Pan Lepper wywalczył zwrot akcyzy i tak obwarował, że nikt do dziś nie może 

jej zabrać. 

Zwracając się do Pana Dyrektora ZDP powiedział, że zrozumiał, że na przebudowę drogę 

Łady - Szyszki - Gotardy dokumentacji nie ma. Następnie zapytał, czy jest dokumentacja na 

w/w drogę? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych J. Kutner - odpowiedział, że na drogę jest 

dokumentacja. Wprawdzie jest już nieaktualna, ale jest. 
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Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski Mieczysław Skorupski - jego zdaniem, Pan Dyrektor ZDP 

wyrzuca w błoto, ponieważ przyjdzie projektant, przesunie rów o pół metra i Pan Dyrektor 

będzie tam kopał. 

Radna J. Koc - podziękowała Panu Staroście, za tak obszerną infonnację, chociaż ja nie 

satysfakcjonuje. Uznała, że jeśli mamy mieć szpital, który nam nie zapewni dobrej opieki, to 

co robimy w tym kierunku, żeby było coraz lepiej. Nie mamy pieniędzy, wszyscy o tym 

wiemy, ale nie możemy rozkładać rąk, bo ludzie będą umierać i nie będziemy mieli skąd 

blisko pomocy dostać. Jedna pielęgniarka, która jest sama na dyżurze i przychodzi do 

leżącego obłożnie chorego nie zrobi nic. Spowodowane jest to brakiem pieniędzy na większy 

personel do obsługi. Ponadto jest obłożona dodatkowymi papierkowymi sprawami. Dodała, 

że często rozmawia z pielęgniarkami, a one narzekają, skarżą się, że za dużo mają 

biurokracji. Zamiast poświęcić się pacjentowi, muszą wypełniać dokumenty. Zdaniem jej, nie 

mamy perspektyw, że będziemy i mieli lepszą opiekę i nie wie czy w tym kierunku coś 

robimy, czy nie robimy. 

Starosta Pułtuski E.M. Wronie-wski - odpowiedział, co do opieki to w Jego oceme 

pracujące pielęgniarki bardzo dużo na dobre się zmieniły. Natomiast co do zwiększania 

jeszcze personelu, w tej chwili personel Szpitala to koszty ponad 88% przychodów NFZ. 

Powiat szuka potencjalnie takich rozwiązań łącznie z podmiotami prywatnymi, żeby 

wszystkim mieszkańcom zabezpieczyć odpowiedni poziom leczenia. Jednak to wszystko jest 

związane pieniędzmi. Wymogi biurokratyczne są jakie są. Możemy na nie narzekać, ale nie 

mamy na to większego wpływu. Natomiast Dyrekcja Szpitala ma wpływ na wprowadzenie 

systemów infonnatycznych, które ograniczą biurokrację, na lepszą organizację pracy. 

Zaznaczył, że jest jeszcze sporo obszarów gdzie można poprawić i można nie chodzić do 

prywatnej profesjonalnej kliniki, bo amatorszczyzna już też się skończyła. Ma nadzieję że 

sobie poradzą. 

Odpowiadając na pytanie zadane przez Pana Sołtysa WSI Ostaszewo- Włuski M. 

Skorupskiego - powiedział, że nie chce politycznie się wypowiadać i oceniać rządu. 

Natomiast prywatnie, do wypowiedzi Sołtysa wsi Ostaszewo - Włuski Pana M. 

Skorupskiego, pytań mógłby dołączyć całe mnóstwo innych pytań. Bo odczuwa, że jak w 

kraju robi się biednie, to w Warszawie zostają decyzje i pieniądze, a po stronie Powiatu, 

gminy, odpowiedzialność wobec państwa. 
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Radny Z. Kaczorowski - stwierdził, że bardzo smutne to co Pan Starosta mówi , bo to 

potwierdza tylko to, co na co dzień widzimy. Ale jeśli chodzi o działalność szpitali to ma 

pewne wątpliwości, bo od wielu lat się tę sferę reformuje. Uwolniono płace lekarzy. To jest 

tylko jedna z tych dziedzin. Wiemy, że jest źle, że jest tragicznie, bo nie tylko Szpital Pułtuski 

jest zadłużony. Ostatnio podano, że Centrum Zdrowia Dziecka jest zadłużone na ok. 

300.000.000 zł. Wiemy, ze to nie funkcjonuje. Pan starosta musi mieć jakieś przemyślenia, 

jakieś wnioski i nie ukrywajmy, że po linii politycznej musi Pan Starosta mieć siłę przebicia. 

Następnie zapytał, jakie mamy perspektywy, bo to wszystko się rozkłada? Można mówić tu o 

sferze obsługi pacjenta, która też wiele pozostawia do życzenia. Są lekarze, którzy zrozumieją 

XXI w. i do pacjenta jakoś podchodzą. Ale Pan doktor Kurzęda w ogóle nie rozumie i nie 

szanuje pacjenta. Uważa, że takie rzeczy dyrektorzy Szpitala chyba powinni wiedzieć. 

Pomijając tę sprawę zapytał, jak uzdrowić ten system? Jego zdaniem, jeżeli wszystkie szpitale 

są zadłużane, to musimy wiedzieć, czy na prawdę rujnują lekarze swoimi płacami, czy to jest 

okradanie całego systemu w fazie biurokracji? Bo to trzeba naprawić i Pan Starosta od 

polityki nie ucieknie, bo Pan Starosta musi mieć wnioski i musi je przedstawiać wyżej. Uznał, 

że mamy prawo się dowiedzieć bo reformuje się na nowo cały czas i cały czas nie 

funkcjonuje. Jego zdaniem, gorsze, system, który my tworzymy też był tworzony na 

podstawie pewnych systemów zachodnich. Teraz nagle okazuje się, że tam mają kłopoty, 

a u nas totalnie nie działa. Obecnie dojdzie do tego, że Szpital na który czekaliśmy 

kilkadziesiąt lat, żeby się pobudował, nagle z przyczyn organizacyjnych trzeba będzie 

w ogóle z niego zrezygnować, a my tego nie chcemy. 

Sołtys wsi Begoo P. Kownacki - powiedział, że z tego co się orientuje, to ogólnie słyszy, że 

Pan Starosta się stara. Następnie zapytał, czy ktoś temu przeszkadza? Zauważył, że widzi, że 

jak zabiorą Szpital, to zabiorą i Powiat. 

Starosta Pułtuski E.M. Wroniewski - odnośnie służby zdrowia powiedział, że na początku, 

wraz z funkcjonowaniem systemu doszło do zadłużenia w skali kraju 10 mld. zł. Decyzją 

rządu oddłużono reformą i miało być lepiej. Po 7 - 8 latach znów było 10 mld. zł. ,znowu 

oddłużenie, znowu reforma. Na obecny stan 10,5 mld. i nałożył się kryzys. W jego ocenie nie 

będzie oddłużenia. Natomiast odbiera koncepcje jaka jest zaplanowana przez rząd, żeby 

bardzo szybko doprowadzić do pełnej prywatyzacji służby zdrowia, łączne 

z wszystkimi konsekwencjami. W związku z tym, że w miesiącu wrześniu mają ponownie 

konwent Starostów łącznie z Marszałkami, jednoznacznie powiedzą, co o tym myślą. 
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Ale dla Mazowsza na przyszły rok zmniejszenie środków finansowych o 242.000.000 zł . 

z NFZ. Uznał, że takie są fakty i muszą się postarać się w tych realiach tak znaleźć, żeby się 

obronić. Podkreślił, że konsekwencje poniesie Powiat, ponieważ do Powiatu dotarły 

informacje, że jest pomysł, żeby zmienić siatkę samorządów powiatowych. Jego zdaniem, 

można do tego doprowadzić np. przez odpowiednie nakładanie zadań i nie przekazywanie 

środków finansowych. 

Podkreślił, że nie przypadkowe jest włożenie na listę sądu pułtuskiego do przekształcenia, 

a konsekwencją jest stan likwidacji. Dodał, że po cichu mówi się już o przemyśleniach nad 

ilością inspekcji sanitarnych na terenie powiatu, straży pożarnych . Jest to smutne, ale 

odbierana jest władza samorządom. Najbardziej zależy na utrzymaniu coraz większej 

władzy na poziomie struktur rządowych i ograniczaniu w Polsce samorządności. Jego 

zdaniem, jest to droga do nikąd i ma nadzieję , że do tego nie dojdzie. Podkreślił, że musimy 

być wspólnie mądrzy z naszym Ministrem, z naszym Posłem, wójtami, burmistrzem, 

władzami powiatu, żeby wykorzystać wszelkie możliwości i wpływy nie dać się 

zlikwidować. Nie chciałby być ostatnim lub jednym z ostatnich Starostów. 

Przewodniczący L. Pytel - podziękował Panu Staroście za wyczerpujące informacje 

i odpowiedzi na pytania. Po czym zwracając się do Pana Dyrektora ZDP, powiedział, że ma 

pytanie odnośnie mostka w Sisicach przy drodze powiatowej. 

Dodał, że widzi, że Pan Dyrektor jeździ co raz częściej po drogach powiatowych i że 

najgorsze odcinki dróg były zgłoszone . Ma tu na myśli drogę Kozłówka - Grochy Imbrzyki, 

źle wykonane pobocza od wsi Żebry - Falbogi w stronę Skaszewa. Zapewnił, że władze 

gminy, radni mieszkańcy Szyszk trzymają Pana Dyrektora za słowa, że chodnik 

w Szyszkach przy Kościele zostanie naprawiony. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych J. Kutner - ustosunkowując się do wypowiedzi 

Pana Przewodniczącego L. Pytla powiedział, że odnośnie przepustu w Sisicach na 

skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej do ZDP z urzędu gminy już nawet 

wpłynęło pismo w tej sprawie. Skrzyżowanie te oglądał osobiście. Wyjaśnił, że stojąc na 

drodze powiatowej można zobaczyć, że droga gminna ma bardzo duży spadek w kierunku 

drogi powiatowej. Wzdłuż tej drogi nie ma żadnych rowów. Dlatego nie trzeba być 

jasnowidzem, ani prorokiem, żeby wiedzieć, co się dzieje jak pada ulewny deszcz, albo są 

roztopy i jest dużo wody. Woda zbiera piach, wynosi go na drogę powiatową, również do 

rowu, który zamula wspomniany przepust. 
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Prosił, żeby nie było sytuacji, że tłucze się w Powiat, ZDP, że znowu nic nie robią, znowu nie 

pilnują znowu nie dbają. Wystąpił z propozycją, żeby takie działania podejmować wspólnie. 

Przepust mogą przeczyścić, rów podkopać, przepust zmienić, tylko co z tego, skoro za parę 

miesięcy będzie zapchany piachem z drogi. Wystąpił z prośbą i apelem, żeby pewne 

działania podejmować wspólnie. Nadmienił, że nie ucieka od współpracy z gminami, wręcz 

przeciwnie. Bardzo chętnie jako ZDP współpracuje z gminami, często wymieniają się 

różnymi przysługami, ponieważ przepisy nie umożliwiają ZDP rozliczania się fakturami za 

wykonanie pewnych prac na rzecz gminy, a gminie jest również nie wolno obciążać ZDP 

kosztami za pomoc, wsparcie. Dotyczy to prostych spraw jak dowóz ziemi, przybudowy 

przepustu, czy innych spraw, które gmina ma możliwość załatwienia ZDP, a ZDP jest 

trudniej, a z drugiej strony ZDP jest nieco łatwiej pewne rzeczy wykonać, które są dla gminy 

trudniejsze. Uznał, że takimi dobrze rozumianymi przysługami się wymieniają i myśli, że tak 

to powinno funkcjonować i taki model sprawdza się również w wielu gminach. Chciałby, 

żeby również było tak i z gminą Gzy. Nadmienił, że przepust nie jest w jego interesie. 

Przepust był zapchany, a nie jest w jego interesie, bo spowoduje na drodze powiatowej 

zagrożenie w ruchu. A w interesie gminy nie jest, żeby taki stan trwał i żeby to wyglądało 

tak jak wygląda. 

Jeśli chodzi o naprawę poboczy o których mówił Pan Przewodniczący L. Pytel powiedział, 

żeby dać trochę czasu, aż będą skończone prace i obiecał, że będzie to wyglądało dużo lepiej 

po zakończeniu prac. Dodał, że jest to pierwszy odcinek w całym powiecie, który ZDP w ten 

sposób chce przyszykować. Inne drogi w miarę możliwości czasowych i finansowych też w 

ten sposób doprowadzać do ładu i porządku, żeby to i wyglądało i spełniało swoje funkcje. 

W kwestii chodnika w Szyszkach powiedział, że nie odpowiada za to w jaki sposób chodnik 

był budowany. W związku z tym, że chodnik został uszkodzony, bądź jest to wynik działań, 

sił natury, czy innych przyczyn, bo został np. źle skonstruowany, czy zbudowany, jego 

odpowiedzialność polega na tym, żeby tę sprawę doprowadzić do końca i chodnik naprawić. 

Obiecał podjąć działania w tym kierunku, żeby nie tylko skoncentrować się na skrzyżowaniu, 

ale objąć swoimi działaniami, interwencją u wykonawcy całą długość chodnika, czy paru 

odcinków, które wymagają naprawienia. 

Sołtys wsi Sisice J. Bilik - powiedział, że przepust w Sisicach nie był zamulony przez wodę 

i przez piach. Poinformował, że przepust był za wąski na potrzeby wywożenia drzewa 

z lasu. 
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Wówczas ktoś zlecił, żeby przywieziono 2 samochody piachu. Piach był zwalony na jedną 

i drugą stronę. Po interwencji rolników zalewanych gospodarstw i jego, piach był wybrany, 

ale mostek został zasypany, a teraz wystarczy go tylko wyczyścić. Dodał, że mostek jest za 

wąski, bo duże samochody nie łamią się. 

Radny W. Czapliński - zapytał Pana Dyrektora ZDP, jakie ma obietnice ewentualnej 

naprawy, łatania dziur na drodze Kozłówka - Krzemień, a przede wszystkim od Starych 

Groch do końca wsi Grochy - Imbrzyki? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych J. Kutner - odpowiedział, że obietnic me ma 

żadnych. Nie jest od obiecywania i nikomu nic nie obiecuje. Tyle, co ZDP może w tej chwili 

zrobić, to utrzymać drogę w stanie przejezdności. Na kilku odcinkach drogi nie ma już 

praktycznie asfaltu. Wymaga to większych nakładów finansowych, niż te którymi dysponuje 

ZDP. Przypomniał, że Pan Starosta mówił, że w kolejnym roku i jeszcze następnym roku 

zamierza, jeśli to o czym mówił jest zamierzenie realne, zamierza przeznaczyć większe 

środki finansowe na tzw. nakładki, po to żeby nie kierować swoich sił na działania 

beznadziejne i syzyfowe. Jest to kwestia przyszłego roku. Uznał, że jest to trwała naprawa 

i jest to dużo lepsze niż łatanie dziur, które w tej chwili wykonują. Dzięki temu ZDP będzie 

się mógł skupić na kopaniu rowów, odkrzaczaniu itp., żeby drogi utrzymać w przejezdności. 

Radny i jednocześnie Wiceprzewodniczący J. Grochowski -zapytał Pana Dyrektora ZDP, 

do kogo ma się zwracać i w jakiej formie rolnik, czy zainteresowany np. wycięciem krzaków, 

czy oczyszczeniem koron drzew? Nawiązując do współpracy ZDP z gminą powiedział, że 

Pani Wójt ma dobrą firmę, która na naszym terenie zrobiła bardzo dużo roboty i gdy Pan 

Dyrektor z Panią Wójt zaczęli rozmawiać z firmą, to firma może nie całe odcinki, ale może 

mniejszymi odcinkami byłaby zainteresowana, bo robią to dobrze, a jest co robić. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych J. Kutner - wyjaśnił, że kilka tego typu firm 

i kończyło się na rozpoczęciu prac, albo kończyło się na pożegnaniu firmy bo zostawiała po 

sobie bałagan. Obecnie jest kolejna firma, która bardzo ładnie wyczyściła trudny odcinek 

w gminie Pułtusk i liczy na to, że z tą firmą będą się kontaktować. Nadmienił, że z firmąjest 

dobra współpraca, podpisali odpowiednią umowę. Deklarowali chęć prowadzenia wycinek 

w dużym zakresie całego powiatu, w tym jak tylko będzie możliwe również w sezonie 

jesienno-zimowym. Aczkolwiek chętnie wita w miarę możliwości. 
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Odnośnie rolników, którzy chcą podciąć gałęzie , czy wyciąć zakrzaczenia powiedział, że 

muszą się spotkać z nim w ZDP. Serdecznie zaprosił zainteresowane osoby. Zwrócił uwagę, 

że podcinanie gałęzi to praca niebezpieczna. 

Przewodniczący L. Pytel- podziękował Panu Dyrektorowi ZDP za przybycie na dzisiejszą 

Sesję i powiedział, że będziemy się na pewno częściej spotykać, a bynajmniej on z Panem 

Dyrektorem będzie się bardzo często spotykać, ponieważ będą pracowali w jednym budynku 

będą mogli pewne sprawy omawiać na bieżąco. 

Następnie poinformował, że Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w Pułtusku organizowała na terenie gminy Gzy konkurs na temat wiedzy BHP 

i ekologii w rolnictwie. W konkursie brali udział nasi rolnicy, producenci rolni. W związku 

z tym, poprosił przedstawiciela KRUS o przedstawienie listy zwycięzców, a Panią Wójt 

o wręczenie dyplomów i nagród. 

Przedstawiciel PT KRUS w Pułtusku Pan Sławomir Bonisławski - nadmienił, że taki 

konkurs odbył się na terenie gminy Gzy. Podziękował Pani Wójt za współorganizację 

konkursu, który jest organizowany przez Oddział Regionalny KRUS w Warszawie. 

Powiedział, że Jest to już III edycja konkursu. Konkurs składa się z 3-ch etapów, I etap - to 

etap gminny, który odbył się na terenie gminy Gzy. Zwycięzca tego etapu będzie 

reprezentantem na kolejnym etapie, który odbędzie się w Placówce w Pułtusku. Trzeci etap 

rozstrzygający, odbędzie się w Warszawie. Poinformował, że zwycięzcą w/w konkursu na 

terenie gminy Gzy został Pan Krzysztof Sawicki z Sulnikowa i on będzie reprezentantem na 

dalszym etapie. Drugie miejsce zajął Pan Jacek Barkała z Przewodowa - Majorat, który jest 

dzisiaj nieobecny. Trzecie miejsce zajął Pan Marek Makowski z miejscowości Kozłówka. 

Wójt B. Polańska - pogratulowała zwycięzcom wspólnie zorganizowanego konkursu 

i wręczyła im nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Gzy, które jak myśli są bardzo 

potrzebne i przydatne w gospodarstwie rolnym. Oprócz nagród ufundowanych przez gminę, 

zwycięzcy konkursu otrzymali również nagrody ufundowane przez PT KRUS. 

Przewodniczący L. Pytel - pogratulował zwycięzcom konkursu i zachęcił wszystkich 

rolników do wzięcia udziału w przyszłorocznym konkursie. 

Ad. pkt 5. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - poprosiła o wprowadzenie do projektu uchwały w sprawie 

trybu udzielania, rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 
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prawidłowości ich wykorzystywania kilku autopoprawek. Nadmieniła, że niektóre 

autopoprawki były omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Ale po 

obradach Komisji projekt uchwały jeszcze raz był wspólnie analizowany z Regionalną Izbą 

Obrachunkową w Ciechanowie i jeszcze są dodatkowe zmiany. Następnie odczytała treść 

proponowanych autopoprawek. 

1. W paragrafie 3 projektu uchwały dodaje się ust.5,6 i 7 w brzmieniu: 


,,5. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa 


Rady Gminy w Gzach oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji 


ogólnej dla gminy Gzy, otrzymana od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 


6. Do czasu otrzymania przez Gminę Gzy metryczki subwencji oświatowej na dany rok 


dotacja przysługująca na uczniów szkół, uczniów niepełnosprawnych i na dzieci objęte 


wczesnym wspomaganiem rozwoju jest przekazywana w wysokości, jak w miesiącu grudniu 


roku poprzedniego. 


7 . Gmina Gzy informuje organy prowadzące placówki o wysokości miesięcznej stawki 


dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia". 


2. Skreśla się cały paragraf 5. 

3. W paragrafie 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 


,,2. Miesięczna informacja o rzeczywistej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień 


miesiąca, za który udzielana jest dotacja przypadająca na dany miesiąc składana jest do Wójta 


Gminy Gzy w terminie do 10 dnia każdego miesiąca". 


4. W paragrafie 6 projektu uchwały skreśla się ust. 3 i 4. 

5. W paragrafie 7 projektu uchwały w ust. 4 dodaje się punkt 8 w brzmieniu: 

,,8/ - inne". 

W tym momencie Sesję opuścił radny Z. Kaczorowski pomniejszając ilość członków Rady 

biorących udział w posiedzeniu do J J osób. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na obu 

Komisjach stałych Rady Gminy. W związku z tym, że zaistniało wprowadzenie autopoprawek 

do projektu zaproponował ich przegłosowanie. 

1. W paragrafie 3 projektu uchwały dodaje się ust.5,6 i 7 w brzmieniu: 


,,5. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa 


Rady Gminy w Gzach oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji 


ogólnej dla gminy Gzy, otrzymana od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania". 
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Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za", przy 

O głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie w/w 

autopoprawkę· 

,,6. Do czasu otrzymania przez Gminę Gzy metryczki subwencji oświatowej na dany rok 

dotacja przysługująca na uczniów szkół, uczniów niepełnosprawnych i na dzieci objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju jest przekazywana w wysokości, jak w miesiącu grudniu 

roku poprzedniego". 

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za", przy 

O głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie w/w 

autopoprawkę· 

,,7. Gmina Gzy informuje organy prowadzące placówki o wysokości mieSięcznej stawki 

dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia". 

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za", przy 

O głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie w/w 

autopoprawkę· 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Z. Kaczorowski. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu 12 osób. 

Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie ust. 2. 

2. Skreśla się cały paragraf 5. 


Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za", przy 


O głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie w/w 


autopoprawkę· 


3. W paragrafie 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 


,,2. Miesięczna informacja o rzeczywistej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień 


miesiąca, za który udzielana jest dotacja przypadająca na dany miesiąc składana jest do Wójta 


Gminy Gzy w terminie do 1 O dnia każdego miesiąca". 


Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za", przy 


O głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie w/w 


autopoprawkę· 


4. W paragrafie 6 projektu uchwały skreśla się ust. 3 i 4. 
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Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za", przy 

O głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie w/w 

autopoprawkę· 

5. W paragrafie 7 projektu uchwały w ust. 4 dodaje się punkt 8 w brzmieniu: 

,,8/ - inne". 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za", przy 

O głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie w/w 

autopoprawkę· 

Autopoprawki do projektu uchwały - stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodniczący J. Grochowski - odczytał projekt uchwały w sprawie trybu 

udzielania, rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania z uwzględnieniem przegłosowanych autopoprawek. 

Pytań nie było 

Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za", przy 

Ogłosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XVIII/75112 

w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania - która stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 

Gzy na rok 2012 związana jest z poprzednią uchwałą wcześniej podjętą. Wiąże się 

z przekazaniem dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gzach 

z uprawnieniami Szkoły publicznej 6-cio letniej z oddziałem zerowym. Szkoła jest wpisana 

do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Gzy pod 

Nr l/E/20 12. Data rozpoczęcia działalności szkoły - l września 2012 r. 

Następnie przedstawiła kalkulacje do planowanej dotacji podmiotowej dla szkoły 

podstawowej: 

Planowana liczba uczniów w klasach I-VI - 33 uczniów 

Ogółem część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2012 - 3.035.457,00 zł 
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w tym szkoły podstawowe - 1.797.602,00 zł 

1.797.602,00 złl217 uczniów = 8.283,88 zł (rocznie na ucznia) 

8.283 ,88 złl12 miesięcy = 690,32 zł (miesięcznie na ucznia) 

33 uczniów x 690,32 zł = 22.780,56 zł x 4 miesiące = 91.122,24 zł 

Kalkulacje do planowanej dotacji podmiotowej dla oddziału przedszkolnego: 

Plan wydatków bieżących na rok 2012 dla oddziałów przedszkolnych w gminie 168.370,00 zł 

168.370 zł/64 uczniów = 2.630,78 zł (rocznie na ucznia) 

2.630,78 złl12 miesięcy = 219,23 zł 

219,23 zł x75% = 164,42 zł (miesięcznie na ucznia) 

9 uczniów x 164,42 zł = 1.479,78 zł x 4 miesiące = 5.919,12 zł 

Ogółem dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gzach - 97.041,36 zł 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - uzupełniła, że w projekcie uchwały są jeszcze 

zmiany, które dotyczą wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników 

likwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach oraz rozwiązania umów o pracę 

z nauczycielami posiadającymi uprawnienia emerytalne. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 

- przedstawiła pozytywną opinię do proponowanego projektu uchwały. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 17.08.2012 r. 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu . 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski - również 

przedstawił pozytywną opinie do w/w projektu uchwały . 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 17.08.2012 r. - stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2012 i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za", przy 

Ogłosach "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XVIII/76112 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012 - która stanowi załącznik nr 6 

do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska - przypomniała, że dotychczas na terenie gminy mieliśmy 15 okręgów 

wyborczych i w każdym okręgu wyborczym były poszczególne wsie. Obecnie do l listopada 

2012 r. jest obowiązek przeprowadzenia korekty zgodnie z Przepisami wprowadzającymi 

ustawę- Kodeks wyborczy. Polega to na tym, że ilość mieszkańców gminy dzieli się na 15 

okręgów wyborczych i otrzymujemy jednolitą normę przedstawicielstwa na jeden okręg 

wyborczy. W związku z tym, że u nas w poprzedniej uchwale nOlmy przedstawicielstwa były 

zachwiane , zgodnie z w/w ustawą, okręgi wyborcze w takiej formie , z taką ilością 

mieszkańców nie mogły istnieć. Po bardzo dogłębnym wspólnym przeanalizowaniu 

i konsultacji z Panią Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie 

dokonaliśmy zmian w 4 okręgach wyborczych. Zmiana została dokonana w okręgu 

wyborczym nr 1,2, 14 i 15. 

W okręgu wyborczym nr l dotychczas były następujące sołectwa: Borza - Strumiany, 

Grochy - Serwatki, Nowe Borza, Sulnikowo, z ilością mieszkańców - 359. Obecnie 

jednolita norma przedstawicielstwa wynosi 262,6. Po konsultacji został przygotowany 

projekt uchwały i w tym okręgu mieszczą się następujące sołectwa: Borza - Strumiany, Nowe 

Borza i Sulnikowo. Sołectwo Grochy- Serwatki znajduje się w okręgu wyborczym nr 2. 

W związku z tym okręg nr 2 stanowią sołectwa: Gzy, Gzy - Wisnowa i Grochy - Serwatki. 

W okręgu wyborczym nr 14 i 15, dotychczas okręgu nr 14 znajdowały się następujące 

sołectwa: Begno, Ostaszewo - Pańki, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo - Włuski. Natomiast 

obecnie do tego okręgu należą sołectwa: Begno, Nowe Skaszewo, Ostaszewo - Pańki, 

Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo - Włuski. Okręg nr 15 stanowią sołectwa: Skaszewo 

Włościańskie i Żebry- Falbogi. 

Pytań nie było. 

Wiceprzewodniczący J. Grochowski - odczytał projekt uchwały w sprawie podziału Gminy 

Gzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym. 

Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za", przy 

Ogłosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XVIII/77112 

w sprawie podziału Gminy Gzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
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liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - która stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Interpelacji skierowanych do Wójta Gminy nie było. W związku z tym nie było odpowiedzi . 

Ad. pkt 9. 


Wójt B. Polańska - zapoznała z pismami jakie wpłynęły do urzędu od Pana Starosty, 


między sesjami, dotyczącymi dofinansowania przebudowy dróg powiatowych. 


Przypomniała, że Państwo radni podejmowali decyzje o dofinansowaniu drogi Łady -


Winnica w miejscowości Zalesie na odcinku od km l + 200 do km l + 560. Zgodnie 


z wcześniejszymi ustaleniami w budżecie gminy zaplanowana jest kwota 30.000 zł. 


Propozycja ze Starostwa była następująca: 


Wartość kosztorysowa zadania - 204.124 zł w tym: 


- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 50.000 zł 


- pozostała kwota - 154.124 zł z propozycją podziału po 50%. 


Po konsultacji z uwagi , że jak wszyscy borykamy się z problemami finansowymi, kwota 


30.000 zł została zagwarantowana w budżecie. Po rozmowie telefonicznej ze Starostwem 

Powiatowym wie, że do realizacji powyższej drogi Starostwo będzie przystępowało. 

Przy okazji nadmieniła, że Starostwo Powiatowe otrzymało dofinansowanie z Funduszu 

Ochrony Środowiska w wysokości 50.000 zł . , natomiast my na swój wniosek otrzymaliśmy 

20.000 zł. 

Drugie pismo dotyczyło możliwości dofinansowania przebudowy drogi powiatowej 

nr 1242W Ojrzeń- Gąsocin - Łady Krajęczyno , odcinek Szyszki - Żebry Falbogi. Poziom 

dofinansowania do wniosków złożonych do 30.09.2012 r. wyniesie 30% kosztów inwestycji, 

maksymalnie 1.000.000 zł. , pozostałe 70% winien sfinansować samorząd powiatowy 

i gminny w proporcji 35% każdy. W związku z tym Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą 

o pilną odpowiedź z deklaracją kwoty na dofinansowanie wskazanego zadania. Nadmieniła, 

że z takimi wnioskami Starostwo wystąpiło do wszystkich gmin. Na spotkaniu z wójtami, ci 

wójtowie, którzy zadeklarują wpłatę, najprawdopodobniej wniosek zostanie złożony. Czy 

wniosek dojdzie do realizacji trudno powiedzieć. Osobiście w tej chwili uważa, że nie widzi 

środków finansowych, żeby można było przekazać je Starostwu na realizację powyższej 

drogi, chociaż jak Pan Starosta powiedział, że w planach przebudowa drogi jest planowana na 

2014 r. Dalej poinformowała, że wpłynęły do niej jeszcze 2 pisma od Pani Prezes 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gzy. Myśli, że w jednym z pism wyszło nieporozumienie. 
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Nadmieniła, że w piśmie Panie ze Stowarzyszenia zarzucają, że obiecała zakupić bilety. 

Powiedziała, że była dyskusja na temat autobusu, ale nie na temat biletów. Dyskusja była na 

temat skorzystania z autobusu wynajętego przez gminę, żeby również mogły korzystać 

z niego dzieci ze szkoły zorganizowanej przez Stowarzyszenie, o biletach nie było mowy. 

Sprawa druga to punkt, o którym pisze Pani Prezes Stowarzyszenia zawarty w umowie 

użyczenia paragraf 5. Porozumienie, że Pani Prezes Stowarzyszenia zobowiązuje się do 

założenia podlicznika na pomiar energii elektrycznej, podpisania umowy na wywóz 

nieczystości należy zawrzeć zgodnie z umową użyczenia. Zadaniem gminy będzie 

przeliczenie kosztów ogrzewania 1m3 i zużycia najedną osobę. 

Następnie poinformowała, że został ogłoszony przetarg na dowożenie uczniów do szkół i jest 

nowy wykonawca. Do tej pory przetarg wygrywał PKS, a w tej chwili mamy nowego 

przewoźnika. Będzie kursowało 4 autobusy. Z Paniami dyrektorkami odbyło się spotkanie. 

Ustalone są trasy. Chcą dopasować trasy do zamieszkania uczniów. Dlatego w pierwszych 

dniach września poprosiła o wyrozumiałość, ponieważ jest nowy przewoźnik. W związku 

z tym pierwsze dni należy pouzgadniać. Później ewentualnie może być możliwość, że trasy 

mogą ulec zmianie. 

Poinformowała też, że od Pana Starosty i Gminy Świercze otrzymała zaproszenie na dożynki 

dla całej gminy Gzy. Dożynki odbędą się w Świerczach i będą to dożynki powiatowe i 

gminne. W kwestii tej Państwo Sołtysi otrzymali do wywieszenia stosowne plakaty. W 

związku z tym, że każda gmina będzie miała wieniec, uzgodniła, że z naszej gminy będzie 

wieniec z Parafii Szyszki. 

Odnośnie przebudowy drogi gminnej we wsi Wójty - Trojany powiedziała, że tak jak mówiła 

wcześniej, w budżecie gminy jest wstawiona w/w droga. W tej chwili jest jej trudno 

powiedzieć, bo tak jak wcześniej wspomniała, na zadanie te otrzymaliśmy tylko 20.000 zł., 

natomiast w budżecie było zaplanowane 70.000 zł . Uznała, że będziemy się starali 

zrealizować wszystkie zadania, które zamierzaliśmy, ale jak to będzie nie wie. 

Ad. pkt 10. 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki - powiedział, że chodzi o dzieci, które będą uczęszczały do 

Publicznej Szkoły w Skaszewie i Publicznego Gimnazjum w Gzach i zapytał, czy autobus 

będzie kursował tak samo jak do tej pory, czy będzie to zmienione? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że myśli, że będzie to na bieżąco. Z Panem Sołtysem 

spotka się po Sesji wyjaśni. W tej chwili nie może odpowiedzieć, bo chciałaby 

odpowiedzieć konkretnie. 
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Przewodniczący L. Pytel - podziękował wszystkim naszym producentom rolnym obecny 

i nieobecnym za przeprowadzenie w trybie szybkim zbioru zbóż. Nadmienił, że w tym roku 

dożynek gminnych nie będzie, ale postara się je zorganizować być może w przyszłym roku. 

Za pośrednictwem wszystkich obecnych na Sesji poprosił o przekazanie podziękowań za 

zebrany plon i życzył, żeby nigdy nie brakowało nam chleba. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że w dniu 16.09.2012 r. w Parafii Gzy będzie ambulans 

i pobór krwi . W związku z tym serdecznie zaprasza. Informację otrzymają sołtysi 

Przewodniczący ' L. Pytel - powiedział, że grupa inicjatywna z naszej gminy honorowych 

krwiodawców podeszła do tego bardzo poważnie. Na terenie gminy mamy 3-ch honorowych 

dawców krwi, którzy są w Zarządzie Koła Pułtuskiego i organizują wspólnie z Parafiami 

przyjazd ambulansu, w celu poboru krwi. Z tej okazji serdecznie im z góry podziękował, 

a wszystkich zaprosił do wzięcia udziału w tak cennej nie jednej kropli krwi , która jest darem 

życia dla wielu ludzi. 

Radny W. Czapliński - wystąpił z apelem do sołtysów o zorganizowaniu wspólnego 

wyjazdu rolników do Bednar koło Poznania na "AGRO-SHOW 2012" tj. Międzynarodową 

Wystawę Rolniczą, która odbędzie się w dniach 12 -14.09.2012 r. Dodał, że chodzi tu 

o wyjazd na l dzień. Odnośnie kosztów wyjazdu poinformował, że jeśli wyjazd jest 

w piątek i w sobotę, to do każdego kilometra jest zwrot 1,30 zł., pod warunkiem, że grupa 

liczy nie nmiej niż 20 osób. 

Przewodniczący L. Pytel - uznał, że pomysł jest cenny, a wniosek godny wsparcia i jest 

"za". Zdaniem jego, na pewno znajdą się chętni. 

Wójt B. Polańska - odnośnie organizowanego wyjazdu, powiedziała, że jak chcemy się 

zebrać, to zbierzemy się bardzo szybko. Tak jak szybko zorganizowaliśmy wyjazd na lotnisko 

Okęcie w Warszawie i powitaliśmy naszego Mistrza T. Majewskiego, tak możemy się 

zorganizować i wyjechać . 

Obecni na Sesji ustalili, że zgłoszenia chętnych na wyjazd będzie przyjmował Pan Zastępca 


Wójta Wiesław Ochtabiński do dnia 5.09.2012 r. 


Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - wyraził zgodę na przyjmowanie zgłoszeń . 


Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.50 

zamknął XVIII Sesję Rady Gminy Gzy. 
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