
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXIII/09 

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 05 sierpnia 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. 10.15 otworzyła XXIII Sesję Rady 

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

obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 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. Mordwiński Mariusz 

3. 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. Podjęcie uchwały w sprawie budowy pomnika upamiętniającego nadanie imienia  

    Publicznemu Gimnazjum w Gzach. 

6. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budŜetowym 
    2009. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu:  „Wsparcie techniczne systemu 

     reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu 

     pułtuskiego”. 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

11. Sprawy bieżące gminy. 

12. 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 24 czerwca 2009 roku Nr XXII/09 jest wyłożony na sali obrad do wglądu.  
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Radni nie wnieśli uwag do wyłożonego protokołu, w związku z czym,   został przyjęty 

jednomyślnie. 

Ad. pkt 4. 

W punkcie tym poprosiła o zabranie głosu Starostę Pułtuskiego Pana Andrzeja Doleckiego. 

Starosta Pułtuski Andrzej  Dolecki – poprosił, aby radni wyrazili zgodę   na dzisiejszej Sesji,   

czy w najbliższych dniach w temacie drogowym na terenie gminy Gzy.  

W tym momencie na salę obrad przybyli radni  Mariusz Mordwiński i Jan Kiliś. Aktualna ilość 

radnych biorących udział w posiedzeniu – 14. 

Starosta Pułtuski A. Dolecki – kontynuował, że w pierwszej kolejności w imieniu Zarządu 

Powiatu chciałby żeby radni podjęli uchwałę  o dofinansowanie inwestycji drogowej Łady- 

Zalesie gdzie możliwość finansowania wynosi 50x50. Całość zadania około 143.000 zł.  

Powiat na ten cel otrzymał środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 55.000 

zł.  Niezbędna kwota do sfinansowania prawie 89.000 zł. Po połowie wynosi 44.484 zł.            

W  imieniu Zarządu  poprosił również  o  zaakceptowanie przez radnych dofinansowania 

inwestycji drogowej również zaplanowanej na ten rok tj. odcinek Przewodowo – Sisice            

o długości 1300 mb . Całkowity koszt inwestycji 470.000 zł. Środki pozyskane od Marszałka 

Województwa 350.000 zł.  Zachodzi potrzeba dofinansowania 120.000 zł. z tego: powiat 

80.000 zł.,  gmina 40.000 zł.  

Jednocześnie zwrócił się z prośbą,   żeby,  w najbliższych dniach  Rada podjęła uchwałę 

intencyjną odnośnie przebudowy drogi powiatowej Łady – Gotardy,  gdyż jako Powiat 

chcieliby  pozyskać środki  z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W tej 

chwili droga jest  w fazie projektowania. Jest to odcinek o długości  ok. 12000 mb. Wartość 

zadania 6.000.0000 zł.  Istnieje możliwość złożenia  wniosków  o dofinansowanie  w kwocie 

3.000.000 zł. z tzw. „schetynówek” w latach  2010 i 2011. Pozostałe 3.000.000 zł. 

pochodziłyby z budżetu powiatu i gminy. Z uwagi na   małe dochody gminy,  zaproponował 

realizację odcinka drogi   w dwóch równych  etapach.  W związku z tym, gmina musiałaby 

wygospodarować w  budżecie na rok 2010 i następny  po 750.000 zł.  Poprosił o jak 

najszybsze przemyślenie propozycji i ewentualne podjęcie w/w uchwały. 

Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński – zapytał o inwestycje na drodze powiatowej 

Kozłówka – Krzemień. Powiedział, że droga jest w opłakanym stanie. Więcej kamieni wystaje 

jak jest pokrytych  asfaltem. 

Sołtys wsi Stare Grochy Tomasz Długołęcki – dodał, że droga ta jest w  o wiele gorszym 

stanie jak droga  na Sisice. 

Starosta Pułtuski A. Dolecki -  odpowiedział, że dzisiaj nie udzieli odpowiedzi. Skontaktuje 

się z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, żeby razem  zobaczyć ten odcinek drogi. 

Odpowiedzi może udzielić na następnej Sesji. 

Radny Zdzisław Kaczorowski -  powiedział, że Pan Starosta wspomniał, że jesteśmy gminą         

o bardzo małych dochodach i współfinansowanie tego typu inwestycji na pewno w znacznym 

stopniu zablokuje nasze gminne inwestycje.  
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Nie wie skąd się pojawiła taka moda, po co  podział na drogi gminne, powiatowe,  czy 

wojewódzkie?  W tej chwili finansujemy budowę dróg gminnych. Już są poważne zakusy na 

współfinansowanie  dróg powiatowych. Niedługo będziemy współfinansować drogi krajowe. 

Przypomniał, jak Pan Starosta powiedział, że nas na to praktycznie nie stać, iż jesteśmy 

ubogą gminą, w związku z tym skąd się biorą te pomysły? 

Starosta A. Dolecki – odpowiedział, że  podobny model współfinansowania inwestycji 

drogowych funkcjonuje z powodzeniem w większości gmin na terenie całego województwa. 

Jest to decyzja Zarządu Powiatu i sugestie większości radnych powiatowych. 

Sołtys wsi Szyszki Jacek Baranowski – powiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku 

obiecał zrobić barierkę  nad stawem i do tej pory tego nie ma,  może dojść do 

nieszczęśliwego wypadku. 

Starosta Pułtuski A. Dolecki – odpowiedział, że ciąg drogowy przez Szyszki jest w trakcie 

projektowania. W związku z tym,  uważał, że ta sugestia na pewno będzie ujęta w projekcie. 

Z racji 100-lecia  konsekracji Kościoła zostały wykonane chodniki, natomiast droga 

zaplanowana jest do przebudowy i   to na pewno  zostanie zuważone przez projektanta. 

Sołtys wsi Stare Grochy  T. Długołęcki – zapytał , od czego jest  uzależniona  kolejność 

remontowania dróg powiatowych, czy od ich stanu, czy ktoś zgłosi taką drogę do remontu ? 

Dodał, że słyszał o przebudowie drogi Przewodowo – Sisice, natomiast nic nie słyszał              

o drodze  Kozłówka -  Krzemień, dlaczego tak się dzieje?  

Starosta Pułtuski A. Dolecki – odpowiedział, że na terenie powiatu pułtuskiego jest  ponad 

360 km dróg powiatowych z tego ok. 60 km to drogi żwirowe. Kolejność przebudowy dróg 

powiatowych robiona jest w ramach decyzji Zarządu. Następnie przedkładana jest na 

Komisjach. Sesja Rady Powiatu uchwala wcześniejsze sugestie i na podstawie selekcji są 

planowane inwestycje na lata następne.  

Radny Mariusz Mordwiński – zapytał, kiedy zakończą się remonty w Pułtusku? 

Starosta Pułtuski A. Dolecki – odpowiedział, że wykonawcą drogi krajowej nr 61 jest 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Warszawie. Na ul Kościuszki zakończono 90% robót.  

Zachwianie jest  na rondzie przy tej ulicy i ul. 3 Maja,   ale szczegółów nie zna. Natomiast  

rondo na skrzyżowaniu z ul. Wyszkowską,  2 dni temu zostało nieszczęśliwie  rozebrane przez 

kierowcę TIR-a, który wjechał na nie. Z tego co  wie roboty przebiegają planowo. 

Radny Wiesław Światkowski – zachęcał, aby Pan Starosta działał w kierunku, żeby Pułtusk 

miał obwodnicę. Uznał, że ruch jaki jest obecnie, przeszkadza nie tylko mieszkańcom 

powiatu,   ale i mieszkańcom miasta. 

Starosta Pułtuski A. Dolecki – poinformował, że sprawa leży w gestii Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych. Z tego co wie, to został rozstrzygnięty konkurs na wykonanie obwodnicy 

Serocka. W następnej kolejności po zakończeniu  obwodnicy Serocka będzie prowadzona 

trasa  obwodnicy Pułtuska.  W sprawie tej wczoraj została już podpisana opinia 

środowiskowa.  
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Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki – uznał, że nie może pogodzić się z tym, że  jak to jest,  

żeby biedny wspierał bogatego?  Według niego jest to nielogiczne, ponieważ nasze drogi 

żwirowe są zaniedbane. 

Starosta Pułtuski A. Dolecki - odpowiedział, że zgadza się z Panem sołtysem. Skąd się biorą 

środki na budżet powiatu i jak to jest,   trzeba byłoby zapytać Ministra Finansów Pana 

Rostowskiego. Podkreślił, że w ramach cięć budżetowych w tym roku Powiat  otrzyma 

1.000.000 zł. mniej na utrzymanie Starostwa. 

Sołtys wsi Kozłówka Jadwiga Koc – zapytała, czy Pan Starosta coś wie odnośnie remontu 

drogi Pułtusk – Gołymin? 

Starosta Pułtuski A. Dolecki – odpowiedział, że ze względu na kategorię drogi przebudową  

zajmuje się Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Zapewnił, że na ciągu 

drogowym  Siedlce- Wyszków- Gołymin dokumenty zostały uzupełnione. Inwestycja będzie 

prowadzona w cyklu wieloletnim ze względu na kategorię środków.  

Więcej pytań skierowanych do Pana Starosty nie było. 

Przewodnicząca M. Filipowicz  - poprosiła o zabranie głosu Powiatowego Lekarza 

Weterynarii  w Pułtusku Krzysztofa Wisieckiego.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku Krzysztof Wisiecki – podziękował za zaproszenie 

na Sesję w związku z wątpliwościami w zakresie  rozporządzenia Ministra Rolnictwa                  

i Rozwoju Wsi z dnia 03.06.2009 r. dotyczącego programu zwalczania choroby Aujeszkyego   

u świń. Następnie przedstawił Panią doktor  Małgorzatę Pająk, która jest zatrudniona            

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii na stanowisku koordynatora krajowego programu  

zwalczania choroby Aujeszkyego i przygotowała na ten temat  prezentację multimedialną.  

Inspektor weterynaryjny Małgorzata Pająk - przedstawiła zasady obowiązujące od dnia 

03.06.2009 r. przy przemieszczaniu trzody chlewnej, z których wynika, że na targi, pokazy, 

wystawy , konkursy, do punktów kopulacyjnych i punktów skupu mogą być wprowadzane 

świnie, które są oznakowane, pochodzą ze stad, w których nie uzyskano dodatnich wyników 

badań serologicznych w kierunku choroby Aujeszkiego i posiadają świadectwo zdrowia 

wydane przez urzędowego lekarza weterynarii potwierdzające pochodzenie świń.    

Radny W. Światkowski – zapytał, co to jest za choroba i na czym polega?  

Inspektor weterynaryjny Małgorzata Pająk – odpowiedziała, że choroba  Aujeszkyego nie 

przenosi się na człowieka, a zakażone mięso nadaje się do spożycia. Choroba atakuje głównie 

świnie. W zależności od zjadliwości szczepu wirusa i wieku świń może mieć postać ostrą lub 

bezobjawową. Charakteryzuje się głównie występowaniem objawów nerwowych.  

Sołtys wsi Begno P. Kownacki – powiedział, że chodzi mu o sprzedaż świń na skupie. Po 

czym  zapytał, czy nie może to być udoskonalone? Jego zdaniem,  na punkcie skupu   

powinien być lekarz  i tam powinny być wydawane świadectwo zdrowia. 
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki – odpowiedział, że rozporządzenie 

Ministra i instrukcja lekarza weterynarii mówi o tym , że świnie należy zgłosić do badania na 

48 godzin przed wywiezieniem na punkt skupu. Wizyta lekarza musi odbyć się                          

w gospodarstwie. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski Mieczysław Skorupski -  powiedział, że każdy rolnik 

posiadający  stado, ma je zarejestrowane i posiada tatuownicę i zapytał, czy teraz trzeba je 

dodatkowo  tatuować, czy rejestrować? 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki -  odpowiedział, że w trzecim 

pobraniu krwi    na rolniku, posiadaczu zwierząt ciąży obowiązek - trwałe oznakowanie 

indywidualnym numerem. Numer gospodarstwa posiadają wszystkie świnie w stadzie. Ale 

numer indentyfikacyjny  w postaci 1,2,3 powinna posiadać każda maciora i każdy knur            

w stadzie podstawowym. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski Mieczysław Skorupski - zapytał, czy tuczniki idące na rzeź 

muszą być oznakowane? 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki – odpowiedział, że tuczniki nie muszą 

być oznakowane. Rozporządzenie nie nakłada takiego obowiązku. 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki – powiedział, że chodzi o prosięta. Ma tatuownicę do 

tuczników, czy małe prosięta będą kolczykowane, czy wystarczy nr tatuownicy? 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki – odpowiedział, że powinny być 

oznakowane numerem gospodarstwa. Jeśli są to małe sztuki powinny mieć tatuaż na uchu  

lub kolczyki. 

Sołtys wsi Mierzeniec W. Czapliński – zapytał, do kogo należy się zwrócić żeby otrzymać 

świadectwo zdrowia?  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki- odpowiedział, że teren gminy Gzy 

obsługuje doktor  Leleń i doktor Jaźwińska - Pogroszewska i z nimi można się kontaktować.  

Sołtys wsi Mierzeniec W. Czapliński – zapytał, jakie są koszty wystawienia świadectwa 

zdrowia?  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki – odpowiedział, że według cennika 

Ministerstwa Finansów, koszt wystawienia świadectwa wynosi 17 zł. do 17 szt. świń. Powyżej 

17 szt.  1 zł. za każdą następną sztukę plus koszt dojazdu. Ryczałt urzędowy przejazdu 

samochodem wynosi 0,87 zł. za 1 km. 

Sołtys wsi Mierzeniec  W. Czapliński – zapytał, czy jeśli wynik badania był negatywny 

potrzebne jest świadectwo zdrowia?  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki – odpowiedział, że świadectwo 

zdrowia wystawiają z powodu  centralnego  układu choroby Aujeszkyego, a także badania 

zdrowych świń w dniu   badania, czy świnie są zdrowe. 

Radny W. Światkowski – zapytał, skąd przybyła ta choroba do nas ? 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki – odpowiedział, że choroba była już 

wcześniej w Polsce,  tylko świnie nie były badane w kierunku tej choroby.  
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Kilka państw w Europie, które już zakończyły program są uwolnione od choroby Aujeszkyego. 

Kilka państw w Unii Europejskiej wdrożyły program zwalczania choroby. Choroba w  dużych 

fermach hodowlanych powoduje znaczne straty materialne. Jeśli Polska przyjęła  i zakończy 

program zwalczania tej choroby, będzie mogła handlować żywcem z innymi krajami  Unii 

Europejskiej.  Dodał, że Rosja,  Ukraina i Białoruś również zwracają uwagę czy Polska jest 

wolna od tej choroby. 

Sołtys wsi Mierzeniec  W. Czapliński – zapytał, gdzie jest największe ognisko tej choroby? 

Słyszał, że w okolicy Płońska i Czerwińska. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki – odpowiedział, że zgadza się z tym. 

Największym skupiskiem tej choroby jest powiat płoński. 

Sołtys wsi Mierzeniec  W. Czapliński – zapytał, czy można kupić świnie od rolnika, jeżeli  

zapewnia , że jego stado jest wolne od tej choroby? 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku K. Wisiecki – odpowiedział, że należy pytać         

o decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii. Jeżeli rolnik okaże decyzję, że stado jest wolne 

od choroby można bezpiecznie kupować.  

Więcej pytań odnośnie programu zwalczania choroby Aujeszkyego nie było. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że w dniu 22.07.2009 r. Pani dyrektor 

Publicznego Gimnazjum w Gzach na ręce Wójta i Rady Gminy  złożyła pismo z prośbą              

o ufundowanie pomnika Papieża Jana Pawła II oraz objęcie honorowym patronatem 

uroczystości nadania imienia szkole.  Następnie odczytała jego treść.  

Pismo Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gzach – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach Agnieszka Domańska – zaprosiła radnych do 

udziału aktywnego w realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia. Poprosiła o podjęcie 

pozytywnej opinii w sprawie budowy pomnika upamiętniającego nadanie imienia 

Publicznemu Gimnazjum w Gzach, ponieważ dla życia szkoły jest to niezwykłe wydarzenie. 

Chciałaby,  żeby ten dzień był niezwykle uroczysty  i jednocześnie  był szczególnie   

upamiętnieniem wszystkich działań zarówno wychowawczych jak i typowo materialnych. 

Uznała, że pomnik będzie namacalnym dowodem, że nie tylko społeczność szkolna ale              

i gminna popiera patrona szkoły Papieża Jana Pawła II  i  zgadza się z inicjatywą  podjętą 

przez społeczność szkolną, iż patronem szkoły został największy Polak Jan Paweł II.  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego Kazimierz 

Żebrowski – przedstawił pozytywną opinię do proponowanego projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński – również przedstawił 

pozytywną opinię do projektu uchwały 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy z dnia 

28.07.2009 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 29.07.2009 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie budowy pomnika 

upamiętniającego nadanie imienia Publicznemu Gimnazjum w Gzach i poddała pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr XXIII/119/09  w sprawie budowy pomnika upamiętniającego nadanie 

imienia Publicznemu Gimnazjum w Gzach – która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu    

Ad. pkt 6. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

gminy Gzy na rok 2009 był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia                           

i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu ale jeszcze raz poinformuje           

jakie zmiany są  proponowane w projekcie uchwały. Jednocześnie nadmieniła, że Pan Wójt 

wnosi autopoprawki do projektu uchwały budżetowej. Autopoprawki zostały przekazane 

przed posiedzeniem Rady. 

Po stronie dochodów została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Gzy 

na rok 2009 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla JST na złożone dwa 

wnioski – przyznana została kwota 35.000 zł. Po stronie dochodów również została 

przyznana dotacja w wysokości 70.000 zł. na realizację zadania „ Zakup używanego średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szyszki” w ramach  „ Samorządowego Programu 

Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim – OSP 2009”. 

Po stronie wydatków proponuje się dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa drogi 

Powiatowej nr 3405  w Łady – Winnica na odcinku Łady - Zalesie o długości 400 mb 

realizowanego przez Powiat pułtuski, o czym wspominał Pan Starosta. Wartość zadania 

143.967 zł. Źródła finansowania: dotacja celowa FOGR – 55.000 zł., środki Powiatu 

pułtuskiego – 44.483 zł., środki Gminy Gzy – 44.484 zł. jako pomoc finansowa na 

dofinansowanie zadania, co wynika z ustawy o finansach publicznych, że gmina może 

udzielać pomocy finansowej na realizację zadań powiatu. 

W dziale 750 – został zmniejszony plan wydatków na remont budynku urzędu gminy o kwotę 

220.000 zł. Dyskusja była na poprzedniej Sesji. Planowano zmniejszenie planu z uwagi na 

kosztorys jaki wyszedł ostatecznie po wykonaniu projektu i skosztorysowaniu inwestycji.         

Z uwagi na krótki czasu,  wstępny okres został wycofany, żeby sprawę przełożyć do projektu 

budżetu na  rok następny. Zwiększenie na bieżące utrzymanie urzędu – 5.000 zł. odnośnie 

naprawy  budynku,  czy remontować, czy ewentualnie zaplanować  rozpoczęcie nowej 

inwestycji. 

W dziale 754 – zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Zakup używanego średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szyszki”.  
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Planowana wartość zadania – 149.800 zł. Źródłem finansowania jest dotacja  z Budżetu 

Województwa – 70.000 zł. i środki gminy 79.800 zł.    

W dziale 801 – zwiększenie planu o kwotę 108.850 zł.  na następujące zadania: 

- Kwotę 20.000 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie 

zadania „ Roboty remontowe przy nawierzchni terenu i odprowadzenie wód opadowych        

z terenu szkoły” dla Publicznego Gimnazjum w Gzach. Pani dyrektor złożyła wniosek do 

gminy, gmina do Ministerstwa. Na ten cel  uzyskaliśmy 20.000 zł. i środki gminy.  

- Kwota 15.000 zł. zwiększona została  również ze środków rezerwy ogólnej  na pomoce 

naukowe i dydaktyczne dla Publicznego Gimnazjum w Gzach również na wniosek Pani 

dyrektor złożone przez organ do Ministerstwa. 

- Kwotę 10.000 zł. przeznacza się na wykonanie pomnika Papieża Jana Pawła II. Postać ma 

być na marmurze. 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska – poinformowała, że postument 

będzie marmurowy,  na którym będzie wykonany napis w zależności jaką Państwo Radni 

podejmą decyzję w tej kwestii, natomiast figura  z żywicy syntetycznej o wysokości 150 cm, 

w środku jest pusta ale  bardzo trwała i estetyczna wykonana przez firmę ELMEX z Nowej 

Soli. Dodała, że w sąsiednich gminach np. gimnazja w Świerczach, Sońsku , Karniewie , które 

noszą imię Papieża żadne takiego pomnika nie posiada. W związku z tym PG w Gzach tym 

pomnikiem będzie się wyróżniało przy społeczności szkół noszących jego imię.  

Skarbnik E. Głowacka – kontynuując  zmiany  wydatków w dziale 801 budżetu gminy 

poinformowała: 

. Kwotę 63.850 zł. przeznacza się na utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Przewodowie Poduchownym. Są to nowe zadania, które zostały 

wprowadzone uchwałą Rady Ministrów  7 lipca 2009 r. gdzie jest możliwość skorzystania ze 

środków budżetu państwa na utworzenie placu zabaw przy PSP w Przewodowie. W tej 

sprawie został złożony do Wojewody Mazowieckiego. Gmina będzie oczekiwać na 

rozstrzygnięcie. Zadanie będzie współfinansowane do 50% przez Budżet Województwa, 50% 

gmina.  

Jest organizowany program „Radosna Szkoła” na lata 2009-2014,  na który można również 

skorzystać ze środków budżetu państwa na zakup pomocy naukowo-dydaktycznych dla 

dzieci w klasach I –III. Gmina również złożyła wnioski na te pomoce naukowe do kwoty 6.000 

zł. w zależności od liczby dzieci w klasach od I do III do  69 dzieci, powyżej 70 dofinansowanie 

wynosi 12.000 zł.   

Odnośnie autopoprawek które proponuje Pan Wójt powiedziała, że chodzi o zmniejszenie 

planu dochodów w ramach pomocy finansowej na drogę gminną Ostaszewo Włuski – Begno. 

Wniosek do Marszałka był złożony na kwotę 300.000 zł.,  otrzymaliśmy 193.000 zł. czyli 

zmniejszenie planu dochodów o kwotę 107.000 zł.  

Po uwzględnieniu autopoprawki dochody  wyniosłyby 9.725.906,20 zł.  

 



- 9 - 

 

Po stronie wydatków został przeprowadzony przetarg na drogę  Porzowo-Kozłowo. Wartość 

zadania była określona na kwotę  450.000 zł. Ostatecznie po przetargu 310.000 zł. W związku 

z tym,  jest zmniejszenie planu wydatków o 140.000 zł.  Środki  zostały przesunięte na drogę 

Ostaszewo Włuski – Begno. Następnie jest propozycja  zwiększenie planu wydatków o kwotę 

40.000 zł. na zadanie pn” Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404 w Przewodowo – 

Golądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Przewodowo-Sisice 1300 mb”. 

Wartość zadania 470.000 zł. z tego 350.000 zł. środki Urzędu Marszałkowskiego, powiatu 

80.000 zł,  gminy 40.000 zł. Wydatki po zmianach budżetu wynoszą 11.319.054 zł.  

Po zmianach § 3 w projekcie uchwały otrzymał brzmienie: 

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.593.147,80 zł. zostanie pokryty przychodami 

    pochodzącymi z: 

1) zaciąganych kredytów w wysokości  1.543.300 zl.  

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu  

     gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 

     49.847,80 zł.  

2. Przychody budżetu w wysokości 744.104 zł. (kredyty  - 256.700 zł. , wolne środki – 487.404  

    zł. przeznacza się na rozchody  w wysokości 744.104 ( spłata wcześniej zaciągniętych  

    zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 23.500 zł kredytów w wysokości  720.604 zł. ). 

3. Przychody budżetu w wysokości 2.337.251,80 zł.,  rozchody w wysokości 744.104  zł.  

W tym momencie Sesję opuścił radny Kazimierz Żebrowski pomniejszając ilość członków 

Rady  biorących udział w posiedzeniu do 13 osób. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  Zofia 

Frąckiewicz – poinformowała, że  Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek członka Komisji 

Pana Zdzisława Kaczorowskiego dotyczący pomalowania frontowej elewacji szkoły w Gzach. 

Nie rozpatrzyła sfinansowania zadania pn. „Zakup używanego średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szyszki”. Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009 akceptując pozostałe zmiany w budżecie.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że należy przegłosować wniosek  z Komisji 

Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego dotyczący pomalowania frontowej elewacji 

szkoły. Jednocześnie nadmieniła, że Komisja Rolnictwa i Budżetu uznała, że nie jest to 

konieczne. 

Następnie zwróciła się do radnych  z zapytaniem, kto jest za tym,  żeby pomalować elewację 

frontową szkoły w Gzach? 

Na 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu „za” pomalowaniem  frontowej elewacji szkoły  

w Gzach głosowało 3 radnych. Wniosek upadł. 

Następnie przystąpiła do przegłosowania autopoprawek: 
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I. Dochody 

1. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 600-60016-6300 – 107.000 zł.    

    (Przyznana pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Ostaszewo Włuski –  

    Begno – 193.000 zł., wniosek złożono na kwotę 300.000 zł.). 

    Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 9.725.906,20 zł.  

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

1 głosie „wstrzymującym” przyjęła w/w autopoprawkę. 

II. Wydatki 

1. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 600-60016-6050 - 140.000 zł.  

    (Droga Porzowo- Kozłowo wartość po przetargu uległa zmianie). 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 11 głosami „za”, przy      

2 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.  

2. Zwiększyć  plan wydatków w dziale 600-60014-6300-40.000 zł.  

    (Pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi  

    powiatowej Nr 3404 w Przewodowo – Golądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku 

    Przewodowo – Sisice 1300 mb”. Wartość zadania 470.000 zł. z tego 350.000 zł. środki 

    Urzędu Marszałkowskiego, powiatu 80.000 zł., gminy 40.000 zł.  

    Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 11.319.054 zł.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 11 głosami „za”, przy  

2 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. 

3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 

1. Deficyt budżetu gminy  w wysokości 1.593.147,80 zł zostanie pokryty przychodami 

    pochodzącymi z: 

    1) zaciąganych kredytów w wysokości 1.543.300 zł. 

    2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu  

        gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 

        49.847,80 zł.    

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 10 głosami „za”,  przy 

3 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. 

2. Przychody budżetu w wysokości 744.104 zł.  (kredyty – 256.700 zł. , wolne środki – 

    487.404 zł.) przeznacza się na rozchody  w wysokości 744.104 zł. (spłata wcześniej  

    zaciągniętych zobowiązań  z tytułu pożyczki w wysokości 23.500 zł. , kredytów w wysokości  

    720.604 zł.),. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 10 głosami „za”, przy     

3 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. 

3. Przychody budżetu w wysokości 2.337.251,80 zł. , rozchody w wysokości 744.104 zł. 

zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 10 głosami „za”, przy  

3 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. 



- 11 - 

 

Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej stanowią załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy 

Gzy na rok 2009 z uwzględnieniem przegłosowanych  autopoprawek i poddała pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 10 głosami  „za”, przy  

3 głosach „wstrzymujących”  podjęła Uchwalę Nr XXIII/120/09 – która stanowi załącznik nr 7 

do niniejszego protokołu. 

W tym momencie Sesję opuścił radny Edward Malicki i Leon Pytel. 

Ad. pkt 7. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że podjęcie uchwały jest konieczne z tego względu, 

że wynika z ustawy o samorządzie gminnym i finansach publicznych. Jest to jak gdyby 

konsekwencja uchwał budżetowych podjętych wcześniej – zmian budżetu gminy na rok 2009 

w celu zrównoważenia dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów. Jest propozycja 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000 zł. (zapisy te również były 

powielone w uchwale budżetowej) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 

1.543.300 zł.  oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 256.700 zł. 

Przypomniała, że w zatwierdzonej uchwale budżetowej w miesiącu grudniu 2008 r. 

planowany był większy deficyt i planowano zaciągnięcie kredytu w wysokości  1.950.000 zł. 

W związku ze zmianami jakie miały miejsce w roku 2009,  planowany kredyt uległ 

zmniejszeniu do kwoty 1.800.000 zł.  

Kredyt zostanie zaciągnięty w trybie Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. z późniejszymi zmianami. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego                

Z. Frąckiewicz -   przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński - również przedstawił 

pozytywną opinię Komisji.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w roku budżetowym 2009  i poddała pod głosowanie. 

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu udział brało 11 radnych. Za 

podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 2  radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała Nr XXIII/121/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 

budżetowym 2009, została podjęta bezwzględną większością głosów co najmniej połowy 

ustawowego składu rady i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Edward Malicki. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu - 12. 

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

finansowej i poddała pod głosowanie. 
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Rada Gminy  w obecności 12 radnych  - 9 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciwnych” oraz       

1 głosie  „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr XXIII/122/09 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej – która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że Powiat Pułtuski wystąpił do 7 gmin powiatu 

pułtuskiego  z propozycją zawarcia umowy partnerskiej i złożenia wniosku dotyczącego 

realizacji projektu „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego 

systemu ratowniczo- gaśniczego powiatu pułtuskiego”. Całkowity koszt realizacji projektu 

wynosi 4.000.000 zł.  z tego  3.400.000 zł.  stanowi kwota dofinansowania z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład w wysokości 600.000 zł., co stanowi 15% kosztów 

projektu zapewnia Powiat Pułtuski. Każda z gmin uczestniczących w projekcie przekaże dla 

Powiatu Pułtuskiego  pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 60.000 zł.  

Sprzęt ratowniczy zakupiony w ramach projektu będzie własnością Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku oraz gmin uczestniczących w projekcie komenda 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej otrzyma sprzęt o wartości 1.760.000 zł.   natomiast 

każda z gmin uczestniczących w projekcie otrzyma sprzęt ratowniczy o wartości 320.000 zł. 

Partnerami projektu  są wszystkie gminy powiatu pułtuskiego łącznie z Komendą Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Leon Pytel. Aktualna ilość radnych biorących 

udział w posiedzeniu – 13. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego            

Z. Frąckiewicz – przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński - również przedstawił 

pozytywną opinię Komisji.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

projektu: Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego” i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” 

podjęła Uchwałę Nr XXIII/123/09 – która stanowi załącznik  nr  10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt  10. 

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji,   nie było i odpowiedzi. 

W tym momencie Sesję opuścił radny Mariusz Mordwiński  pomniejszając ilość członków 

Rady biorących udział w posiedzeniu do 12 osób. 

Ad. pkt 11. 

Wójt Zbigniew Kołodziejski – poinformował, że przetargi na przebudowę 2 dróg gminnych 

zostały ogłoszone. Przetarg na dostawę żwiru wraz z rozplantowaniem dla potrzeb remontu     

i naprawy dróg na terenie gminy został rozstrzygnięty. 

Jest  problem z rozpisaniem żwiru, ponieważ jest dużo podań, a do rozdysponowania jest 

4.000 ton. 
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Przewodnicząca M. Filipowicz – powiedziała, że do Rady Gminy wpłynęło pismo Zarządu 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazujące projekt uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Specjalistycznego Szpitala 

Wojewódzkiego w Ciechanowie z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiocie projektu uchwały 

w terminie 30 dni od dnia doręczenia projektu. Jednocześnie nadmieniła, że nie 

przedstawienie   w terminie opinii do projektu uchwały będzie uznane jako akceptacja 

projektu. 

Następnie odczytała  Uchwałę Nr 108/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia        

27 lipca 2009 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

pod nazwą Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. W dalszej kolejności 

przedstawiła projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji 

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.  

Uchwała Nr 108/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2009 roku              

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie 

likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Specjalistyczny 

Szpital Wojewódzki w Ciechanowie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Radny W. Światkowski – zapytał czy szpital zbankrutował. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – wyjaśniła, że szpital będzie istniał dalej, zmienią się tylko 

struktury organizacyjne. 

Rada nie wyraziła opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego              

w sprawie likwidacji Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. 

Ad. pkt 12. 

Radny E. Malicki – zapytał Pana Wójta o dokończenie oświetlenia przy Kościele                        

w Przewodowie? 

Sołtys wsi Żebry-Wiatraki Bożena Ostaszewska – powiedziała, że w poniedziałek 

(03.08.2009 r.) widziała się i rozmawiała z Panem Wójtem. Wcześniej dowiedziała się,                       

z nieoficjalnego źródła, iż istnieje możliwość położenia asfaltu na drogę w Żebrach-

Wiatrakach. Nadmieniła, że z tego, co pamięta Pan Wójt zapewniał, że droga będzie 

realizowana w dwóch etapach, najwyżej w trzecim etapie będzie dokończenie. Następnie 

zapytała Wysoką Radę,  dlaczego droga będzie robiona w odcinku 400 mb? Uznała, że                

z  powyższego wynika, że  droga będzie robiona w 6 etapach dlatego, że droga jest o długości 

ponad 2.000 mb a 400 m będzie zrobione, co jest wielkim paradoksem, ponieważ  nawet                     

jeden mieszkaniec jej wsi nie skorzysta z tej drogi. Jej zdaniem, jest to nawet sprawa 

hańbiąca, iż Pan Kępczyński mieszka na 600 m. Nadmieniła, że  mieszkańcy wsi wiele lat 

walczą o drogę i tak ciężko było, (myśli, że w tym kierunku jest złośliwość Rady) żeby nawet 

do jednego gospodarza nie dociągnąć tej drogi.  

 

 



- 14 - 

 

Uważała, że wieś została potraktowana w sposób ośmieszający, ponieważ jeśli się 

rozmawiało z Panem Wójtem i prosiło Pana Wójt i Pan Wójt zapewnił,  że droga będzie 

realizowana, a teraz na drogę przypada 6-latka jak za czasów Gierka. Nie wiadomo też, czy co 

roku będzie robiony odcinek 400 mb . Po czym zapytała, czy można było zrobić drogi do 

pierwszego gospodarza? 

Następnie poinformowała, że w ubiegłym roku Pan Paradowski w  Żebrach-Wiatrakach  

zrobił przy Panu Chodkowskim mostek. Mostek miał być zrobiony z przyczółkami.               

Pod koniec ubiegłego  tygodnia na mostku tym był wypadek – z mostku wypadła prasa 

zbierająca. Uznała, że Pan Paradowski wziął zapłatę za wykonanie mostku,  ale zrobił go bez 

przyczółek. Po czym zapytała, kto ma zrobić  przyczółki? Uważała, że mostek jest źle zrobiony 

i jeśli przyjdzie duży przypływ wody mostek się rozjedzie, ponieważ był robiony  w nocy przez 

jednego z pracowników Pana Paradowskiego. W związku z tym,  jej zdaniem  najwyższy czas, 

żeby rozliczyć Pana Paradowskiego. 

Sołtys wsi Sisice Janusz Bilik – zapytał, co dzieje się z  boiskiem szkolnym w Przewodowie? 

Boisko jest zamknięte. Dzieci nie mają całe lato gdzie się podziać, nawet nie mogą  pograć     

w piłkę.  

Sołtys wsi Begno P. Kownacki – apelował,  żeby było  trochę mniej ofiarowań. Uznał, że 

gminie potrzeba jest więcej, gdyż nie ma nawet poczciwych dróg żwirowych. Słyszał przed 

chwilą, że Pan Wójt mówił ma problem z rozdzieleniem żwiru, a my ofiarujemy pieniądze 

poza gminę. Dodał, że jest to dobre , ale dbajmy o własne podwórko. 

Sołtys wsi Ołdaki Janusz Włodarczyk – powiedział, że zbliża się jesień, a żwir jeszcze nie był 

wożony. Uznał, że żwir powinien być wożony jak jest sucho,  a nie na jesieni, kiedy zrobi się 

błoto. 

Radny M. Jakubaszek – prosił o założenie lampy, w Ostaszewie - Pańki przy Panu Obrębskim, 

ponieważ  rolnik jest ciągle okradany przez „złomiarzy”. 

Sołtys wsi Mierzeniec W. Czapliński – prosił o wycięcie poboczy i krzaków na drogach 

asfaltowych Stare Grochy – Osiek i Grochy –Imbrzyki – Osiek. 

Wójt Z. Kołodziejski – na zgłoszone wnioski i pytania udzielił następujących odpowiedzi: 

- Jeśli chodzi o oświetlenie w Przewodowie, to jest pewien problem. Temat ten zgłasza             

2 radnych. Dobrze byłoby sprawę załatwić, ale zobaczymy. 

- W kwestii położenia asfaltu na  drodze gminnej Żebry-Falbogi - Żebry-Wiatraki to droga 

będzie finansowana ze środków budżetu gminy, których jest mało. W specyfikacji do 

przetargu ogłoszono 480 mb. W dokumentacji została określona wielkość i 2000 mb to duży 

odcinek drogi. Przyznał, że być może, że  powiedział, że droga będzie realizowana w dwóch 

etapach. 

-  Jeśli chodzi o mostek wykonany przez Pana Paradowskiego, to  faktycznie  jak twierdzi Pani 

Sołtys, tak na pewno  jest. Pana Paradowskiego trzeba rozliczyć. 
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- W sprawie zamknięcia boiska  przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie 

powiedział, że w okresie wakacji boisko zostało zamknięte ze względu na bezpieczeństwo 

dzieci. W tej sprawie odbyło się spotkanie Pani dyrektor szkoły, Pani Sekretarz i  Pani 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół,  na którym ustalono warunki, na jakich zasadach może być 

udostępnione. 

- Pobocza trochę wycinane są  sprzętem Gminnej Spółki Wodnej. W niektórych miejscach 

wykaszają je sami rolnicy. Jeżeli będziemy wykaszać sprzętem, to wydamy za dużo pieniędzy. 

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że otrzymaliśmy  pismo z Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie drogi. Została wydana decyzja                               

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 

drogi wojewódzkiej nr 620 relacji Nowe Miasto – Strzegocin - Przewodowo-Parcele. Decyzja 

będzie w urzędzie gminy przez okres 14 dni. W tym czasie można się zapoznać jakie prace 

będą robione na tym odcinku. Następnie przybliżyła  w skrócie  przewidywane prace: 

- częściowa rozbiórka warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej jezdni, 

- wykonanie poboczy  z kruszywa stabilizowanego mechaniczne, 

- budowa nowych i rozbudowa istniejących zatok autobusowych i peronów, 

- budowa i przebudowa ciągów pieszych w terenie zabudowy,  

- budowę i przebudowę ciągów pieszych  w terenie zabudowy, 

- budowę lub rozbudowę istniejących dróg serwisowych, 

- budowę i rozbudowę włączeń dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 

- budowę zjazdów indywidualnych na posesje oraz zjazdów na pola wykonanych z betonu 

  asfaltowego, a w miejscach  występowania chodników wzdłuż drogi z kostki betonowej, 

- rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu powierzchniowego odwodnienia 

  korpusu drogowego, 

- przebudowa przepustów drogowych, 

- ewentualna budowa nowych obiektów mostowych,  

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, 

- ustawienie  w miejscach wymaganych przepisami barier ochronnych, 

- przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących 

  z przebudowywaną drogą czyli: przepustami, kanalizacją deszczową, siecią 

elektroenergetyczną, teletechniczną, wodociągową i gazową, 

- przesunięcie kolidujących z układem drogowym kapliczek i krzyży przydrożnych,   

- poprawę widoczności i odwodnienia na drodze poprzez wycinkę dziko porastających 

pobocza i rowy drzew i krzewów,   

- wycinkę drzew nowoprojektowanego pasa drogowego oraz z projektowaną geometrią 

drogi wojewódzkiej, 

- zniesienie barier architektonicznych w obrębie projektowanego odcinka drogi. 

Planowana inwestycja spowoduje: 

- zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów, 
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- zwiększenie bezpieczeństwa ruch pojazdów poprzez poszerzenie jezdni, 

- zmniejszenie emisji spalin i hałasu, 

- poprawę geometrii istniejących  skrzyżowań, 

- zniesienie barier architektonicznych w obrębie skrzyżowań, 

- poprawę stanu istniejących szlaków migracji gadów i płazów, 

- zminimalizowanie wibracji  wynikających z ruchu pojazdów, 

- zdecydowaną poprawę komfortu jazdy.  

W dalszej kolejności poinformowała o dokumentach związanych z organizacją zebrań 

wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego, które otrzymali sołtysi. Dokumenty te należy 

złożyć do końca września 2009 r. W związku z tym,  poprosiła sołtysów o przeprowadzenie        

w swoich sołectwach zebrań wiejskich. 

Sołtys wsi Zalesie Stanisław Sitkowski – zapytał, na jakie cele może być przeznaczony 

fundusz sołecki? 

Sekretarz B. Polańska -  odpowiedziała, że fundusz ma być przeznaczony na przedsięwzięcia, 

takie które  się mieszczą jako zadania własne gminy: budowa i modernizacja chodników 

dróg, żwirowanie dróg, wymiana okien, naprawa dachu, zakup sprzętu sportowego, zakup 

książek do domu kultury, zorganizowanie boiska, placu zabaw, budowa przystanków, zakup 

tablic ogłoszeniowych, budowa punktów świetnych. 

Jednocześnie nadmieniła, że jeżeli dane sołectwo nie  złoży wniosku wówczas przypadające 

niewykorzystane środki zostaną w budżecie gminy. Poinformowała, że żeby zebranie wiejskie  

było prawomocne musi w nim uczestniczyć co najmniej 1/10 osób uprawionych do 

głosowania. 

Sołtys wsi Gzy Marian Zawadzki – zapytał, czy zebranie jest ważne jeżeli  zbierze się  rada  

sołecka i 15  pełnoletnich mieszkańców sołectwa, czy sama rada sołecka? Dodał, że dziś 

spotkał   się ze stwierdzeniem niejednego  sołtysa, że o przedsięwzięciu może zadecydować 

rada sołecka. 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że wniosek może złożyć rada sołecka, sołtys lub                 

15  pełnoletnich mieszkańców  wniosek, ale wniosek  rozpatruje zebranie wiejskie. 

                  Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady  o godz. 12.30 

zamknęła Sesję.    

 

Protokółowała :                                                                                       Przewodniczyła: 

 

Zofia Pszczółkowska 

        
 

  

 


