
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXI/09 

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Marianny Filipowicz – Przewodniczącej Rady Gminy Gzy. 

 

Ad. pkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz  - o godz. 10.12 otworzyła XXI Sesję Rady 

Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczyła, iż zgodnie z listą 

obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu 

rady wynoszącego 15 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji.  Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Radni nieobecni: 

1. Kiliś Jan 

2. Żbikowski Włodzimierz 

Ad. pkt 2. 

Przewodnicząca M. Filipowicz - przedstawiła proponowany porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Uchwalenie  porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.    
4. Interpelacje radnych. 
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
    w Gzach za 2008 rok. 
6. Ocena sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Gzy za 2008 rok: 
     a/ wystąpienie Wójta, 
    b/ zapoznanie z Uchwałą Nr 34/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby  
        Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie  wydania opinii         
        o przedłożonym przez   Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu  za 2008    
        rok, 
     c/ zapoznanie z uchwałą Nr 3/09 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 06 kwietnia  
         2009 roku o opinii wykonania przez Wójta Gminy budżetu za rok 2008 i w sprawie  
         wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy, 
    d/ zapoznanie z Uchwałą Nr 74/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby  
         Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09 kwietnia 2009 r.  w sprawie zaopiniowania  
         wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 06.04.2009 r. w sprawie udzielenia  
         absolutorium Wójtowi Gminy Gzy, 
    e/ opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykonania   
         budżetu Gminy Gzy za 2008 rok, 
    f/ opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 2008  
        rok, 
    g/ dyskusja. 
7.  Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia  
    absolutorium Wójtowi Gminy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
      na terenie gminy Gzy.  
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  
12. Sprawy bieżące gminy. 
13. Wolne wnioski i pytania. 
Jednocześnie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić                     
z wnioskiem  o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 
Radni nie zgłosili wniosków o dokonanie zmian w porządku obrad,  w związku z czym 

porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 3. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy 

odbytej w dniu 12 marca 2009 roku Nr XX/09 jest wyłożony na sali obrad do wglądu. Radni 

nie wnieśli uwag do wyłożonego protokołu, w związku z czym,   został przyjęty jednomyślnie. 

Ad. pkt 4. 

Radny Wiesław Światkowski – przypomniał o remoncie mostka na rowie melioracyjnym we 

wsi Słończewo. Dodał, że  wody opadły i można byłoby pomyśleć o jego naprawie. 

Nadmienił, że słyszał, że mostek   chce naprawić  Gminna Spółka Wodna w Gzach, ale Pan 

Wójt musi zlecić wykonanie tej pracy. 

Radny Edward Malicki – zapytał, dlaczego z Urzędu Gminy wychodzą błędne informacje do 

innych instytucji?  

Ad. pkt 5. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Jadwiga 

Frąckiewicz – przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych w Gzach za 2008 rok. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  Kazimierz 
Żebrowski  -  poinformował, że Komisja zapoznała się z w/w sprawozdaniem.  
Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 21.04.2009 r. stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Komisji  Rolnictwa i Budżetu  Mariusz Mordwiński – również poinformował  
o zapoznaniu się Komisji z w/w sprawozdaniem. 
Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 22.04.2009 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – poddała pod głosowanie sprawozdanie z działalności 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach za 2008 rok. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych  uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”   
przyjęła w/w sprawozdanie -  które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 6. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – udzieliła głosu Wójtowi Gminy Zbigniewowi 

Kołodziejskiemu. 

a/ 

Wójt Gminy  Zbigniew Kołodziejski  - przedstawił wystąpienie w sprawie wykonania budżetu 

Gminy Gzy za 2008 rok. 
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Wystąpienie Wójta Gminy Gzy stanowi załącznik  nr 5  do niniejszego protokołu. 

b/  

Sekretarz Gminy Barbara Polańska  - odczytała Uchwałę Nr 34/C/2009 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wydania 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 

rok.  

Uchwała stanowi  załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

c/ 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Sierzan  - odczytał Uchwałę Nr 3/09 Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 06 kwietnia 2009 r. o opinii wykonania przez Wójta Gminy 

budżetu  za rok 2008 i w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy.  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

d/  

Sekretarz B. Polańska – odczytała uchwałę Nr 74/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej  w Warszawie z dnia 09 kwietnia 2009 r.  w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 06.04.2009 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Gzy.   

Uchwała stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu. 

e/ 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 

powiedział, że Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Gzy za 2008 rok. 

f/   

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i  Budżetu M. Mordwiński – również przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do wykonania budżetu. 

g/ 

Radny W. Światkowski – powiedział, że w dziale Kultura fizyczna i sport wykonanie planu nie 

osiągnęło 30%. Następnie zapytał, co się stało ze środkami w wysokości  70%, które zostały 

niewykorzystane? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że niewykorzystane środki zostały w budżecie gminy 

jako wolne środki i przeszły do budżetu na rok 2009.   

Podkreślił, że powyższe  środki finansowe są w budżecie  gminy, nie zostały zmarnowane         

i  będą wydane  w tym roku.    

W dyskusji nikt więcej nie zabrał głosu.  

Ad. pkt 7.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  i poddała pod 

głosowanie. 

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu brało udział 13 radnych. 

 



- 4 - 

 

Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy głosowało 12 radnych, „przeciw” głosów nie 

było, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. 

Uchwała Nr XXI/107/09 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2009 r.  w sprawie rozpatrzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy została        

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

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że zachodzi konieczność wprowadzenia zmian 

budżetu gminy.   Przypomniała, że gmina Gzy przystąpiła  do realizacji projektu „Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki”, który będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gzach. Jest to    Program,  który jest współfinansowany z budżetu unijnego         

w wysokości 85%, 10,5% dofinansowywuje gmina, 4,5% budżet państwa. Cały projekt wynosi 

96.341 zł. W związku z tym, że projekt został złożony do jednostki wdrażającej i wstępnie są 

przyznane środki,  należy go wprowadzić uchwałą do realizacji  budżetu gminy w rozbiciu na 

zadania jakie zostały przyjęte w tym projekcie. Projekt został poddany analizie i poprawiony 

o 0,01 zł. w stosunku do planowanej dotacji z budżetu gminnego. Dlatego w dochodach 

będzie  autopoprawka - 0,01 zł. Zwiększenie dochodów powoduje zmniejszenie deficytu 

budżetu gminy do kwoty 1.470.388,80 zł.  

Następna zmiana dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego w ramach pomocy 

finansowej dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę chodnika                     

w miejscowości Szyszki”. Na dofinansowanie   tego zadania w budżecie gminy zostały 

zaplanowane środki jako pomoc finansowa w wysokości 50.000 zł.. Po wyborze oferty              

i zwiększeniu zakresu robót, Powiat Pułtuski wystąpił o dodatkowe 10.000 zł. Powyższa 

sprawa była omawiana na poszczególnych Komisjach. Pomoc dla Powiatu Pułtuskiego 

wynosiłaby - 60.000 zł.  

Został również złożony wniosek o dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla 

Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku z przeznaczeniem dla Posterunku Policji                     

w Świerczach Zespołu Prewencji w Gzach w celu poprawy stanu bezpieczeństwa 

mieszkańców naszej gminy i poprawę efektywności działań policjantów pracujących na 

naszym terenie. Zadanie te byłoby współfinansowane  w części po 1/3  tj. gmina Gzy, gmina 

Świercze i Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. 

Kwota -  1.500 zł. to zwiększenie  wydatków z zakresu medycyny pracy. Wszyscy pracownicy 

musieli poddać się okresowemu badaniu.   

Uwzględniając 0,01 zł. zmiany te zwiększają  dochody budżetu gminy o  kwotę – 86.225,20 zł.  

Dochody budżetu po zmianach wynoszą - 11.575.604,20 zł.  

Wydatki  zwiększyć o kwotę -126.641 zł. Wydatki budżetu  po zmianach wynoszą -13.045.993 

zł.  

Deficyt budżetu gminy w kwocie – 1.470.388,80 zł. zostanie pokryty przychodami                     

z zaciąganych kredytów – 1.335.000 zł. i wolnych środków  w wysokości -135.388,80 zł.  
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Przychody  budżetu -  2.214.492,80 zł.  Rozchody (spłata wcześniej  zaciągniętych kredytów       

i pożyczki) – 744.104 zł.  

Zgodnie z zaleceniami  w opinii RIO,  został przedłożony nowy plan przychodów i wydatków 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Stan środków na początek 

roku – 7.261,52 zł.,  przychody (wpływy z różnych opłat) – 3.100 zł.,  rozchody (wydatki) 

związane  z realizacją ustawy  GFOŚ i GW  -  9.861 zł., stan środków planowanych na koniec 

roku - 500,52 zł.   

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że jeśli chodzi o „Przebudowę chodnika w  miejscowości 

Szyszki” po obydwóch stronach drogi powiatowej,  to  opinie obu Komisji Rady Gminy  były 

pozytywne. Kwota  50.000 zł.,  o którą prosiło  Starostwo Powiatowe w Pułtusku została 

zatwierdzona w uchwale budżetowej na 2009 r. Koszt wykonania robót – 180.000 zł. 

Poinformował, że przed posiedzeniami  komisji, odbyło się  spotkanie  radnych powiatowych, 

Starosty , wykonawcy     i Wójta, na którym  ustalono, że należy wykonać   dodatkowe prace 

tj. parking za Kościołem od strony Gąsocina, położenie chodnika wzdłuż całego cmentarza 

oraz wyrównanie skarpy i położenie chodnika od P. Skurczyka do skrzyżowania z  drogą do 

Strzegocina. W związku z rozszerzeniem zakresu robót Powiat wystąpił o zwiększenie 

dofinansowania o kwotę -  10.000 zł.  

W kwestii dofinansowania zakupu pojazdu dla Policji, poinformował, że z wnioskiem wystąpił 

Powiatowy Komendant Policji w Pułtusku Zbigniew Matusiak. Policja obsługuje 2 gminy tj. 

Świercze gdzie mieści się Posterunek Policji  i Zespół Prewencji w Gzach. Gmina Świercze,  

środki na dofinansowanie  samochodu zadeklarowała już wcześniej. Poinformował, że na 

posiedzeniu  Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy za 

dofinansowaniem pojazdu był 1 głos, 2 głosy przeciwne i 4 głosy wstrzymujące, na 

posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Budżetu  „za”  dofinansowaniem pojazdu było  5 głosów          

i 1 głos „przeciwny”. Podkreślił, że Policja jest potrzebna i byłoby dobrze żebyśmy nie byli 

gorsi od innych. 

Radny W. Światkowski – zapytał, Komendanta Posterunku Policji w Świerczach, o stan 

pojazdów,  które obsługują teren gminy Świercze i Gzy,   o rocznik i  czy naprawdę jest  

potrzeba zakupu nowego samochodu? 

Komendant Posterunku Policji w Świerczach Józef Grabowski – wyjaśnił, że obecnie 

Posterunek Policji w Świerczach dysponuje 2 samochodami tj. Volkswagen Vento 

oznakowany, z roku 1993  do kasacji którego pozostało 5.000 km i nieoznakowany Lanos           

z 1998 r. Posterunek miał jeszcze samochód marki Lublin, który często stał w naprawie             

i pozbył  się go. Samochód ten    jest w użytkowaniu KPP Pułtusk, którego czas użytkowania 

jest określony i samochód będzie poddany kasacji.  Podkreślił, że  obecnie nadarzyła się 

okazja by samorządy dołożyły po 1/3 wartości pojazdu. Byłby to,  oznakowany samochód 

KIA. Poinformował, że samorząd gminy Świercze wyraził deklarację, że zakup pojazdu 

dofinansuje pod warunkiem , że zakup pojazdu dofinansuje również samorząd gminy Gzy. 
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Radny Zdzisław Kaczorowski – powiedział, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu Pan 

Wójt stwierdził, że dochody własne  gminy są na poziomie 22%. Podkreślił, że Rada Gminy 

Gzy nie jest po to aby naprawiać budżet państwa, co miało inaczej wyglądać  i wszyscy 

wiedzą, że Policja jest niedofinansowana. Zaznaczył, że nie podobało mu się zdanie, które 

wygłosił Pan Wójt, że nie chcemy być gorsi. Następnie zapytał, co na to poradzimy, że 

budżetowo jesteśmy gorsi, ponieważ środki finansowe, które są w budżecie, są to niewielkie 

pieniądze? Osobiście uważał, że gmina,  która jest na garnuszku innych gmin bogatszych  

powinna  rozsądniej mówić o wydawaniu  pieniędzy,  a zwłaszcza o darowiznach. Zaznaczył, 

że na posiedzeniu Komisji był przeciwny dofinansowaniu zakupu pojazdu, ale  nie dlatego, że 

uważa, że  Policja jest  wystarczająco dofinansowana. Jego zdaniem,  jest to chory system, a 

tym bardziej, że  takimi decyzjami jak chociażby finansowanie przez wiele lat szpitala w 

Pułtusku, który dzisiaj ma niepewną przyszłość,  potwierdzamy  to. Uznał, że dla gminy,  są to 

duże kwoty. Jego zdaniem, że być może  dzisiaj 12.000 zł. nie jest  to wielka kwota,  ale cały 

czas potwierdzamy to, że  aspirujemy do gminy bogatszej od jakiejkolwiek innej, a tak  

naprawdę jesteśmy biedni. Uważał,  nie jest żaden wstyd, jeżeli powiemy uczciwie, że nas na 

to nie stać. 

Przewodnicząca M. Filipowicz -  odczytała zmianę w dziale 754 i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za”, przy         

1 głosie „przeciwnym” oraz 3 głosach „wstrzymujących”  przyjęła zmianę. Dwóch radnych nie 

brało udziału w głosowaniu. 

Dalej odczytała autopoprawkę do projektu uchwały  polegającą na zwiększeniu budżetu 

gminy o kwotę 86.225,20 zł. , było 86.225,19 zl. tj. o 0,01 zł. Ostateczne dochody wynoszą 

11.575.604,20 zł.  Zwiększenie dochodów powoduje zmniejszenie deficytu budżetu gminy do 

kwoty 1.470.388,80 zł.  Zmiany wiążą się z poprawką projektu „ Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki”. Udział własny gminy w projekcie – 10.115,80 zł. Wnioskowane dofinansowanie – 

86.225,20 zł.  i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 12 głosami „za”, przy       

1 głosie „przeciwnym”  przyjęła w/w autopoprawkę. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009            

z uwzględnieniem przegłosowanej zmiany i autopoprawki i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 12 głosami „za”, przy       

1 głosie „wstrzymującym”  podjęła Uchwałę Nr XXI/108/09 w sprawie zmian budżetu gminy 

Gzy na rok 2009 – która stanowi załącznik nr  10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do projektu uchwały.  
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski -   
przedstawił pozytywną opinię komisji. 
Przewodniczący Komisji i Budżetu M. Mordwiński – poinformował o pozytywnej opinii 
Komisji. 



- 7 - 

 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała treść projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 13 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XXI/109/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej – która stanowi załącznik 

nr  11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę wystąpił Zakład Usług Wodnych w Mławie. Proponuje taką samą cenę, 

która obowiązuje  w okresie od  01.05.2008 do 30.04.2009 r.  tj. 1,67 zł za 1m3 plus podatek 

VAT i podatek za wodomierz za 1 szt. /m-c 1,00 zł.  plus podatek VAT. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski -   
przedstawił pozytywną opinię komisji. 
Przewodniczący Komisji i Budżetu M. Mordwiński – poinformował o pozytywnej opinii 
Komisji. 
Sołtys wsi Ostaszewo-Wielkie Danuta Szczypińska – poinformowała, że jest  susza,  a przy 

hydrantach nic się nie dzieje. W Ostaszewie od założenia wody, hydranty  nie były 

konserwowane. Niektóre pozarastały krzakami. Dodała, że w sąsiednich gminach hydranty są 

konserwowane,  natomiast  w naszej  gminie nie. 

Radny Z. Kaczorowski – powiedział, że gmina współpracuje z ZUW w Mławie. Kiedyś 

proponował zrobić wyliczenia, czy  jest to opłacalne dla gminy. Następnie zapytał, czy ktoś         

w ostatnich latach robił jakieś kalkulacje, w jakim stanie technicznym jest stan  wodociągów? 

Gdyby doszło do takich sytuacji,  to czy bylibyśmy w stanie podpisać umowę  z inną firmą, czy 

nie byłoby przypadkiem tak, że musielibyśmy odtwarzać za pieniądze gminne stan techniczny 

od początku, ponieważ jak słyszy od niektórych osób,  pewne odcinki są w bardzo złym 

stanie. Zaznaczył, że odpowiedź na pytania może paść później. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 13 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XXI/110/09 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

na terenie gminy Gzy – która stanowi załącznik nr  12 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt.11.  

Wójt Z. Kołodziejski – odnośnie interpelacji Radnego W. Światkowskiego dotyczącej  

remontu mostka na rowie melioracyjnym w Slończewie powiedział, że myśli o tym,   aby 

wykonała go  GSW, która być może wykona  i przystanek autobusowy. Poinformował, że 

Kierownika GSW poprosił o  opracowania  projektu i kosztorysu. Kosztorys jest już 

opracowany,  ale nie pamięta jaka jest cena. Dodał, że oprócz składek GSW chce uzyskać 

dodatkowe pieniądze. Dlatego też  myśli  o  naprawie mostka, ale   Wójtowi Gminy nie 

podlega.   
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W sprawie interpelacji Radnego E. Malickiego odnośnie błędnych informacji, które wychodzą 

z Urzędu Gminy do innych instytucji odpowiedział, że zanim coś się powie, najpierw należy to 

sprawdzić.  Nadmienił, że chodzi tu o wycinkę kilku drzew,  na które decyzja nie była wydana, 

a  przygotowana. Podkreślił, że wszystko załatwiane jest zgodnie z przepisami   - sprawa musi 

przejść całe postępowanie administracyjne. Nadmienił, że pismo, które wpłynęło od 

mieszkańca i Radnego Pana Malickiego,  otrzymał i na nie odpowie.  

Radny W. Światkowski – zapytał jak to jest możliwe , żeby Kierownik GSW, który będzie  

wykonywał   prace  sam dla siebie opracował kosztorys ? O wypowiedź poprosił Prezesa 

GSW. 

Sołtys wsi Słończewo, Prezes GSW w Gzach  Jacek Grochowski – odnosząc się do sprawy  

mostku wyjaśnił, że opracowania projektu i kosztorysu od GSW zażądał Pan Wójt. Kierownik 

GSW opracował projekt i kosztorys budowy. Wszystko to zostało przedstawione stronie 

zlecającej – Panu Wójtowi. Uważał, że jest to sprawa do dogadania się. Zaznaczył, że  ceny 

nie są wzięte z sufitu i obydwie strony mniej więcej  na tym się znają. Dodał, że pracownicy 

GSW rwą się do pracy, jest sprzęt, jest sprzyjająca pogoda, nie ma opadów i opadły wody.      

W związku z tym, czekają tylko na sygnał  Pana Wójta,  żeby to zrobić. Poinformował, że 

koszt przebudowy mostku wraz z rozbiórką, kosztorysem i podbudową wynosi w granicach      

13.000 zł. – 14.000 zł. Dodał, że nie jest to mostek, a poważny most, który w tej chwili  grozi 

zawaleniem.   

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że chodziło o przedstawienie kosztorysu,  aby zorientować 

się,  jaka jest wielkość tej roboty. Kosztorys opracował Kierownik GSW. Jeśli Radni uznają, że 

jest to źle, to wycenę można zlecić fachowcowi i ewentualnie później negocjować cenę. 

Ad. pkt 12. 

Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że przetarg na dostawę mieszanki  żwiru dla potrzeb 

remontu i naprawy dróg  na terenie gminy  został ogłoszony. Po jego rozstrzygnięciu, złożone 

wnioski będą rozpatrywane w miarę szybko.  Zamówione kręgi w ilości 130 szt. o średnicy  

400 mm  zostały przywiezione dzisiaj. Przydzielenie ich będzie rozpatrywane po 1 maja br. 

Odnośnie urządzeń wodociągowych wyjaśnił, że  jeżeli urządzenia są nowe,   każdy by je 

chętnie wziął w zarząd.  Jeśli są pewne nieprawidłowości,  to po tej sesji  będzie chciał je 

wyeliminować. Na pytanie Radnego Pana Z. Kaczorowskiego,  czy ktoś  wycenił urządzenia 

wodociągowe  powiedział, że jak można wycenić urządzenia,  które  są w ziemi. Przyznał, że 

awarie mniejsze lub większe  na pewnym etapie są,  w zależności  od tego jaki wykonawca to 

robił. Jego zdaniem,  ogólnie nie jest źle, ale w pewnej wsi na pewnym odcinku awarii było 

sporo. Następnie zapytał, kto teraz  przejmie te urządzenia? Uznał, że są przypadki, że            

w niektórych gminach utrzymaniem   i eksploatacją wodociągów zajmuje się ktoś inny, ale  

ogólnie w całym dawnym  województwie ciechanowskim wodociągi w zarządzie ma ZUW        

w Mławie. Uznał, że to co na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego mówił Radny Pan Zdzisław Sierzan  z Pękowa jest karygodne.   
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Powiedział, że o awarii na głównej nitce oraz kiedy ta awaria zostanie usunięta,   ZUW  nie 

poinformował Urzędu Gminy,  gmina – sołtysów,  a sołtysi  swoich  mieszkańców i   o  takich 

uwagach będzie rozmawiał z ZUW. Odnosząc się do  taryf uważał, że opłata za wodę w  

gminie  Gzy  w porównaniu z innymi gminami nie jest wysoka. Poinformował również,  że  

jeżeli uda się zainstalować 2 zbiorniki wyrównawcze, to w lecie,  w okresie wzmożonego 

poboru wody będzie lepsze ciśnienie. W kwestii  hydrantów uznał, że może faktycznie są 

niemalowane, ale są potrzebne do gaszenia pożarów.  W związku z tym,  powinny być 

sprawne i oznakowane.  

Ad. pkt 13. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski Mieczysław Skorupski – w sprawie oczyszczalni ścieków 

zapytał, czy są jakieś  poczynania w tym  kierunku, czy nie ma żadnych, czy będzie się coś 

działo, a jeśli tak,  to  kiedy? Dodał, że chodzi też o przydomowe oczyszczalnie ścieków.   

Radny E. Malicki – uważał, że skoro przewróciły się fundamenty, to nie ma sensu  stawiać 

zbiorników wyrównawczych. 

Sołtys wsi Żebry-Wiatraki Bożena Ostaszewska – poruszyła niezamykający się problem 

śmieci. Nadmieniła, że na sesję w 12.03.2009 r. był zaproszony Prezes Pułtuskiego 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z oo. i miało być wszystko wyjaśnione.  Jednak 

sprawa ta,  nie  została do końca wyjaśniona.  Aneksy miały być zabrane do 10.03.2009 r. ale 

tak się nie stało. Wczoraj w jej wsi zjawił się Pan Wiesiołek, który niegrzecznie ją potraktował 

mówiąc, że podpisanie aneksów było obowiązkiem sołtysów. Uznała, że umowy zostały 

rozwiązane, ponieważ aneksy nie zostały podpisane (nie dotyczy to jej, ponieważ aneks 

podpisała) z powodu, że mieszkańcy chcieli je podpisać z przedstawicielem firmy. 

Poinformowała, że wczoraj (28.04.09r.)  dzwoniła do Prezesa PPUK. a za 3 godziny był 

narastający problem, ponieważ śmieciarka przychodzi do niej. Od mieszkańców wsi 

otrzymała niegrzeczne telefony z zapytaniami,  dlaczego śmieciarka przychodzi tylko do niej            

a do pozostałych mieszkańców nie,  i mają rozwiązane umowy?  W związku z tym,  nie 

rozumie dlaczego Prezes PPUK rozwiązał umowy? Jej zdaniem, powinien nagannie podejść 

do swoich pracowników, gdyż mieli przyjechać i osobiście z ludźmi podpisać aneksy, a tak, na 

tej podstawie rozwiązali z mieszkańcami gminy umowy na odbiór śmieci. 

Radny W. Światkowski –  uważał, że sprawa konserwacji hydrantów , to poważny problem, 

ponieważ koło jego posesji  jest również hydrant,  i obawia się, że w razie pożaru w ciągu        

1 godziny  nie da się go uruchomić. Dlatego uznał, że co jakiś czas konserwator powinien 

sprawdzać stan techniczny hydrantów, ponieważ w razie nieszczęścia byłby problem. 

Poprosił o przekazaniu sprawy hydrantów Dyrektorowi ZUW w Mławie  - Panu J. Stępce 

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska – poinformowała, że jeśli chodzi o jej wieś, to      

w ubiegłym tygodniu Pan konserwator jeździł i sprawdzał  wszystkie hydranty. 

Sołtys wsi Gzy Marian Zawadzki – jego zdaniem,  niesprawne hydranty to zadanie dla 

konserwatorów, ale  duża wina jest w tym również i ludzi.  
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Poinformował, że  kiedy straż pojechała do pożaru  w Skaszewie, wówczas godzinę czasu  

trzeba było kopać, ponieważ rolnik, który orał  pole,  skibą ziemi  przykrył płytkę. Uznał, że      

o hydranty  powinni  dbać wszyscy, powinny one być sprawne,  a płytki widoczne,  ponieważ 

w razie pożaru nie ma czasu na ich szukanie. 

W sprawie przebudowy mostka w Słończewie powiedział, że  zaskoczyła go cena którą 

usłyszał, ponieważ 13.000 zł to kwota wysoka. W związku z tym,  zapytał  ile metrów 

szerokości ma ten rów, jak jest głęboki, czy GSW będzie zakładała  własne kręgi, czy gminne? 

Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki – powiedział, że w sprawie hydrantów uwaga jest słuszna. 

Następnie zgłosił wniosek, aby karać ludzi, którzy wyorują i niszczą koło hydrantów płytki. 

Radny Z. Sierzan -  powiedział, że Pan Wójt na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty, 

Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 21.04.09 r. obiecał,   że w sprawie ostatniej 

awarii i usterek, które są na wodociągu,  będzie rozmawiał z Dyrektorem ZUW w Mławie.     

W związku z obecną wypowiedzią Pana Wójta,  odczuł  wrażenie, że Pan Wójt w kwestii tej 

nie rozmawiał. Następnie,  zapytał Pana Zawadzkiego ile ma hydrantów na działce? 

Sołtys wsi Gzy Marian Zawadzki – odpowiedział, że na jego działce są 2 hydranty. 

Radny Z. Sierzan – poinformował, że u niego  na 5 czy 6 arowej działce  są 4 hydranty i 13 

betonowych zastawek. Dodał, że kiedy  był budowany  wodociąg nikt o nic się nikogo nie 

pytał. Właściciele nieruchomości podpisywali tylko oświadczenia o wyrażeniu zgody  na  

przejście przez działkę. Wszystko miało być zakryte. Po skończonej pracy okazało się, że 

hydranty, zastawki znajdują się   3 m od drogi  i trzeba je  omijać. 

Radny Marian Jakubaszek – prosił o przydzielenie 1 kręgu na mostek, który zarwał się 

podczas równania drogi. 

Radny E. Malicki – odnosząc się do naprawy mostku w Słończewie  jego zdaniem,  jeśli GSW 

zwracała się do gminy, że chce  go naprawić, to powinna obniżyć  koszty. W jego ocenie, 

cena, którą zaproponowała GSW jest za wysoka. Następnie przypomniał, o zawalonym  

mostku na drodze przy lesie „Kozłowiaku” i zapytał, czy Pan Wójt już coś w tej sprawie 

zrobił? 

Sołtys wsi Słończewo, Prezes GSW w Gzach J. Grochowski - wyjaśnił, że mostek , który chce 

naprawić GSW nie jest mosteczkiem ale mostem. Głębokość rowu wynosi ok. 2 m.  Do jego 

naprawy nie będą użyte kręgi, które leżą na placu przy Urzędzie Gminy.  Muszą to być kręgi 

potężne. Most musi mieć 7 m przejazdu.  Projekt  przewiduje zbrojone betonowe  dno, na  

które będą   założone zbrojone kręgi  oraz wybudowane przyczółki. Są to tylko koszty 

materiałowe. GSW zarabia na tym tyle, że da ludziom robotę, ponieważ nie ma pracy. Uznał, 

że wszystko jest skosztorysowane, a  sumy nie są wzięte  z powietrza.  GSW nie zarobi  na 

tym gigantycznych pieniędzy, ale będzie się starać, żeby nie dołożyć własnych środków. 

Odnosząc się do wypowiedzi Radnego E. Malickiego powiedział, że gmina współpracuje           

z GSW,  wszystko wyliczone jest po kosztach,  tak jak przy wykonaniu wspólnie z gminą      

700 mb zbieracza w Ostaszewie – Pańkach. 
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Radny Z. Kaczorowski -  zabierając głos w sprawie aneksu do umowy na wywóz nieczystości 

stałych powiedział, że kiedy otrzymał pismo był zszokowany jego treścią. Odniósł wrażenie że 

został przegapiony jakiś termin. Uznał, że wcale nie jest oczywiste, że to wszystko 

naprawiono. Poinformował, że kiedy udał się do PPUK w Pułtusku, ton rozmowy był inny. 

Okazało się, że firma wcześniej próbowała się dogadać z sołtysami i sprawę rozwiązać przez 

sołtysów, ale się nie udało. Uznał, że   pomimo, że to zostało naprawione,  nie mówiąc            

o wysokości podwyżki,  to jak   potraktowano mieszkańców  gminy Gzy? Jego zdaniem, 

umowę można było rozwiązać na wiele innych sposobów,  ponieważ  każda szanująca się 

firma przed upływem terminu umowy uprzedza klientów,  co zamierza zrobić i że upływa 

termin umowy. Uważał, że mieszkańców gminy w tej kwestii potraktowano brzydko  

pomimo, że  zostanie to  załatwione,  Uważał, że Pan Wójt powinien interweniować, 

ponieważ dofinansowując wielokrotnie    PUK ,  mieszkańcy gminy nie muszą się czuć jako 

obywatele gorszej kategorii. 

Radny Z. Sierzan -  powiedział, że jadąc przez Trzciniec gm. Pułtusk można zobaczyć  stojące 

pojemniki na plastyk i szkło,  nie wie kto za to ponosi koszty. Po czym zapytał, czy nie można 

czegoś takiego wprowadzić np. w  jego wsi ? 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – był zdania, że współfinansowanie budowy 

wysypiska śmieci o funkcji ponadgminnej  w Płocochowie, to zmarnowane  pieniądze.   

Sołtys wsi Begno P. Kownacki – uznał, że PPUK  potraktował sołtysów arogancko. Dodał,  że 

ostatniej na sesji Rady Gminy Prezes PPUK powiedział, że jeśli sołtysi nie chcą roznieść              

i podpisać aneksów to przyjedzie pracownik i odbierze je. Jednak do tej pory nikt się nie 

pojawił. Uważał, że skoro sołtysi nie chcą podjąć się tego zadania, to PPUK powinien 

zorganizować  zebranie  na miejscu u sołtysa i załatwić sprawę.  A tak, są problemy. Ludzie 

gonią,  pytają się, a  ktoś może  nawet nie wie,  co z tym zrobić. 

Sołtys wsi Borza Strumiany Alicja Jaszczak – poinformowała,  że na drodze powiatowej do 

Skaszewa za Państwem Kiliś znajduje się rów na którym  zarwał się mostek.  

Wójt Z. Kołodziejski  - udzielając wypowiedzi w kwestii poruszonych spraw powiedział: 

- Z Dyrektorem ZUW w Mławie  spotka się w pierwszych dniach maja br. i przedstawi 

zgłoszone uwagi. 

- W sprawie  podpisania aneksów do umów na odbiór śmieci   przypomniał, że w marcu na 

sesji był obecny Dyrektor  i obiecywał, że  przyśle pracowników a ci  podpiszą aneksy do 

umów. Nadmienił, że część sołtysów rozniosła aneksy sama,  od części sołtysów aneksy  miał 

odebrać i podpisać  PPUK,  natomiast część  rolników aby je podpisać pojechała do firmy 

osobiście.  Jego zdaniem , gdyby  pracownicy PPUK dotarli do mieszkańców gminy i podpisali 

aneksy problemu nie byłoby.  Z Dyrektorem PPUK o sprawie rozmawiał kilkakrotnie. 

Pracownicy jego mieli dotrzeć do każdego i nie zabierać pojemników. Jednak skończyło się 

tylko na obietnicach. Wójt ma nadzieję, że sprawa podpisania umów unormuje się. 

Odnosząc się do kwestii wysokości ceny za wywóz nieczystości stałych, powiedział że nie na 

to żadnego wpływu. 
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- Mostek w  Słończewie  trzeba naprawić. Do naprawy   muszą być użyte kręgi zbrojone             

o średnicy ok. 1 m.  Kosztorys robót, który  opracował  Kierownik GSW  należy  

przeanalizować. Być może,  nie jest  to  wysoka cena. 

- W kwestii oczyszczalni ścieków powiedział, że jesteśmy w  posiadaniu koncepcji 

projektowej, techniczno- technologicznej  sanitacji gminy. Do budowy większej gminnej  

oczyszczalni ścieków, która miała być w Ostaszewie – Włuski nie doszło. Obecnie będzie 

czynił starania,  aby kupić działkę w Przewodowie – Parcelach pod budowę mniejszej 

oczyszczalni ścieków  i opracować dokumentację. 

Sołtys wsi Ostaszewo–Włuski M. Skorupski  – zaznaczył, że jego interesuje budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków i zapytał,  czy ktoś  zajmuje się zapisami, czy w tym 

temacie coś  się dzieje? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że na budowę domowych oczyszczalni ścieków 

zapisanych  jest ok. 100 chętnych. Problem tkwi w tym,  skąd wziąć pieniądze i kto ma to 

robić. Jego zdaniem, sprawa nie jest prosta i  na dzisiejszy dzień żadna z gmin tego nie 

realizuje. 

                  Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady  o godz. 12.25 

zamknęła sesję.    

 

Protokółowała :                                                                                       Przewodniczyła: 

 

Zofia Pszczółkowska 

        
 

 


