
PRO T 0 K 6 L Nr XXVIII/13 


z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy. odbytej w dniu 24 wrzeSnia 2013 roku 


w Swietlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczqcego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 


Przewodnicz~cy Rady Gminy Leon Pytel - 0 godz. 10.00 otworzyl XXVill 


Nadzwyczajnq Sesjy Rady Gminy Gzy zwolanq na wniosek W6jta Gminy. 


Po powitaniu radnych i gosci zaproszonych oswiadczyL iz zgodnie z listq obecnosci 


stanowiqcq zalqcznik nr 1 do niniejszego protokolu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 


II radnych, co stanowi quorum pozwalajqce na podejmowanie prawomocnych decyzji. 


Radni nieobecni: 


I. Biegala Krzysztof 

2. Kaczorowski Zdzislaw 

3. Sadowski Mieczyslaw 

4. Zebrowski Kazimierz 

Ad. pkt 2. 


Przewodnicz~cy L. Pytel- przedstawil proponowany porzqdek obrad : 


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 

2. Uchwalenie porzqdku obrad. 

3. Przyjycie protokolu z poprzedniej Sesji. 

4. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly blidZetowej Gminy Gzy na rok 2013. 

5. Podjycie lIchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie 

dotacji dla Powiatu Pultuskiego. 

6. Zamkniycie obrad. 


Nie widzqc propozycji do zmiany przedstawionego porzqdku obrad zarzqdzil glosowanie. 


Rada Gminy w obecnosci 11 radnych uczestniczqcych w posiedzeniu -11 glosami "za" , przy 


o glos6w "przeciwnych" oraz 0 glos6w "wstrzymujqcych" przyjyla jednoglosnie porzqdek 


obrad w brzmieni u jak wyzej. 


Ad. pkt 3. 


Przewodnicz~cy L. Pytel - poinformowal, ze protok61 z poprzedniej Sesji Rady Gminy 
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Nr XXVIIII3 odbytej w dniu 27 sierpnia 2013 r. byl wylozony do wglqdu i kazdy mogl si~ 

z nim zapoznac. Uwag do tresci protokolu nie zgloszono. 

Rada Gminy w obecnosci 11 radnych uczestniczqcych w posiedzeniu - II glosami "za" , 

przy 0 glosow "przeciwnych" oraz 0 glosow "wstrzymujqcych" przyj~la protokol 

z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Ad. pkt 4. 

Skarbnik Gminy Eli:bieta Glowacka - wyjasnila, ze z llwagi na to, ze mieszkancy wsi 

Grochy - Imbrzyki zlozyli wniosek w sprawie realizacji zadania pn. "Budowa przystanku we 

wsi Grochy - Imbrzyki", a po rozpoznaniu chcieli zakupic wiat~ przystankowq, zaszla 

koniecznosc zmiany klasyfikacji budzetowej. Zmiana ta nie powoduje zmiany wyniku 

budzetu. W zwiqzku z tym poprosila, zeby kwot~ 4.000 zl, ktora byla planowana na budow~ 

przystankll zmieniajqc klasyfikacj~ budzetowq, przeznaczyc na zakup wiaty przystankowej 

w tej wsi, aby mozna bylo jak najszybciej zrealizowac zadanie z funduszu so1eckiego. 

Z uwagi na to, ze Sq to wydatki majqtkowe i zmiany nie mozna bylo wprowadzic do budzetu 

zarzqdzeniem Wojta Gminy, korzystajqc z Sesji poprosila 0 przyj~cie zmian. 

Pytan nie bylo. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - odczytal projekt llchwaly w sprawie zmian uchwaly budzetowej 

Gminy Gzy na rok 2013 i poddal pod glosowanie. 

Rada Gminy w obecnosci 11 radnych uczestniczqcych w posiedzeniu -11 glosami "za" , przy 

o glosow "przeciwnych" oraz 0 glosow "wstrzymujqcych" podj~la Uchwal~ 

Nr XXVIIII129113 w sprawie zmian uchwaly budzetowej Gminy Gzy na rok 2013 - ktora 

stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego protokolu. 

Ad. pkt 5. 

W6jt Gminy Barbara Polanska - powiedziala, ze do gminy wplyn~lo pismo z Powiatu, 

w ktorym zwraca si~ z pytaniem 0 mozliwosc dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. 

"Przebudowa drogi powiatowej nr I242W Ojrzen - Gqsocin - Lady Kraj~czyno na odcinku 

Slonczewo - Szyszki od km 8+260,00 do km 10 + 260,00" i piInq odpowiedZ wraz 

z deklaracjq mozliwosci dofinansowania zadania. Wartosc kosztorysowa zadania wynosi 

1.480.087,04 z1. Wyjasnila, ze tak jak w poprzednim roku byl skladany akces dofinansowania 

z budzetu gminy do drogi , tak w tym roku rowniez jest taka sama prosba Starostwa 

Powiatowego, iz Zarzqd Powiatu chce zlozyc wniosek na tzw. "schetynowki" . 



- .,..., 

llc' n ilill /luiclJ iu \\ninskll - konice vvrzesnia 20 I J 1'. Duda\a. ie 7:11 \\ sp()\d 7.ia lanic PO\\ iatll 

I g llllli ) sq douatkowc pLlnkty. \\ . zwi'Vku z tym.icst szansa. 7.C prL'y takie,i \\'Spl'l lpracy 

\\lliusc k IOstallic zaakccpto\\<.lIlY. Poinl()rlllowala. i.e sytllaeja tin31ls0vva gmillY jest bardzo 

lrlldn(\. U oylll rowllicz rozl1lawia!a w Po\\'ieeie i zapropollowala zaakccptO\vallic 

i przeka/anic kwoty 50,000 z1. Jcj zdalliem. droga na wskaza nYIll odcinku jest bardzo 

potrzcbn3. ponicwaz wczeSniej byly zrobionc chodniki. ktc)rc byly poprawianc i icll stall 

moz.e 1I1 ee pogorszeniu , Dodala. ze po przebudowie w/\·v odcinka drogi, pozostanic do 

realizacji odcinek drogi lehry - Falbogi .- Szyszki. ktc)r), nil' jest \\' naigorszY Ill st3l1ie. 

Nadmienita. ze kwota jakq proponllje jest ponizej 5% wartosei kosztorysowej. gdyz 5% 

stanowiloby kwot~ 74.000 zL Uznala. ze trudllo jest powiedziee. ezy wartose zadania po 

przeprowadzonYIll przetargu obnizy si y. gd yz nCl 2000 III odeinek drogi. kwota 

\\yszacowalla w kosztorysie nie jest wyso ka. 

Rauny .'ace!\. Grochowski - nacil1lieniL ze poprzedllie 3000 Illb drogi . ktore jest rcali/O\\ Clile 

nbecnic kosztowalo c1uzo wi~ec.i. 

W6jt B. Polanska - zgodzila si~ z tym i dodala. zc na odcillku drogi SlOllczewo _. Sl.yszki 

odcllod zq row)'. c1latego jest tal1szy kosltorys. Podkrdlila. ze .jesli gmina nie udzieli pomocy 

linallsO\\ ej dla Powiatu. w()wcns jest Illniejsza szansa. ze wniosek zostanie zaakeeptowany . 

Dodala. i.e fi Ilansowan ie zadania po lega lli1 tym. I.e 50% srod kc)\v Powiat otrl.ym uj e 

l. blldzctll pallstwa. a drllgie 50% stanowiq srodki wlasne Powiatu. W zwiqzkll L tym. i.e 


zadanie bydzie realizowane we wsp61partnerstwie i jest to przedtllzenic ciqgu drogi.jest 


szansa. ze Pov"iat otrzYllla srodki tinHnsowe. 


Rauna Jadwiga Koc - jej zdani em.jest to tylko szansa. a niejest to pewne. 


W6jt B. Polansl,a - przyznala, ze nie jest to nil' pe\vnego i poinJ(lrlllowala. ze \\t tym rokll 


h~dzie wiadolTIo, czy wniosek zostal zaakceptowany . 


Rauna J. Koc - zapytala. co bydzie. jes li Po\,viat nie otrzYllla pieni~dzy? 


Wojt B. Polansl,a - odpov,;iedziala. ze .jel.cli Powiat nie otr/.ymLl pieni~dzy. to WOv\C/<JS 


gillina nil' przckaze dla Powiatll srodkow. 


Radny .J. Grocho'wsl,i - uZlla!. ze kwota 50.000 zl nie jest az tak duzq SUlllq, w por6wnanill 


? b\ otq .iaka hyta przekazana na realizacj~ poprzcdnicgo odcinka drogi - 245.000 z1. 


Podkreslil. z.e odcinek drogi Siollczewo - Szyszki jest nardzo potrzebny. Rylan)' tel. szans<l. 


j eby ,iCciCIl odcinck drogi zblizal Sly do clrllgiego odcinka i z czasclll c1roga zostalahy 


polqc/ona w .iednq calose. 
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Radna J. Koc -- byta zdania. Ie moze trocll\~ mnici srodk{m prfeka;(c gmin<l dla Powiatll. ale 


Imvs!c cos ds i .iesli sqmozli\,vosci to trzeba pdlboW3C. 


Radca Pnmny Boguslaw Sokulsl{i - dodal. ze Pan Sturosta IllLl argllment. zc illl \\' I~Cl'.1 


pil·ni\'dl.: daiq gllliny. tym \o\'i~ksza,icst SfLlnsa_ 7e \\niosd: zost3nic zLlakccpto\\any, 


Radn~ J. Grochowski - po\ViedziaL lC Po\Viat wyciqga r~k~ do gminy po pieniqd/,e. 


(l gl11illd ,ic llaje. pOniCV\3;i, jest taka potu::cba i korzysc dla mieszkallc6w. Szkoda t1'lko. ie 

1)1'/) prnjcklo\'\~lnill odcink6w drogi projektant nie konsultuje siy z gminq. W l.wi'l.zkll 7. tym. 

n~l odcinkll. ktary jest rcalizowan) obcenie. przystanki Sq poprzenoszonc dla zajt;cy. 

ZaznaczyL ze 7. Paniq Wa.it \v tej sprawie prabowali interweniowae. Na drog~ przyjechat Pan 

Dyrektor Zarzqdu Drag PO\viatowych w Pultuskll i argllmentowaL ze nie ma potrzeby. zeby 

sit; konsultowac z gminq. W zwiqzku z tym zasz1a sytuae,ia. ze nie dose . z,e gmina udziclila 

Powiatowi pomoey finansowej \v wysokosei 245.000 zl. to stare przystanki trzeba rozebrac. ii 

b~dq niepotrzebne i pobudowae nowe. W tym przypadku trzeba b\d7.ie pobudowa(: nic 

2 wiaty przystankowe \ve wsi Gotardy i Slonczewo. al~ po 2 wiaty przystankowe. pOnieW(\;l, 

kazda zatoczka jest gdzie indzie.i. pills oswietlenie. co poeiqgnie za sobq powazne drllgic 

koszty. zeby to naprawic. Doda!. ze przystanek we \\si StoJlczeVvo ze srodka wsi fOstal 

prze lllcsiony \\' kicrllnku wsi Szyszki i zb lizyt si~ 0 prav,:ie ok, 500 lllb do nastt,:pncgo 

pr/ystanku. Dlatcgo nie "vie. czy naslypny przysta nek we \vsi b~dzie zlikwidowany. ez.y 

z lhn')Ch pI7ystank/J\v pozostanie jeden'? Natomiast Illieszkallcy wsi Illaj'l pretcnsjc nie do 

pr/ cc1stawicieli Powiatu tylko do salllorz~ldli gllliny. choc ci nie Sq winni, ZapewlliL 'ie jest 7a 

lId ziekniclll POlllocy tinansowej dla Powiatll Pultuskiego. ale ehcial zwr6eic lIwag~. ze 

czasall1i glllill8 ponosi podw6jne koszty. 

Radny Witold Czaplinski - jego zdaniclll. skoro siee drag na terenie gl11iny rozwija si~ to 

nie wazne jest. ezy jest to droga glllinlla. ezy powiato\va bo i tak \.vszystko pozostHnie dla 

dobra lllieszka6c6w gminy. Dlatego. jezeli nie Illozna L1zyskae srodkaw zewn~trznych na 

drogi gminne. to nalczy skorzystae \ve wsp61partnerstwie z Powiatelll. 

W6jt B. Polanska - dodala. ze obeenie z uwagi na trudnq sytllaej~ finansowq gmin. nie Illa 

innc.i l11ozliv"osei seiqgnit,:eia pienir;dzy jak przez \vsp<">lpartncrstwo. 

Radny W. Czaplinsld - s\\vierdziL ze na]ezy poezekac i zobaezyc. co poka7.e Program 

R07.\VOjll Obszaraw Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

W6jt B. Polanska - wyiasnila. ze na temat Progral11L1 2014 - 2020 trwajct rozI11Ov" y. zeby 

pc\\nc pieni<jdze I11j~d7Y dzialaniallli przeznaezye na drogi gminne. lokalnc. poniev,ia;7. w tej 
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clw,ili jest zapis, Zl' na drogi gmil1llc pieni~dzy nie ma. !\ S'\ lla autostrady i drogi sz) hkiego 

ruch u. 

Przcwodnicz<!.cy L. Pytel odczytal projekt llclm(lly \\ sprawlc \\yrazcnia /god) 11<1 

udzielen ie POIllOCY 11 nansowej w form ie dotac.i i d la Pow iatowi Pullusk i emu i podda 1 pod 

gloso\\anie. 

Rada C1miny \\ ohccnosci 11 radnych llczestniczqcych w posiedzenill -I J glosami "za" , przy 

o gJoSt)\\ "przeciwnych" oraz o glosovV "wstrzymujqcych" podj~!a Uchwal~ 

N r X XV 111/ 130113 \\ sprawie wyrazenia zgody na udzic!enic pOl11ocy fi nansowej \V form ic 

dolacji ella Powiatov,i PultuskielllLl- ktora stanowi zalqcznik nr 3 do niniejszego protokolu. 

Ad. pkt 6. 

Wobec wyczcrpania si~ porLqdku obrad Przevvodniczqcy L. Pytel 0 godz, J 0.35 

zamknql XXVIII Nadzwyczajllq Ses.i~ Rady Gminy Gzy. 

Protokolowala: Przewodniczyl: 

O( ~JiiUu~ 

Zoti~ Pszcz6~Kowska 

PRZEWODNICZ1\CY 
RADY 

ctQ.-~11 YJJid- 
Leon Pytel 

http:Przcwodnicz<!.cy



