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

                                                    

                                             z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 09 czerwca 2005 roku

                                             w GCI  w Gzach pod przewodnictwem   Pana  Cezarego 

                                             Wojciechowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.

Przewodniczący  Rady  Gminy  –  otworzył  XXII  sesję   Rady  Gminy  Gzy  po  powitaniu 

radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik 

nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie na posiedzeniu uczestniczy  13 radnych, co wobec 

ustawowego  składu  rady  wynoszącego  15  osób  stanowi  kworum  pozwalające  na 

podejmowanie prawomocnych uchwał. 

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

Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w „Planie rozwoju miejscowości Gzy. Uchwała ta jest 

konieczna do wniosku o dotację na remont budynku po GOK.

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

uwzględnieniem  dodatkowego  punktu  proponowanego  przez  Pana  Wójta  następującym 

brzmieniu:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Uchwalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Podjecie uchwały w sprawie: zmian w „Planie rozwoju miejscowości Gzy”.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2005 rok.

  6. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zabezpieczenia.

  7. Sprawy bieżące gminy.

  8. Wolne wnioski i pytania.

Ad. pkt 3

Pan Przewodniczący Rady  – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy 

Gzy, odbytej w dniu 28 kwietnia 2005 roku Nr XXI/2005 jest wyłożony na sali obrad do 

wglądu.
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Nie zostały wniesione uwagi i został on przyjęty jednomyślnie.

Ad. pkt 4

Pani  Sekretarz  -   omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie:  zmian  w  „Planie  rozwoju 

miejscowości  Gzy”.  Plan  był  zatwierdzony  25.02.2005  roku  po  konsultacji  są  potrzebne 

zmiany. Należy uaktualnić ogólny kosztorys. W planie musi się znaleźć harmonogram. Jest 

dużo zmian w wypełnianiu wniosku i nie wiadomo, czy to ostateczne ustalenia wypełniania 

wniosku. 

Pan Wójt  – zaznaczył, że propozycja remontu była ponad rok temu. Czekaliśmy na termin 

złożenia wniosku, który jest 15.05-15.062005r.

W budżecie  były wstępnie  kwoty  na lata  2005-2006.  Był  w Urzędzie  Marszałkowskim i 

musimy  złożyć  wniosek  do  15.06.2005r.  i  będziemy  czekać  2  miesiące  na  rozpatrzenie 

wniosku, potem miesiąc na podpisanie umowy i 2 na zorganizowanie przetargu na robienie 

inwestycji.  ważne  jest,  abyśmy  zachowali  terminy.  W  tym  roku  prawdopodobnie  nie 

będziemy  mieli  szansy  na  rozpoczęcie  inwestycji,  a  dopiero  w  2006  r.  Z  Urzędu 

Marszałkowskiego możemy otrzymać do 450.000 zł, bez podatku WAT, który pokryje gmina. 

Myśli, że uda się wykonać inwestycję z wykorzystaniem środków z zewnątrz. Do wniosku 

można  dołączyć  wyposażenie  budynku  i  zagospodarowanie  wokół  niego.  Poprosił  o 

akceptację proponowanej uchwały.

Pan Edward Malicki – zapytał, kto będzie dysponował budynkiem: wieś, czy gmina?

Pan Wójt  – odpowiedział,  że będzie dla mieszkańców wsi, a właścicielem będzie gmina. 

Będzie tam biblioteka, świetlica.

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: zmian w „Planie rozwoju 

miejscowości Gzy”. 

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 9 radnych, 4 wstrzymało się od 

głosu. 

Uchwała Nr XXII/125/05 Rady Gminy Gzy z dnia 09 czerwca 2005 roku w sprawie: zmian w 

„Planie rozwoju miejscowości Gzy” przeszła większością głosów i stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5

Pani Skarbnik  – proponowana uchwała ma połączenie z poprzednią uchwałą i wnioskiem 

składanym o dofinansowanie na remont budynku po GOK w Gzach.

- 2 -



Roboty budowlane będą prawdopodobnie w następnym roku, w tym roku będzie podpisanie 

umowy jeśli wniosek zostanie zaakceptowany. Musi być zabezpieczenie inwestycji na 5 lat. 

Na rok bieżący należy zabezpieczyć kwotę 6.100 zł i dlatego są proponowane przesunięcia w 

budżecie.  W  Oświacie  i  Wychowaniu  oddziały  przedszkolne  były  włączone  do  szkół 

podstawowych,  ale  muszą  być  oddzielnie.  W związku z  tym plan  wydatków w szkołach 

podstawowych  został  pomniejszony,  a  powstał  nowy  rozdział  na  oddziały  przedszkolne. 

Również  jest  zmiana  w  związku  z  podłączeniem  internetu  –  nowe  warunki  szkoła 

podstawowa w Przewodowie,  w Gzach i  gimnazjum,  a  szkoła  podstawowa w Skaszewie 

oddzielnie i potrzeba jest 3.000 zł. 

W administracji publicznej w związku z odejściem pracownika na wcześniejszą emeryturę 

potrzeba  na  odprawę  i  dodatkowe  wynagrodzenie  roczne  oraz  pochodne  potrzeba  jest 

12.900zł. Natomiast dla pracowników interwencyjnych 2.100 zł przeznacza się na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Na odsetki od kredytów i pożyczek przeznacza 

się 4.615 zł. 

Pan Przewodniczący Rady  – odczytał projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy 

Gzy na 2005 rok. 

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr XXII/126/05 Rady Gminy Gzy z dnia 09 czerwca 2005 roku w sprawie: zmian 

budżetu  gminy  Gzy  na  2005  rok  przeszła  jednomyślnie  i  stanowi  załącznik  nr  3  do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6

Pani Skarbnik  – omówiła projekt uchwały, która została zmieniona w związku ze zmianą 

ustaleń z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące zabezpieczenia umowy na realizację zadania 

pn. „Przebudowa drogi gminnej Słończewo – Dziarno”.

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

prawidłowej realizacji umowy.

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr XXII/127/05 Rady Gminy Gzy z dnia 09 czerwca 2005 roku w sprawie: ustalenia 

zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przeszła jednomyślnie i stanowi załącznik nr 4 

do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7
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Pan Skorupski  – zapytał, czy założona jest aparatura w hydroforni w Szyszkach, na którą 

daliśmy środki?

Pan Wójt  – odpowiedział, że były przyznane środki  do sporządzenia projektu uzdatniania 

wody, a czy  aparat został zamontowany nie wie, ale wyjaśni z ZUW w Mławie.

Pan Edward Malicki  – jego zdaniem należy pomyśleć o zbiornikach wyrównawczych w 

hydroforni w Gzach, bo dochodzi do tego, że jest niskie ciśnienie i brak wody.

Pan Witold Czapliński – zapytał, co z budową drogi gminnej Grochy Imbrzyki – Mierzeniec 

– Osiek?

Pan Wójt  – zapoznał, że równiarka 2 razy równała drogi, została jedna do zrobienia, która 

jest robiona. Na żwirowanie dróg ma wniosków na 60 przyczep. W związku z tym musi się 

odbyć przetarg na żwirowanie dróg. Myśli, że w zorganizuje najbliższym czasie  po lustracji 

potrzeb żwirowania dróg. Zamówił 120 szt. przepustów w Działdowie – najniższa cena. 

Ma wnioski z każdej szkoły o remonty. Chciałby je skonsultować z radnymi i zaplanować 

remonty na 2006 rok. Szkoła w Skaszewie ma złożyć wniosek o remonty ze środków Unii. Na 

pozostałe  szkoły nie  ma środków. Jak w ciągu roku zostaną środki  można zrobić  drobne 

bieżące remonty. 

Obiekt w Żebrach Włostach po GS  jest do sprzedaży, ale do przetargu nikt nie przystąpił – 

ustalona była kwota do sprzedaży 700.000 zł. Można teraz obniżyć cenę do 50%. Prosi o 

opinię w tej sprawie, o ile może obniżyć cenę nieruchomości. Jest chętny wydzierżawienia, 

ale części obiektu, który wyrabiałby brykiety do co. Uważa, że należy obniżyć cenę i ogłosić 

następny przetarg. Myśli, że jak zostanie założona firma, to będą zatrudnienia.

Planowany był remont dachu na budynku gmin, ale w części jest własnością policji. W chwili 

komunalizacji policja zajmowała część pomieszczeń i są ich właścicielami. Chcąc zmienić 

dach należy zrobić to na całym budynku. Wystąpił o środki na zmianę dachu do policji, ale 

nie wiadomi czy otrzymamy od nich środki.

Wodociagowanie zostało zakończone. Zostało 9 gospodarstw do zwodociagowania. Obecnie 

należy  myśleć  o  kanalizacji.  Zlecić  koncepcję  kanalizacji,  a  w  2006  roku  wykonać 

dokumentację. W latach 2007-2013 przy dotacji z Unii Europejskiej. Należy wybudować 1 

oczyszczalnie i podłączyć zwarte wsie, a z pozostałych dowozić ścieki do oczyszczalni. 

Został u chwalony regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy. Na stare 

wysypisko są jeszcze wywożone odpady.  
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Poinformował, że wpłynęło pismo od kombatantów w sprawie nadania imienia Publicznemu 

Gimnazjum w Gzach i od Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum w Gzach. 

Pani Sekretarz odczytała treść pism. 

Pan Wójt – zaznaczył, że jeśli będziemy zajmować się ankietą w tej sprawie, to poniesiemy 

duże koszty.

Pan Edward Malicki  – jego zdaniem jeśli  w ankiecie  wpisane będzie  dwa nazwiska,  to 

społeczeństwo opowie się za Janem Pawłem II. 

Pan Witold Czapliński – uważał, że Pani dyr. zaczęła załatwianie sprawy od końca i dlatego 

ten problem. 

Pan Przewodniczący Rady – zaznaczył, że jest dwie propozycje i musi być rozwiązanie.

Pan Mieczysław Skorupski – powiedział, że społeczeństwo jest za imieniem Jana Pawła II.

Pan Przewodniczący Rady – przypomniał, że w 1998 roku była podjęta uchwała w sprawie 

honorowego obywatela naszej gminy. 

Pan Zdzisław Kaczorowski –  uważał, że inicjatywa słuszna i  kandydatura Jana Pawła II 

przejdzie. Kandydatura była inna. Były konsultacje, ale nie wszyscy rodzice uczestniczyli w 

spotkaniu. Jest obecnie propozycja konsultacji z mieszkańcami. 

Pan Wójt – powiedział, że przed podjęciem decyzji, należy spotkać się z Paniami dyr. szkół i 

uzgodnić. 

Pan Mieczysław Skorupski – zaznaczył, że dziś dzieci chodzą jednych rodziców, a w latach 

następnych będą chodzić innych.

Pan Zdzisław Kaczorowski – zaproponował zapytać mieszkańców o zdanie w tej sprawie.

Pani Sekretarz – zapoznała z przepisami prawnymi w tej sprawie ( wniosek ustalony z radą 

rodziców,  samorządu  uczniów  i  rady  pedagogicznej).  Proponuje  zapoznać  się  z  czyjej 

inicjatywy był wniosek. 

Jak rozwiązać powielenie 3000 ankiet, dostarczyć je za potwierdzeniem odbioru i odebrać. 

Pan Zdzisław Kaczorowski – jego zdaniem powinno się odbyć w formie zebrań wiejskich.

Pani Skarbnik – uważała, że stawianie osoby Jana Pawła II i Gieystora.

Pan  Zdzisław  Kaczorowski  –  poinformował,  że  kompetencje  i  procedury  zostały 

zachowane.

Pan Edward Malicki – powiedział, że wiadomo za kim będzie społeczeństwo.

Pani  Skarbnik  –  zaznaczyła,  że  będą  wnioski  rady  rodziców,  rady  pedagogicznej,  rady 

uczniowskiej i dopiero będzie rada rozstrzygać. 
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Pani Sekretarz – jej zdaniem będzie 3 wnioski.

Pan Krzysztof Zabielski  – jego zdaniem zmusza się do wycofania się jednej strony i dać 

ankietę do wypełnienia.

Pan Zdzisław Kaczorowski  – zaproponował, aby zastanowić się na innym rozwiązaniem 

sprawy. Nie chodzi o rozdanie ankiet  dzisiaj,  bo część dzieci z gminy chodzi obecnie do 

szkoły, a część będzie chodziła do szkoły. 

Pani Skarbnik – jest zdania, że 3 wnioski rada rozstrzygnie podejmując uchwałę o osobie, 

której imię będzie nosiła szkoła.  Jest to zadanie rady podjęcie uchwały.

Pan Witold Czapliński – jego zdaniem, rozdane zostaną ankiety i podpisane i możemy być 

posądzeni, że sami je podpisaliśmy. 

Pan Zdzisław Kaczorowski  – zaznaczył, że ankieta to pomysł mieszkańców, a my tylko 

możemy pomóc.

Pani Sekretarz – powiedziała, że rada rodziców ma prośbę, aby Wójt wykonał ankietę, odbił 

ją, rozdał za potwierdzeniem odbioru i zebrał. 

Pan Wójt – zaznaczył, że są przepisy proceduralne w tej sprawie i jak ma wykonać prośbę 

rady rodziców. Powinny być trzy wnioski, a nie propozycja rady rodziców. 

Pani Sekretarz  – zwróciła uwagę, że jest koszt zrobienia ankiety, dotrzeć trzeba do 3000 

mieszkańców i zebrać ankiety za pokwitowaniem.

Pan Wójt – zaproponował zorganizowanie spotkania z dyr. i ustalić rozwiązanie. 

Pan Witold Czapliński – zapytał, czy ktoś nie zarzuci nam, że źle zrobione, czy zgodnie z 

przepisami prawnymi?

Pan Zdzisław Kaczorowski – zaznaczył, że rozmowy z dyrektorami można przeprowadzić, 

ale z rada rodziców to tylko z tymi, co przychodzą na zebrania.

Pan Wójt  – zaproponował spotkanie z dyrektorami,  radą rodziców i znaleźć rozwiązanie 

zgodne z procedurami prawnymi. 

Pan Zdzisław Kaczorowski – uznał, ze ankiety można wprowadzić we wszystkich szkołach.

Pan  Wójt  –  zapytał  radnych  nauczycieli,  czy  jednomyślnie  była  przyjęta  na  radzie 

pedagogicznej propozycja imienia szkoły? 

Pan  Krzysztof  Zabielski  –  odpowiedział,  że  stanowisko  rady  pedagogicznej  było 

wypracowane jako pozytywne.

Pan  Jan  Kiliś  –  poinformował,  że  na  ostatnim  spotkaniu  rady  rodziców  była  mała 

frekwencja. 
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Pan Mieczysław Skorupski – jego zdaniem zająć  się sprawą jakie wnioski zostały złożone. 

Pan Zdzisław Kaczorowski – powiedział, że na radzie pedagogicznej była jedna propozycja 

nadania imienia i przeszła większością głosów.

Pan Witold Czapliński  – zaproponował,  aby rozdać dzieciom ankiety dla  rodziców jako 

anonimowe.

Pan  Zdzisław  Kaczorowski  –  zaproponował  zorganizować  spotkanie  zainteresowany 

przedstawicieli i ustalić rozwiązanie. 

Pani Sekretarz – zapytała, że należy odstąpić od ankiety, zorganizować wspólne spotkanie i 

ustalić jak rozwiązać sprawę?

Pan Krzysztof Zabielski  – jego zdaniem nie robić wspólnego spotkania, by rada rodziców 

nie zajmowała stanowiska w obecności nauczycieli.

Pan Wójt – zaproponował spotkanie w sprawie remontów szkół. Remont szkoły w Skaszewie 

z funduszy z zewnątrz musi być złożony wniosek w terminie. 

Zapytał, czy może obniżyć cenę nieruchomości po GS, bo nie było zainteresowania w cenie 

proponowanej przez radę?

Ustalono, że zastanowią się w tej sprawie.

Pan Zdzisław Kaczorowski – zaznaczył, że ustalone było, aby szukać środków na remonty 

w  szkołach  z  zewnątrz,  a  na  bieżące  remonty  ze  środków własnych.  Dyrektorzy  jednak 

składają wnioski o remonty. Będą potrzeby konieczne do zrobienia w wakacje. 

Pan Wójt – poinformował, że na drogę Mierzeniec – Grochy Imbrzyki – Osiek czekamy na 

termin złożenia wniosku, podpisanie umowy i środki. Należy przy poszerzeniu drogi zebrać 

od  rolników  zgody  na  oddanie  gruntów  pod  drogę.  Prawdopodobnie  w  sierpniu  będzie 

składany wniosek na dofinansowanie inwestycji.

Pani Jadwiga Frąckiewicz – poinformowała, że na wszystkie wnioski o stypendium zostały 

wysłane decyzje. Stypendia wypłacane będą w BS Pułtusk O/Gzy w dniach 15 – 17.06.2005r. 

Za okres styczeń – czerwiec w kwocie 270 zł na ucznia. Następne wnioski składane będą do 

15.09.2005r. 

Pan Wójt – zapoznał, że były wnioski załatwione odmownie, ponieważ określony dochód w 

rodzinie na osobę był przekroczony.

Pan Ireneusz Ambroziak – zapytał, że są problemy z zakupem odmularki?

Pani  Skarbnik  –  wyjaśniła,  że  jest  taka  sytuacja,  że  uchwałą  zaplanowano  środki  na 

dofinansowanie  zakupu  odmularki  w  wysokości  15.000  zł.  Nie  ma  pisma  o  przekazanie 
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środków. Odmularka jest zakupiona za kwotę 26.000 zł, a miała kosztować 50.000 zł. nie ma 

pisma na przekazanie środków na odmularkę. We wniosku było, że odmularka ma kosztować 

50.000  zł,  a  teraz  okazuje  się,  że  tylko  25.00  zł.  prawdopodobnie  będzie  remontowana 

odmularka,  to i  koszt jej  będzie wyższy.  Ma zaplanowane w budżecie na dofinansowanie 

15.000 zł, ale wniosek nie wpłynął na przekazanie środków. Jeśli rada uzna, że przy obecnych 

kosztach  zakupu,  należy  dofinansować  planowaną  całą  kwotę  15.000  zł,  to  dofinansuje 

całość. Jeśli nie środki zostaną na inny cel. 

Pan Wójt – poinformował, że nie występowali ośrodki na remonty.

Pan Zdzisław Kaczorowski – jego zdaniem Pani Skarbnik słusznie ma wątpliwości, czy ma 

przekazać  całą  zaplanowaną  kwotę.  Powinien  być  złożony wniosek  o  dofinansowanie  od 

Gminnej Spółki Wodnej i rada go zaakceptuje. 

Pan Wójt – zaznaczył, że spółka  dobrze działa, robione jest więcej konserwacji.

Wobec zrealizowanego porządku Przewodniczący rady Gminy zamkną sesję.

Protokołowała:

Hanna Skorupska
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