
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XVIII/08 

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 05 grudnia  2008 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 XVIII 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.Kaczorowski Zdzisław 
2.Kiliś Jan 
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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę  
     obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2009 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na rok 2009. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Gzy 
      na rok 2009. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gzy  
      na lata 2009-2020. 
13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  
14. Sprawy bieżące gminy. 
15. 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 wniosku 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 09 października 2008 roku Nr XVII/08 jest wyłożony na sali obrad do wglądu. 
Radni nie wnieśli uwag do wyłożonego protokołu, w związku z czym,   został przyjęty 
jednogłośnie. 
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Ad. pkt 4.                      
Dyrektor Centrum  Poczty Oddział Regionalny Ciechanów Ryszard Siarkowski -  przedstawił 
nowego Naczelnika Urzędu Pocztowego Gzy Panią Agnieszkę Lange. Wyjaśnił, że  poprzednia  
Naczelnik UP Pani Alicja Karkowska  przeszła na emeryturę. Następnie poinformował              
o podjęciu decyzji dotyczącej  remontu  budynku,  w którym mieści się  UP Gzy, gdyż 
budynek jest zewnątrz piękny ale  w środku  od dawna nie był remontowany.  Obecnie  
zapadają się podłogi i są nieszczelne okna. Poza tym Poczta rozszerza usługi bankowe, usługi 
finansowe, ubezpieczeniowe   i korzystającym z usług chce zapewnić odpowiedni standard  
aby świadczyć  te usługi na wysokim poziomie.   W związku z tym, tak  szerokiego remontu 
budynku nie dało się pogodzić  z  pracującym UP. Nadmienił, że Poczta  próbowała pozyskać  
lokal na terenie Gzów, jednak  ze względu na specyficzną działalność gdzie pomieszczenia 
muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa,  pomieszczeń takich  nie znaleziono. Dlatego zaszła 
konieczność,   żeby na okres remontu  UP przenieść do Szyszk,  tam gdzie jest zajmowany 
przez Pocztę lokal, który spełnia wymogi bezpieczeństwa. Przewidywany termin zakończenia 
remontu UP Gzy – koniec stycznia 2009 r.. Poinformował, że z uwagi na to, że                            
z prowadzonym remontem wiążą się określone trudności, Poczta bierze na siebie w szerokim 
zakresie obowiązek złagodzenia uciążliwości, które wiążą się z przenosinami. Zachęcił, żeby    
w tym czasie korzystać z pełnego zakresu  usług za pośrednictwem listonoszy. tj. nadawanie 
przesyłek jak również usługi finansowe (wpłaty na rachunki bankowe). Jeśli chodzi o usługi 
finansowe gdzie w grę wchodzą pieniądze, klient wypełnia blankiet  i przekazuje pieniądze 
listonoszowi , listonosz zostawia pokwitowanie z odciskiem datownika UP , następnego dnia 
zwraca potwierdzony blankiet wpłaty.  
Sołtys wsi Słończewo Jacek Grochowski -  zapytał, czy po wyremontowaniu  obiektu              
w Gzach,  punkt  w Szyszkach będzie utrzymany nadal?       
Dyrektor Centrum  Poczty ORI Ciechanów R. Siarkowski  – odpowiedział, że  Pani Anna 
Wielechowska chętnie prowadzi punkt w Szyszkach  i nic się  zmienia, a punkt w tej chwili 
nazywa się Agencją Pocztową i w dalszym ciągu będzie funkcjonował w takim zakresie w 
jakim on jest. Poinformował, że świadczenie usług pocztowych w formie agencji nie jest 
przypisane na wieki. Dodał, że co 2 lata kończy się umowa agencyjna i jeżeli mieszkańcy 
rejonu Szyszk są zadowoleni,  to jest dalsza kontynuacja, natomiast jeśli nie,  to są otwarci na 
inne propozycje. 
Radny Wiesław Światkowski – zaproponował, żeby UP pozostał  w Szyszkach, żeby nie 
przenosić go do Gzów. Dodał, że swojego czasu w Szyszkach był UP, ale został zlikwidowany.  
Dyrektor Centrum  Poczty OR Ciechanów R. Siarkowski -  wyjaśnił, że na czas remontu UP 
będzie przeniesiony z Gzów do Szyszk. Po remoncie UP Gzy,  wraca do Gzów , a w Szyszkach 
zastaje to,  co było. 
Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki – wracając wstecz powiedział, że rolnicy i mieszkańcy 
składali się żeby  obiekt  wyremontować, dzisiaj został tylko punkt. Zaproponował, żeby UP 
był w Szyszkach i Gzach. Uważał, że byłoby to najlepsze i najwygodniejsze rozwiązanie dla 
korzystających z usług pocztowych. 
Dyrektor Centrum  Poczty ORI Ciechanów R. Siarkowski – wyjaśnił, że Pocztę Polską 
obowiązuje ustawa Prawo pocztowe. Według tej ustawy na  równi jako jednostki świadczące 
usługi pocztowe pracuje UP i Agencja Pocztowa. W Szyszkach zmieniło się tylko to, że 
listonosze przeszli do Gzów. Dodał, że  jeśli ktoś napisze zamiast kodu pocztowego Gzy, kod 
Szyszk nie  ma problemu, przesyłki na pewno dotrą.  
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Wyjaśnił, że kod pocztowy jest to jak gdyby znamię poczty. Natomiast nie jest wyróżnikiem   
w dowodach osobistych, czy w korzystaniu z pomocy  unijnej  itd. 
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.      
Ad. pkt 5.  
Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – przypomniała, że w roku 2003 zostało zawarte 
porozumienie z gminą Pułtusk, z którego wynikało, że gminy takie jak gmina Gzy, Pułtusk, 
Pokrzywnica, Winnica i Świercze partycypują w kosztach rozbudowy składowiska odpadów 
stałych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej. W związku z  zawartym porozumieniem 
poszczególne gminy zostały  zobligowane do wpłacania na rzecz gminy Pułtusk środków                 
w ramach pomocy finansowej. Nasza gmina miała ustalony udział w kwocie 121.221,37 zł. Do 
dnia 30.06.2007 r. gmina Gzy wpłaciła 58.221,37 zł.. Pozostałe kwoty płatne będą w 10 
rocznych ratach począwszy od 2006 r. Gmina Pułtusk w tym roku przysłała ostateczne 
rozliczenie  z tej inwestycji.   W związku z tym na ten rok musimy wpłacić 16.776 zł. Następne 
raty będą po 6.300 zł. do roku 2016. Nadmieniła, że oprócz zapisanej kwoty w uchwale 
budżetowej,  ustawa o finansach publicznych obliguje Radę Gminy do podjęcia odrębnej  
uchwały  o pomocy publicznej w jakiej wysokości  i z jakim przeznaczeniem udzielana jest ta 
pomoc. Dlatego został przygotowany odpowiedni projekt uchwały w tej sprawie. Po podjęciu 
uchwały zostanie podpisane przez Pana Wójta  porozumienie, w wyniku czego środki zostaną 
przekazane Gminie Pułtusk.                                                                                                                                                                           
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Kazimierz 
Żebrowski – przedstawił pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały      
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk. 
Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Gminy Gzy z dnia 
25.11.2008 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński – również przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały. 
Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu  Rady Gminy Gzy z dnia 27.11.2008 r. stanowi załącznik     
nr 3 do niniejszego protokołu.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Pułtusk i poddała pod głosowanie.   
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”   
podjęła Uchwałę Nr XVIII/84/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk – 
która stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 6. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach 
poszczególnych komisji,  jak również radni zostali poinformowani ,że prawdopodobnie będą 
jeszcze zmiany. W związku z tym, że pomiędzy posiedzeniami Komisji a obecną sesją Rady 
Gminy,  gmina otrzymała dodatkowe środki,  jest propozycja wprowadzenia autopoprawki     
i uwzględnienie jej w projekcie uchwały. Wyjaśniła, że w związku ze złożonym wnioskiem do 
Ministerstwa Edukacji w ostatnich dniach gmina  otrzymała dodatkowe środki  z rezerwy 
części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 50.440 zł. W związku z tym, że w budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym  adaptowane zostały               
2 pomieszczenia, powyższe środki zostały przyznane na zakup wyposażenia i pomoce 
dydaktyczne do  małej sali gimnastycznej i sali do zajęć  korekcyjno-kompensacyjnych                
i dydaktyczno-wyrównawczych.  
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Ponadto w międzyczasie  nadeszły dodatkowe środki z rezerwy części subwencji ogólnej – 
8.808 zł. Środki zostały przyznane na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw 
dla nauczycieli przechodzących na emeryturę.  
W dziale Kultura Pani Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej wystąpiła do Biblioteki 
Narodowej w Warszawie, skorzystała z pewnego projektu i uzyskała środki w wysokości 
5.500 zł.  na zakup nowości wydawniczych.  Pozostałe zmiany to zmiany w dziale pomiędzy 
paragrafami. Wiążą się ze zwiększeniem kosztów i zatrudnieniem na okres 1 miesiąca             
w ramach wynagrodzenia bezosobowego przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy 
w Pułtusku tj. 1.200 zł. i 1.500 zł. na zwiększenie planu dodatku mieszkaniowego i wiejskiego. 
W dziale Pomoc społeczna zmiana wiąże się ze zwiększeniem środków na zakup wyposażenia 
(przeniesienie środków pomiędzy klasyfikacją budżetową) w związku z realizacją 
wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.                                      
Poprosiła o przegłosowanie autopoprawek a następnie projektu uchwały w sprawie zmian 
budżetu gminy Gzy na rok 2008 z przegłosowanymi autopoprawkami. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że  opinie poszczególnych komisji Rady 
Gminy były pozytywne do pierwotnej wersji projektu uchwały i poddała pod głosowanie 
pierwszą autopoprawkę: 

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 8.808,00 zł. w dziale 758-75801-2920. 
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.792.830,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” 
pozytywnie jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 
Następnie poddała pod głosowanie drugą autopoprawkę: 

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 8.808,00 zł. w dziale 801- 80101- 4010. 
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 9.736.483,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” 
pozytywnie jednogłośnie przyjęła drugą w/w autopoprawkę. 
W dalszej kolejności odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 
2008 wraz z przyjętymi autopoprawkami i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” 
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/85/08 w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 
2008 – która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7. 
Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – poinformował, że Rada Gminy  corocznie podejmuje 
uchwałę dotyczącą ustalenia stawki ceny 1 dt żyta, która jest podstawą obliczania podatku 
rolnego na obszarze gminy. Na rok 2008 wysokość stawki wynosiła 43 zł.. W tym roku, na rok 
2009 jest propozycja  obniżenia ceny skupu żyta do wysokości 41 zł za 1dt. Na rok 2008  
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego za okres  pierwszych trzech kwartałów  ogłosił cenę 
1dt żyta w wysokości 58,29 zł.  ,  obniżka była do 43 zł.  natomiast na rok 2009 ogłoszona 
cena 1dt żyta wynosi 55,80  zł.  i jako Wójt proponuje stawkę obniżyć do kwoty 41 zł.  
Nadmienił, że taką stawkę ceny 1 dt żyta  zaproponował na posiedzeniach Komisji  i Komisje 
tę stawkę zaakceptowały.     
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 
obszarze gminy na 2009 rok. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – również przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały. 
Radny Zdzisław Sierzan – powiedział, że pofatygował się i przedzwonił do 3 punktów skupu.   
Uzyskał informację, że  w skupie cena 1dt żyta wynosi 34 - 35 zł.   
Radny Wiesław Światkowski – poinformował, że pamięta ceny skupu żyta w ubiegłym roku 
gdzie żyto było prawie po 80 zł za 1 dt,  a cena 1dt żyta przyjęta do podatku była w kwocie    
43 zł. Z uwagi  na to, że cena żyta spadła,  należy utrzymać stawkę którą proponuje Pan Wójt.  
Sołtys wsi Słończewo Jacek Grochowski – przypomniał, że w 2007 r. kiedy była debata          
o ustaleniu ceny żyta do podatku na rok 2008, wówczas wszyscy mówili, że cena żyta jest 
wysoka. Nadmienił, że mówił sam osobiście, że cena żyta była wysoka, ponieważ żyta nie 
było. Rolnicy omłócili po 1 t z 1 ha.  Obecnie, że nie chce mówić o tym, że wtedy Rada ustaliła 
za wysoką cenę , ponieważ gminy, które ustaliły większe stawki  miały perturbacje.  Poprosił 
o wyważenie ceny  żyta, żeby  za bardzo do góry podatku nie podwyższać.  Zaznaczył,  że wie, 
że są  sprawy do załatwienia i do zrobienia,  ale dochody rolnika to nie tylko   zboże,  czy 
żyto. Uznał, że nie ma ceny na mleko, nie ma na jabłka, jajka, żywiec, nie wspominając o 
kapuście. Raz jeszcze poprosił o wyważenie ceny, żeby nie była zbyt wysoka       i aby Radni  
pomyśleli też i  o rolnikach. 
Radny W. Światkowski – przypomniał, że w 1991 lub 1992 r. Rada Gminy uchwaliła, żeby nie 
obciążać rolników podatkiem od mieszkań. W związku z tym, uznał, że gmina na tym traci, 
ponieważ z tego powodu nie ma subwencji, gdyż skoro  zwalnia w podatku od 
nieruchomości,  to   jest bogata, ale dzieje to się  kosztem budżetu gminnego. Uważał, że 
proponowana do obliczania podatku rolnego cena 1 dt żyta w wysokości  41 zł.  nie jest ceną 
zawyżoną. Zaznaczył, że nie jest to zdanie Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale jego 
osobiste. 
Skarbnik E. Głowacka  -  powiedziała, że ustalając cenę 1dt żyta dla rolników jest to cena, 
która zobowiązuje, ale pod uwagę należy wziąć całokształt tak jak wcześniej mówił Radny 
Światkowski, jak w gminie  są realizowane podatki.  Uznała, że należy zwrócić uwagę  na 
płacenie podatku od nieruchomości – zwolnienie w podatku od mieszkań. Zwolnienie              
w podatku od mieszkań osób fizycznych i obniżenie stawek podatku od nieruchomości od 
osób fizycznych daje skutek w 2008 r. w kwocie - 95.000 zł. Zwolnienie w podatku od 
nieruchomości od budowli wodociągów – kwota 130.000 zł. Poinformowała, że władze 
gminy rozumieją rolników, że są drogie np. nawozy,  ale nie trzeba porównywać prosto           
i jednoznacznie naszej gminy z inną gminą. Dodała, że jeśli chodzi o  podatek od 
nieruchomości,  to inne gminy mają stawki dużo wyższe natomiast różnie jest jeśli chodzi o 
zwolnienie w podatku  od mieszkań. Za przykład podała gminę Świercze,  Pokrzywnicę i  
Pułtusk gdzie   podatek od nieruchomości  płacą osoby fizyczne, które nie posiadają 
gospodarstwa rolnego, a to wszystko przekłada się na całość. Zaznaczyła,  że skutki są 
olbrzymie. Jeśli chodzi o skutek      w cenie  1dt żyta, którą obniżyła Rada , to za rok 2008  
wyniesie 277.000 zł.   Wyjaśniła, że  wykazane wszystkie skutki   w Ministerstwie Finansów 
traktowane jest jako 100% wpływów,  co oznacza zawyżenie dochodu na 1 mieszkańca w 
gminie.  Środki do budżetu nie wpływają , a przeliczane jest to na wskaźnik G, że w gminie 
Gzy są wyższe dochody.    W związku z tym,  gmina otrzymuje mniejszą subwencję, a 
wszystko to przekłada się na budżet. Ogólnie,  stawki od nieruchomości u nas również są 
niskie. Uznała, że cena 1dt żyta jest dyskusyjna, ale być może cena za pierwsze trzy kwartały 
jest aktualna, ponieważ cena na początku roku była dosyć wysoka.  
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Natomiast w tym roku żyto się urodziło  i jego cena automatycznie spadła. Powiedziała, że 
przybliżyła tylko jak przekłada się to na budżet gminy, a jest to wola Rady.  
Nadmieniła, że  chciała, żeby uczestnicy sesji rozumieli, ponieważ kiedy jest omawiana 
uchwała budżetowa,  każdy chce kawałek asfaltu, lub coś innego a wszystko policzone jest 
jako 100% dochodów gminy, których praktycznie nie ma. 
Sołtys wsi Stare Grochy Tomasz Długołęcki – uznał, że  na sali są wszyscy rolnicy albo prawie 
wszyscy. Każdy broni swojego interesu. Pani Skarbnik broni interesu gminy, a kto będzie 
bronił interesu rolników,  jeżeli zboże w tamtym roku kosztowało 100 zł. a w tym roku tylko 
50 zł. ? Zapytał, kto policzy straty rolników, czy mają oddać wszystko aby ktoś funkcjonował, 
a rolnicy nie ? Uznał, że jeżeli upadnie rolnik, to  nie będzie potrzebna i gmina. Jego zdaniem, 
należy też zrozumieć potrzeby rolnika, że jego życie  nie polega na tym żeby harować i oddać 
na podatek, który naliczył Urząd Gminy tylko, żeby sam  w jakiś sposób funkcjonował i to 
Szanowni Radni powinni wziąć pod uwagę, gdyż sami są rolnikami.  
Przewodnicząca M. Filipowicz –powiedziała, że padło trochę słów na temat ceny żyta, ale 
żadnej innej propozycji nie uzyskała. W związku z tym zapytała , czy ma ktoś inną propozycję 
poza zaproponowaną przez Pana Wójta? 
Innej propozycji nie zgłosił nikt. 
Następnie zapytała, jakie będą skutki przy obniżeniu ceny skupu żyta do wysokości 41 zł. za 
1dt ? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że skutki obniżki ceny skupu żyta do wysokości 41 zł. 
za 1 dt to kwota 265.000 zł. utraconych dochodów.   
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 
żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2009 rok 
i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 10 głosami „za”, przy    
3 głosach „wstrzymujących”   podjęła Uchwałę Nr XVIII/86/08 w sprawie obniżenia ceny 
skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 
2009 rok  – która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że  w podatku od nieruchomości jest podobnie. Co 
roku Minister Finansów ogłasza górne granice  stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych. W tym roku również  zostało to  opublikowane. W roku bieżącym  stawki                 
w stosunku do uchwały podjętej na rok 2008 zostały przeliczone o 5%.  
Stawka podatku od nieruchomości  od gruntów: 

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków stawka proponowana  – 0, 41 zł 
od 1m2 powierzchni, maksymalna stawka – 0,74 zł. 

• pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
stawka proponowana – 2,07 od 1 ha powierzchni, maksymalna stawka – 3,90 zł. 

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego stawka proponowana  – 
0,07 zł od 1m2  powierzchni, maksymalna stawka – 0,37 zł.  

od budynków lub ich części: 

• mieszkalnych stawka proponowana -  0,31 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,  stawka 
maksymalna 0,62 zł.  
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• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
stawka proponowana – 13,37 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,  stawka maksymalna 
– 19,81 zł.  

• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym stawka proponowana – 4,92 zł. od 1 m2 

powierzchni użytkowej,  stawka maksymalna – 9,24 zł.  

• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych  stawka proponowana 4,01  od 1 m2 powierzchni użytkowej, stawka 
maksymalna 4,01 zł. 

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  stawka proponowana– 
2,49 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, stawka maksymalna – 6,64 zł.  

• od budowli 2%. 
Przypomniała, że w roku 2007 została podjęta uchwała w sprawie zwolnień w podatku od 
nieruchomości. Podjęta uchwała była bezterminowa i pozostaje nadal. Zwolnione są               
w dalszym ciągu  budynki mieszkalne; grunty, budynki i budowle służące zabezpieczeniu 
przeciwpożarowemu; grunty, budynki i budowle służące bezpieczeństwu publicznemu; 
grunty, budynki i budowle stanowiące własność lub będące  w posiadaniu lub zarządzie 
instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych;  budowle związane z zbiorowym 
zaopatrzeniem wsi w wodę; grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby działalności w 
zakresie pomocy społecznej.  
Poinformowała, że bez zmian zostaje również podatek od środków transportu. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”  
podjęła Uchwałę Nr XVIII/87/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości  – która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 9. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że  posiedzenia  sesji Rady Gminy 
zaplanowane są  raz w kwartale. Plan pracy zawiera tematy, które będą obowiązywały            
w 2009 r. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie  uchwalenia planu pracy  Rady 
Gminy Gzy  na rok 2009  wraz  z załącznikiem i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”  
podjęła Uchwałę Nr XVIII/88/08 w sprawie uchwalenia planu pracy  Rady Gminy Gzy  na rok 
2009  – która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 10.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – wyjaśniła, że tematyka posiedzeń poszczególnych komisji 
Rady Gminy zbiega się z tematyką posiedzeń sesji. Odczytała projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji  Rady Gminy Gzy na rok 2009 i poddała pod 
głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”  
podjęła Uchwałę Nr XVIII/89/08 w sprawie uchwalenia planu pracy  Rady Gminy Gzy  na rok 
2009  – która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 11. 
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że jego bezczynność polega na tym, że w terminie nie 
odpowiedział na złożone pismo. Poinformował, że Pan Tadeusz Grzybowski zam. Stare 
Grochy złożył pismo o wytyczenie drogi dojazdowej do łąk we wsi, w której mieszka, 
ponieważ żwir jaki został przydzielony na wieś sołtys Pan Tomasz Długołęcki nawiózł na 
drogę dojazdową do pól,  z której korzysta i Pan Grzybowski i sołtys Pan Długołęcki. Pan 
sołtys z przydzielonych  6 transportów żwiru, 2 transporty nawiózł  na  w/w drogę. Obecnie 
Pan Grzybowski  ma pretensje, że żwir na drogę tę  został niepotrzebnie  nawieziony. 
Poinformował, że droga  faktycznie ma większą szerokość niż jest to na mapach (2,5m), 
ponieważ  została rozjeżdżona najprawdopodobniej ciężkim sprzętem. Nadmienił, że chodzi 
o drogę gdzie sołtys Pan Długołęcki kupił od Pana Kwiatkowskiego  grunty i budynki                       
i zadecydował nawieźć żwirem tę drogę.  W związku z tym Pan Grzybowski zaproponował, 
żeby Wójt zajął się sprawą  i wytyczył drogę. Uznał, że takich dróg dojazdowych do pól jest 
dużo do wytyczenia, ale na to trzeba mieć środki.  Poinformował, że Pan Grzybowski 
otrzymał odpowiedź jednak  nie  w terminie. Nadmienił, że w udzielonej odpowiedzi, napisał,  
że   sprawą zajmie się  w przyszłym roku. Uznał, że być może strony się dogadają, lub może 
zajść potrzeba wynajęcia geodety. Jego zdaniem, jeśli tak zrobi, to w każdej wsi znajdzie się 
jakaś droga i jeśli wytyczać każdą,  to w budżecie gminy zbraknie pieniędzy. Osobiście razem                       
z pracownikiem i sołtysem Panem Długołęckim był na tej drodze i oglądał ją.  Dodał, że   
drogi do wytyczenia zgłosili również  Pani sołtys ze wsi  Żebry-Wiatraki i Pan sołtys ze wsi 
Gotardy. Uważał, że być może trzeba wynająć geodetę i kto winien niech poniesie tego 
koszty. Wracając do swojej bezczynności  uznał, że upomniał pracownika, żeby odpowiedzi 
na złożone podania udzielał w ustawowym terminie.  Przeprosił za uchybienie i 
zadeklarował, że będzie szybciej reagował,  aby odpowiedzi były udzielane terminowo. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że Pan Tadeusz Grzybowski  złożył kolejne 
pismo w tej sprawie. W związku z tym, złożyła wniosek formalny o jego  rozpatrzenie,     aby 
pozwolić  wypowiedzieć  się Panu Grzybowskiemu. Dodała, że rozpatrzenie pisma nastąpi po 
zakończeniu pkt 11.    
Rada Gminy przyjęła przez aklamację  w/w wniosek.  
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 
poinformował, że Komisja uznała  za zasadną skargę Pana Tadeusza Grzybowskiego z dnia 
28.10.2008 r. na bezczynność Wójta Gminy Gzy i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały    
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – również  przedstawił 
identyczną  opinię Komisji. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
bezczynność Wójta Gminy i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 12 głosami „za”, przy  
1 głosie „przeciwnym”  podjęła Uchwałę Nr XVIII/90/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
bezczynność Wójta Gminy  – która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała treść pisma Pana Tadeusza Grzybowskiego z dnia 
04.12.2008 r.  skierowane do Pana Wójta Gminy Gzy.  
Pismo Pana Tadeusza Grzybowskiego z dnia 04.12.2008 r.  – stanowi załącznik nr 11  do 
niniejszego protokołu.  
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Pan Tadeusz Grzybowski  - powiedział, że wszystko opisał w złożonym piśmie. Dodał, że 
droga biegnie przez jego pole, które jest położone po obydwóch stronach drogi i jest o 
szerokości 2,5 m. Uznał, że nie jest trudne do stwierdzenia, że droga jest rozbudowana. 
Nadmienił, że poprzedni właściciel potrafił jeździć tą drogą, zachował kulturę i nie wyjeżdżał 
w zboża, natomiast obecny właściciel  tego nie umie. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – zapytała, jaki jest status prawny tej drogi, czyja ona jest 
własnością? 
Pan T. Grzybowski – odpowiedział, że nie wie.     
Wójt Z. Kołodziejski – korzystając z mapek Pana Grzybowskiego wyjaśnił, że droga ma 2,5 m 
szerokości, ale  żeby udzielić odpowiedzi musi wejść w szczegóły a będzie odpowiadał winny. 
Radny W. Światkowski – był zdania, że takie sprawy powinny być rozstrzygane w Pułtusku 
ul. Rynek 37. Dodał, że radni niewiele wiedzą w tym temacie. 
Sołtys wsi Begno P. Kownacki  - przypomniał, kiedy Pan Wójt wcześniej wspomniał,  żeby 
wynająć geodetę i kto winny niech zapłaci. Uważał, że może byłoby to dobre, ale pod uwagę 
trzeba wziąć, że na dawnych mapach drogi były szersze,  a obecnie  na nowych planach są 
węższe. Za zwężenie dróg  do odpowiedzialności pociągnąłby geodetów. Uznał, że kiedyś 
drogi były o szer. 12 m,  a dziś taka droga w jednym miejscu ma 3 m szer. w następnym 
miejscu ma 2m. Jego zdaniem,   wina jest geodezji i ona powinna   zająć się sprawą                    
i   doprowadzić  je do faktycznego  stanu.   
Sołtys wsi Stare Grochy T. Długołęcki – powiedział, że Pan Wójt niejasno się wypowiedział, 
mówiąc, że  będzie odpowiadał winny i zapytał,  to znaczy kto? Uznał, że Pan Wójt nie daje 
sołtysom żadnego wykazu(mapek) o szerokości dróg i jeżeli myśli o nim,  to jest w błędzie. 
Jego zdaniem,  skoro Pan Wójt korzystał z mapek Pana Grzybowskiego, to nie przygotował 
się do sesji. Uznał, że Pan Wójt powinien mieć swoje mapki i wiedzieć ile droga powinna 
mieć szerokości i czyją jest własnością. Następnie zapytał, kogo Pan Wójt chce zastraszyć? 
Oznajmił, że Pana Grzybowskiego wszyscy znają. Przypomniał, że  kiedy był kładziony asfalt 
na drogę do Osieka też był konflikt, z doprowadzeniem wody również był konflikt. W czasie 
kiedy kupił pole od Pana Faratowskiego,  przez które przechodziła droga do jego  budynków      
i wielu innych, też chciał ją zlikwidować. Stwierdził, że zna Pana Grzybowskiego i sprawą 
wcale się nie przejmuje, ponieważ z nim żyje  na co dzień, i wie  na co  go  stać. 
Pan T. Grzybowski – prosił, aby przejechać tą drogą do Pana Długołęckiego i zobaczyć jaka 
jest droga na jego polu, a jakiej szerokości jest droga gdzie  pola po obu stronach ma Pan 
Długołęcki. Jego zdaniem,  wystarczy tylko spojrzeć,  a wszystko  będzie wiadome.  
Radny Edward Malicki  - uważał, że są to sprawy prywatne między sąsiadami i   powinny być 
kierowane do Sądu a nie do urzędu gminy.  Uznał, że niedługo każdy rolnik  będzie 
przychodzić do gminy  o wytyczenie miedzy, ponieważ nie wie gdzie ona jest. Jego zdaniem,  
od takich spraw są sądy i geodeci i tam należy się zwrócić.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – była zdania, że najbardziej istotne jest to, kto jest 
właścicielem tej drogi?  
Radca Prawny Bogusław Sokalski – powiedział, że gmina nie jest właścicielem drogi. Droga 
nie została zaliczona do kategorii dróg gminnych.  
Wójt Z. Kołodziejski – ustosunkowując się do  zarzutu sołtysa wsi Stare Grochy                   
Pana T. Długołęckiego, że  jest nieprzygotowany  do sesji w temacie drogi, wyjaśnił, że  pismo 
Pana Grzybowskiego otrzymał tuż przed sesją.  
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Zaznaczył, że byłoby inaczej, gdyby pismo złożone zostało dzień wcześniej lub dzisiaj rano.      
W swoich dokumentach ma mapki i mógł je zabrać na sesję. W kwestii mapek na drogi, 
wyjaśnił, że żaden sołtys nie posiada mapek na drogi i  w terenie nie ma z tym kłopotów. 
Natomiast w sprawie, kto jest właścicielem drogi,  Panu Grzybowskiemu wyjaśni.  Do sesji 
przygotował się pod kątem, czy skarga jest zasadna,  czy  nie.    
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski Mieczysław Skorupski – uznał, że jeśli ktoś uważa, że ma 
drogę nie w tym miejscu, to  niech wynajmie geodetę i  zapłaci osobiście.  Jednocześnie 
zapytał, dlaczego gmina  ma płacić za wytyczenie komuś drogi? Jeśli ktoś chce udowodnić, że 
ta  droga jest jego,  to niech udowodni i dopiero przyjdzie i stara się,   o zwrot kosztów.   Był 
zdania, że jeśli załatwiać takie sprawy   na koszt gminy,  to jest przeciw ? Uważał, że nie 
powinno się wyrzucać pieniędzy w błoto. 
Sołtys wsi Żebry-Wiatraki Bożena Ostaszewska – powiedziała, że chciałaby wyprowadzić 
Pana sołtysa z błędu,  gdyż nie tak dawno miała spotkanie  w sprawie drogi. Wyjaśniła, że 
sama Panu Wójtowi zaproponowała obciążenie kosztami za ponoszenie winy, tak jak             
w przypadku , który dzieje się w jej wsi. Jeśli Pan Wójt wystąpi o  zawłaszczenie gruntu               
z drogi jeśli droga jest gminna, to geodeci wchodzą na drogę i drogę tyczą, natomiast jeśli 
sama zaskarży drogę jakiegoś obywatela, bo jej ta droga się nie podoba, to geodeta nie ma 
prawa wejść i tej drogi mierzyć. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – poprosiła, aby w sprawie spornej drogi wypowiedział się 
Radca Prawny.   
Radca Prawny B. Sokalski -  wyjaśnił, że  jeżeli Rada Gminy nie podjęła uchwały o zaliczeniu 
tej drogi do kategorii dróg gminnych , to ta  droga nie jest własnością gminy. W związku          
z tym, że nie jest własnością gminy nie ma mowy o prowadzeniu postępowania o 
wznowienie granic, o rekonstrukcji  gruntów, o rozgraniczeniu.   Jeżeli Rada  podejmie taką 
uchwałę, droga ta przechodzi z mocy prawa na rzecz gminy  i wtedy zaczyna się procedura 
sądowa. Jednak z tego, co mu wiadomo, żadna droga nie będzie zaliczona do kategorii dróg 
gminnych,  jeśli nie będzie miała  9 m szerokości. 
Radny Z. Sierzan – zapytał, co mają zrobić w takim przypadku zainteresowane strony?  
Radca Prawny B. Sokalski – wyjaśnił, że stan prawny drogi  jest nie uregulowany i wszystko 
wskazuje na to, że droga będzie Pana Grzybowskiego. Poinformował, że Pan Wójt zapewnił 
go, że  Rada nigdy nie podjęła takiej uchwały, nie zaliczała do kategorii dróg gminnych. Jeżeli 
droga ta będzie zaliczona do kategorii dróg gminnych, to z mocy prawa przechodzi na gminę,  
ale za odszkodowaniem. 
Sołtys wsi Kozłówka Jadwiga Koc – zwracając się do Pana Grzybowskiego, powiedziała,  że        
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bierze dopłatę do gruntów i jednocześnie 
zapytała, czy ta droga jest na jego mapkach?  
Pan T. Grzybowski – odpowiedział, że droga  jest na jego mapkach. 
Sołtys wsi Kozłówka J. Koc – jej zdaniem, sprawa jest prosta, droga jest Pana 
Grzybowskiego. 
Pan T. Grzybowski – odpowiedział, że sprawa wymaga wyjaśnienia. 
Wójt Z. Kołodziejski -  uznał, że nie ma co się waśnić, gdyż jest to 2-ch mieszkańców z jednej 
wsi i  są to dobrzy rolnicy. Dlatego  z Panem Grzybowskim i Panem Długołęckim spróbuje się  
spotkać się na gruncie, zobaczyć,  porozmawiać i dogadać się. Być może coś z tego wyjdzie. 
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Ad. pkt 12.  
Radny Leon Pytel – zacytował art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1  ustawy                         
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Poinformował, że strategia to długofalowa 
perspektywa działalności gminy zakładana na lata 2009-2020 aby można było skorzystać        
z różnych funduszy europejskich i zaplanować,  aby  zadania miały systematyczny ciąg, żeby 
nastąpiła poprawa bezpieczeństwa, samopoczucie obywateli, żeby rozwijała się kultura, 
sport, edukacja ochrona zdrowia itp. Poinformował, że dodatkowym czynnikiem, który 
spowodował  przyśpieszenie podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowania Strategii 
Rozwoju Gminy Gzy jest przystąpienie gminy do Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Zielone Mosty Narwi”, które powstało w czerwcu 2006 r. W skład Stowarzyszenia najpierw 
weszły gminy Pokrzywnica, Winnica i Zatory. Następnie Stowarzyszenie zaczęło się 
powiększać o pozostałe gminy. Na dzień 04.11.2008 r. do Stowarzyszenia należą wszystkie 
gminy pow. pułtuskiego oraz gmina Nasielsk i Pomiechówek. Powyższe Stowarzyszenie 
zostało zarejestrowane w Sądzie i posiada osobowość prawną. Statut Stowarzyszenia  
obowiązuje na czas od 2006r.  do roku 2015. W 2006 r. również wyłonione zostały władze 
Stowarzyszenia. Powstał 7 osobowy Zarząd. Po przystąpieniu wszystkich gmin do 
Stowarzyszenia,  z ramienia gminy Gzy otrzymał propozycję do reprezentowania gminy Gzy 
w tym Stowarzyszeniu. W dniu 24.11.2008 r. została wybrana Rada Stowarzyszenia. W skład 
Rady wchodzą przedstawiciele po 1 osobie z każdej z 9 gmin oraz przedstawiciel 
Wojewódzkiego Mazowieckiego Funduszu EKO. Na posiedzeniu Rady (organy kolegialne 
Stowarzyszenia to: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna) zostały 
wybrane władze Rady. Przewodniczącym Rady został Pan Bogdan Ruszkowski reprezentujący 
gminę Nasielsk, natomiast sam został zastępcą Przewodniczącego Rady. Nadmienił, że 
oprócz reprezentowania gminy Gzy będzie musiał pomagać naszym sąsiednim gminom. 
Zaznaczył,  że z przyjętego obowiązku będzie się starał wywiązać jak najlepiej. Poinformował, 
że Stowarzyszenie przyjęło 3 główne cele strategiczne tj. „ Zielone Mosty Narwi”– rejony 
rolnictwa ekologicznego i ostoją bioróżnorodności rolniczej; „Zielone Mosty Narwi” - 
obszarem ekoturystycznym, „Zielone Mosty Narwi” - łączenie tradycji z przyszłością. Dodał, 
że w wymienionych  celach są podzespoły, które przedstawi na najbliższym posiedzeniu sesji 
Rady Gminy. W związku z tym, żeby nasi beneficjenci mogli korzystać ze środków funduszy      
i składać wnioski (pieniądze będą prawdopodobnie we wrześniu 2009 r.)  poinformował              
o środkach jakie będą na lata 2009-2015. Zaznaczył, że projekt budżetu na cele strategiczne 
dla 9 jednostek administracyjnych razem obejmuje kwotę 9.175.000 zł.  Oprócz tego,  
Stowarzyszenie będzie mogło korzystać ze środków Funduszy Europejskich. Uznał, że być 
może kwota   środków się podwoi,  ale będzie to zależało od tego jak dokładnie będą 
wykonane i sporządzone plany na poszczególne zadania, zweryfikowane przez Radę 
Stowarzyszenia i przekazane do realizacji do ośrodków bezpośrednio przekazujących środki    
z Funduszu Europejskiego czyli za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i innych 
instytucji, które działają w oparciu o rozporządzenie Rady Europy i mają możliwość 
przekazywania tych środków dla poszczególnych Stowarzyszeń. 
Nadmienił, że ten czynnik spowodował o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju 
Gminy. W związku z tym wnioskował  o podjęcie uchwały o   przystąpieniu jak najszybciej do 
opracowania Strategii. ponieważ w styczniu 2009 r.  na podstawie Strategii gminnych będzie 
opracowana Strategia całego Stowarzyszenia.  
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Nadmienił, że jeżeli w nowej Strategii Stowarzyszenia zabraknie naszych danych,  zostaniemy 
pozbawieni możliwości korzystania ze środków. Ostrzegł, że z opracowaniem Strategii można 
przeciągać do czerwca 2009 r., ale uważał, że Strategię powinniśmy opracować w ciągu           
2 miesięcy. Poinformował, że  aby nasze dane zostały umieszczone w Strategii 
Stowarzyszenia,  główne założenia Strategii gminy muszą zostać przekazane do Zarządu            
i Rady Stowarzyszenia. Jednocześnie nadmienił, że szczegółowe sprawy przekaże na 
najbliższej sesji gdzie będzie mógł powiedzieć jak będą punktowane wnioski, jaka jest skala 
ocen. Dodał że  z  Rady Stowarzyszenia zostanie wyłoniona 3-osobowa Komisja, która będzie 
zliczała punktowane wnioski. Do realizacji w pierwszej kolejności będą przechodziły wnioski, 
które otrzymają najwięcej punktów.  Pierwsza obróbka wniosków będzie prowadzona            
w Biurze Stowarzyszenia w Urzędzie Gminy Pokrzywnica.   
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2009-2020 . 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński – również przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2009-2020 i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami  podjęła 
Uchwałę Nr XVIII/91/08 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy 
Gzy na lata 2009-2020  – która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 13.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji, nie było też i odpowiedzi. 
Ad. pkt 14. 
Wójt Z. Kołodziejski  - poinformował, że modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
wsi Porzowo - 550 m i przebudowa drogi gminnej również we wsi Porzowo – 1000 m   została 
zakończona. Wykonano termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej              
w Przewodowie Poduchownym. Nie została wykorzystana kwota w wysokości 50.000 zł., 
którą gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego. Środki zostały przełożone na rok 2009 
jako środki niewygasające. Kwota dotyczy rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody we wsi               
Gzy-  Wisnowa. Chodziło o wybudowanie 2 zbiorników wyrównawczych. Środki, które miała 
gmina wystarczały na  wykonanie podbudowy i  połącznie   z hydrofornią. Zadanie te postara 
się wykonać w przyszłym roku. Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne, to zostały wykonane tylko 3 
punkty tj. w Gzach, Słończewie i Ładach. Nie wykonano 1 punktu przy Kościele w Gzach, gdyż 
po rozmowach okazało się, że postawienie słupa wymaga pozwolenia na budowę. Zadanie to 
przełożone zostało na rok  2009. Poza tym,  dokonano  wymiany pokrycia dachowego na 
budynku w Gzach.  Kontrola wykonania zaleceń przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Pułtusku w przedmiotowym budynku   odbędzie się 08.12.2008 r.  Dodał, że 
zalecenia nie zostały wszystkie wykonane, ale w większości. Została również wykonana 
naprawa dachu na budynku PSP w Przewodowie Poduchownym,  w którym kiedyś mieszkał, 
ponieważ myślimy o  pozyskaniu środków,  żeby w przyszłości pomyśleć o klasach 3- 6. 
Nawożenie dróg żwirem i równanie zostało zakończone  i zapłacone. Z terenu były uwagi, że 
trafiały się transporty  żwiru gliniastego. W związku z tym, w przyszłym roku 
prawdopodobnie należy wybrać innego wykonawcę. Do zimy gmina jest przygotowana 
dobrze. Jest 3 wykonawców. Osobiście myśli, że tęgiej zimy nie będzie.  
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Przystanki autobusowe  zostały naprawione. Jeden przystanek nie został pobudowany. 
Została zakupiona część materiałów i w przyszłym roku  zadanie te zostanie wykonane.           
W spawie wytyczenia dróg,  powiedział, że  chodzi  tak jak wcześniej mówił  o drogi we wsi 
Żebry-Wiatraki i Gotardy. Był na miejscu  i uznał, że trzeba to zrobić. Następnie 
poinformował, że w dniu dzisiejszym odbył się przetarg na obiekt po byłej  Gminnej 
Spółdzielni „SCh” w Ołdakach. Do przetargu przystąpił 1 kupujący, który wpłacił wadium i dał 
1% zwyżki. Jest to mieszkaniec naszej gminy Pan Janusz Zadrożny. Nadmienił, że                          
o nieruchomość pytało się kilku zainteresowanych,  ale żaden z nich nie wpłacił wadium. 
Ad. pkt 15. 
Sołtys wsi Begno P. Kownacki -  przypomniał, że były Przewodniczący Rady Pan Cezary 
Wojciechowski – podjął się załatwienia przeprowadzenia aktualizacji i kwalifikacji działek. 
Prace te miał wykonać pewien pan za odpłatnością (wstępnie 500 zł. i za każdą działkę po 
100 zł.)  Po czym zapytał, czy Pan Wójt orientuje się , co dzieje się w tej sprawie na terenie 
powiatu pułtuskiego? Nadmienił, że w powiecie ciechanowskim aktualizacja jest 
przeprowadzana na koszt państwa. 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że jak jest w innych gminach,  tego nie powie.  U naszej 
gminie aktualizacja działek  nie jest prowadzona. Są prowadzone aktualizacje  
nieruchomości, działek budowlanych i innych i za to płaci powiat i gmina. Robi to kilka gmin 
w powiecie i być może do nas też zwrócą się o dofinansowanie. 
Sołtys wsi Ostaszewo–Wielkie Danuta Szczypińska – prosiła o wycięcie zarośniętej drogi 
Ostaszewo Wielkie – Ostaszewo-Włuski.  
Radny W. Światkowski – poinformował, że Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Przewodowie 
straciła płynność finansową. W związku z tym, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie  
Członków SKR, na którym w celu ratowania SKR w Przewodowie została podjęta uchwała       
o sprzedaży obiektu SKR w Szyszkach. Obiekt został wyceniony prawdopodobnie na kwotę  
250.000 zł.  i jest nim zainteresowanie. Przetarg jeszcze się nie odbył. Ustalono również, że 
40 % uzyskanej kwoty ze sprzedaży obiektu pozostaje  w rejonie Szyszk natomiast  60% 
przeznacza się na ratowanie zbankrutowanego SKR w Przewodowie. Nowym Prezesem SKR 
została Pani Maria Święch. Walne Zebranie uchwaliło również, że pieniądze, które pozostaną 
w rejonie Szyszk zostaną zagospodarowane przez Kółko Rolnicze w Ostaszewie-Pańki i będą 
przeznaczone na asfaltowanie itd.    
Radny L. Pytel – zwracając się do Pani Przewodniczącej Rady i Pana Wójta Gminy zgłosił 
wniosek o zatrudnienie w Urzędzie Gminy osoby na stanowisku ds. promocji gminy, kultury    
i sportu.  Wniosek swój uzasadnił tym, że  oprócz pracy  czy to fizycznej, czy umysłowej  
mieszkańcom gminy należy się  odpoczynek. Uważał, że pieniądze uzyskane z opłat  za 
wydawanie zezwoleń  na sprzedaż alkoholu, które w większości przeznaczone są na realizację 
zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, można przeznaczyć na zaszczepienie kultury  wśród młodzieży np. na 
prowadzenie małych koncertów. Chodzi o to, aby młodzież nie przesiadywała przez 
telewizorami i mniej korzystała z Internetu.  Podkreślił, że w gminie Gzy alkoholizmu nie ma, 
poza  kilkoma przypadkami, które znajdą się w każdej społeczności, ale nie na tyle, aby z 
uzyskanych środków tak wysoko finansować w/w edukację. Poinformował, że z tego co wie 
od  nauczycieli,  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie i Publicznego Gimnazjum w 
Gzach, to młodzież jest uzdolniona. Jest kilka dziewcząt, które ładnie śpiewają i  jest kilka 
osób, które umieją grać na instrumentach.  
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Uważał, że duch kultury, który był na terenie gminy w latach 80-tych prowadzony przez Panią 
Jadwigę Koc, powinien powrócić do gminy i  być przez nią poprowadzony. 
Sołtys wsi Kozłówka J. Koc – odpowiedziała, że życzyłaby sobie tego,  aby wróciło to 
wszystko, ale  czy się to uda , tego nie wie. 
Sołtys wsi Słończewo J. Grochowski -  wracając do sprawy SKR, powiedział, że jest to trochę 
zastanawiające, ponieważ w SKR sprzedano już wszystko co możliwe, zostały tylko Szyszki. 
Następnie zapytał, w imię czego sprzedaje się Szyszki i 60% środków daje się do Przewodowa 
żeby ratować, reanimować  trupa, coś co już nie żyje?  Podkreślił,  że 40% środków ze 
sprzedaży zostaje na duży obszar. Są to pieniądze rolników Gotard, Słończewa, Ostaszewa, 
Szyszk. Powiedział, że wypadałoby się zapytać tych, którzy  te pieniądze dali,  co z tymi 
pieniędzmi zrobić? Uważał, że ktoś ze społeczeństwa powiedział, że jest za tym, żeby 60% 
środków przeznaczyć na reanimację nieboszczyka. Uznał, że wszyscy patrzyli na to jak SKR 
upada, jak  się marnuje, jak jest rozkradany, a teraz wszystko to zmarnować i reanimować 
nieboszczyka. Uważał, że „wywołał wilka z lasu” i na ten temat będzie dyskusja. 
W kwestii ubezpieczeń w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń obowiązkowych upraw 
powiedział, że w dniu 03.11.2008 r. w Pułtusku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Izb 
Rolniczych, na które była zaproszona przedstawicielka Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych. Pani ta nie zaczynała od straszenia rolników o zabraniu dopłat. Poinformował, 
że rolnik może ubezpieczyć uprawy, ale nie musi. Jeżeli  rolnik nie ubezpieczy upraw,  może 
zostać ukarany w wysokości   2 euro od 1 ha, a nakładającym karę jest Wójt Gminy. 
Apelował,  żeby rolnicy nie dali się zastraszyć, że dopłaty zostaną zabrane. 
W sprawie broszurek dotyczących zgodności , które rolnicy otrzymują z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , poinformował, że na ten temat prawdopodobnie 
na początku stycznia 2009 r. w Pułtusku odbędzie się 2-dniowe  szkolenie dla rolników.  W 
związku z tym dobrze będzie się z tym zapoznać , gdyż Polska zobowiązała się do spełniania 
różnych wariantów i  jest tam kilka związanych z tym problemów. Największy nacisk 
kładziony jest na indentyfikację zwierząt i ochronę środowiska. Dodał, że problem                    
z odpadami w naszej gminie jest rozwiązany,  natomiast  ze ściekami nie i jest to zadanie do 
rozwiązania przez gminę 
Następnie poinformował, że w miesiącu  październiku 2008 r. odbyła się kontrola   odnośnie 
wybudowanej  drogi Słończewo-Dziarno. Na drodze tej był Pan Wójt, wykonawca i inspektor 
nadzoru. Ustalono, że poprawki w ramach gwarancji wykonawca ma wykonać do    
20.11.2008 r. Po  tym dniu pojawił się ktoś z koparką i na zakręcie od strony Dziarna wykopał 
30 m rów. W związku z tym, że skargą był już u niego rolnik Pan Lechowicz. Rolnik liczy na to, 
że wykopany rów będzie miał odprowadzenie dalej, ponieważ powstało jezioro łabędzie.  
Dodał, że jako sołtys zwrócił się do Pana Wójta z  myślą, że trzeba to poprawić i  jednocześnie  
zapytał,  czy wykonawca zrobi to,  do czego się zobowiązał ? 
Radny W.  Światkowski  - zabierając głos w dalszej dyskusji nad sprawą SKR poinformował, 
że Walne Zebranie  składa się z 18 członków.   Na zebranie przybyło 10 członków.   Z rejonu 
Szyszk było 3 Członków, tj. sołtys Szyszk, Begna i osobiście sam    w związku z tym nie mieli 
siły przebicia. Nadmienił, że na poprzednim Walnym Zebraniu, które odbyło się w czerwcu 
2008 r.  Prezes SKR Pan Stachnio wykazał, że  stan zadłużenia „0” 
Sołtys wsi Słończewo J. Grochowski – uznał, że delegaci powinni być przytomni. 
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Sołtys wsi  Begno P. Kownacki -  wyjaśnił, że w Komisji Rewizyjnej SKR jest drugą kadencję. 
Poinformował, że wynikła sytuacja, że był „nóż na gardle” ponieważ SKR jest zadłużony  na 
kwotę 50.000 zł.  
Sołtys  wsi Stare Grochy  T. Długołęcki  przypomniał, że w czerwcu dług wynosił „0” 
natomiast  w listopadzie 50.000 zł. i zapytał, za co Pan Stachnio brał pieniądze? 
Sołtys wsi Begno P. Kownacki  - kontynuował dalej, że domagał się zwrotu  udziału dla 
rolników z okolicznych wsi. Jednak okazało się, że cofnięcie udziału jest niemożliwe, 
ponieważ każdy ze sprawą musiałby zgłosić się do Sądu w Warszawie a kwota ta po 
denominacji złotego wynosiłaby 20 lub 30 zł., dlatego  nie miało to żadnego sensu.                 
W związku z tym podjęto decyzję o sprzedaży obiektu w Szyszkach dla ratowania SKR             
w Przewodowie. Uznał, że 40%, które zostało przyznane dla rejonu Szyszk to i tak dużo, 
ponieważ nie było możliwości  wywalczyć  więcej. Dodał, że wcześniej  nie było wiadomo do 
kogo należała nieruchomość w Szyszkach, aż   Pan Stachnio wystąpił do Sądu  o przyznanie 
prawa własności i SKR został jej właścicielem 
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – zapytał, czy można wiedzieć jak głosowali? 
Sołtys wsi Begno P. Kownacki  - odpowiedział, że głosowali za sprzedażą  Szyszk ponieważ 
jeżeli 50.000 zł. nie zostanie zapłacone do 15.12.2008 r. to wkroczy komornik. 
Sołtys  wsi Stare Grochy  T. Długołęcki  - zapytał, czy Pan Stachnio wyjaśnił z jakiego powodu 
powstał dług? Czy dług powstał na pensje pracowników? Dodał, że na terenie SKR                  
w Przewodowie znajduje się stacja przekaźnikowa telefonii komórkowej,    sklep, CPN, 
sprzedaż gazu,  warsztat,  za  które pobierane są pieniądze. W związku z tym, skąd powstał 
ten dług?  
Sołtys wsi Begno P. Kownacki  - odpowiedział, że w Komisji Rewizyjnej jest dopiero drugą 
kadencję. Sprzedany został obiekt w Strzegocinie, sprzedawane były ciągniki, kombajny i nikt 
na to nie reagował. 
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – Pana Kownackiego pytał, z czego powstał dług, 
przecież byli bisko Prezesa Stachnio? 
Radny L. Pytel -  wyjaśnił , że być może było błędem wcześniejsze niedopatrzenie sprawy 
przez Wójta  i Radę Gminy, ponieważ te organy mają prawo wiedzieć, co dzieje się na terenie  
gminy i w czasie zareagować. Pana Prezesa SKR należało zaprosić na sesję Rady Gminy,  aby 
przedstawił plan naprawczy swojego zakładu. Jeśliby tego nie zrobił, można byłoby wystąpić 
z wnioskiem do Rady SKR  o zwolnienie go z pełnionej funkcji.    
Na temat sanitacji  gminy mówił, że jest  to tak zwany  program gminny zapobiegający 
zanieczyszczeniu naszego środowiska. Gmina posiada koncepcję projektową, techniczno-
technologiczną sanitacji gminy. W koncepcji zakłada się, że w  gospodarstwach  położonych  
w zabudowie kolonijnej, w miejscowościach gdzie poziom wód gruntowych jest niższy jak      
1,5 m zamontowanie oczyszczalni przydomowych. Dla terenu pozostałego o zwartej 
zabudowie przewidziana jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Dodał, że jest to 
zadanie własne gminy, do którego należy wrócić jak najszybciej. Poinformował, że z uwagi na 
to, że weszła w życie  nowa ustawa o ochronie środowiska i powstały  Regionalne Dyrekcje 
Ochrony Środowiska,   nie chce aby gmina znalazła się w sytuacji nałożenia kary, że nic w tym 
temacie nie zostało zrobione. W związku   z tym,  uznał, że w najbliższym czasie należy się 
spotkać i uzgodnić, jaka musi być oczyszczalnia, jaką ma mieć moc przerobową na dobę i ile 
będzie do niej podłączonych gospodarstw domowych. Jego zdaniem, w roku 2009 musi 
zostać ustalona lokalizacja i środki w budżecie gminy na projekt budowy. 
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Zwracając się do sołtysów sołectw  o zabudowie kolonijnej, poprosił o jak najszybsze 
dostarczenie  wykazów osób zainteresowanych budową oczyszczalni przydomowych.  
Sołtys wsi Begno P. Kownacki – przypomniał, że pamięta, kiedy  Prezes SKR był  kilka razy  na 
sesjach Rady Gminy i nikt go nie zapytał   jak gospodarzy społecznym majątkiem. 
Radny M. Mordwiński – zgłosił wniosek, aby na przyszłą sesję Rady Gminy zaprosić 
Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aby 
uczestnikom sesji wyjaśnił niektóre kwestie tzn.,  co robić kiedy brakuje kolczyków? 
Radny L. Pytel – wyjaśnił, że  jak wcześniej mówił Pan J. Grochowski  w Pułtusku odbędzie się 
2 dniowe szkolenie. W szkoleniu udział wezmą przedstawiciele Biura Powiatowego, 
Wojewódzkiego ARiMR i wszystkie sprawy zostaną wyjaśnione. Uznał,  że nie ma potrzeby 
zaproszenia na sesję  Pana Kierownika. Dodał, że  uczestnicy szkolenia otrzymają posiłek oraz 
będą mieli zwrócone koszty podróży. 
Przewodnicząca M. Filipowicz - poinformowała, że Pan Kierownik Biura Powiatowego ARiMR        
w Golądkowie wie, że sesje w naszej gminie odbywają się raz w kwartale i jeśli będzie miał 
coś do przekazania, to przyjedzie sam. Jej zdaniem, nie ma co dublować tych samych 
tematów.   
Wójt Z. Kołodziejski – na zadanie pytania i zgłoszone wnioski udzielił następujących 
odpowiedzi: 
-  Poinformował, że wycięcia drzew i krzewów obecnie nie załatwi,  ale postara się  załatwić. 
- W sprawie sprzedaży nieruchomości   po byłej Gminnej Spółdzielni „SCh” w Ołdakach za 
300.000 zł. a SKR w Szyszkach za 250.000 zł., powiedział, że życzy, żeby obiekt w Szyszkach   
został sprzedany  za taką kwotę. Dodał, że   jego życzeniem było , żeby obiekt w Ołdakach 
ktoś   kupił,  zagospodarował, płacił podatek od nieruchomości     i stworzył miejsca pracy,  
żeby obiekt nie straszył. Natomiast  obiekt SKR  w Szyszkach,   jest zagospodarowany i  jest       
w lepszym stanie technicznym. 
- W kwestii utworzenia w Urzędzie Gminy stanowiska pracy ds. promocji gminy, kultury           
i sportu  powiedział, że jest  to sprawa do rozważenia, która wymaga zastanowienia się,   czy 
będzie nas na to stać. 
- W sprawie  wybudowanej drogi Słończewo -  Dziarno poinformował, że część napraw           
w ramach gwarancji została zrobiona. Natomiast w sprawie wykopanego rowu była u niego 
Pani Lechowicz. W związku z tym, pojedzie na miejsce i to sprawdzi.  Dodał, że pracownik 
zrobił co miał zrobić, ale rów wykopał tak , że  nie odpływa woda. 
- Odnośnie sanitacji gminy uznał, że trzeba się spotkać i zrobić konkretne ustalenia. 
                Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady  o godz. 12.40 zamknęła 
sesję.    
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