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                                                        P R O T O K Ó Ł Nr XII/2004                                     

                                              

                                        z  Sesji  Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 22 stycznia 2004 roku                 

                                        w Gimnazjum Publicznym  w Gzach pod przewodnictwem   

                                        Pan Cezarego  Wojciechowskiego – Przewodniczącego Rady            

                                        Gminy Gzy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XII sesję Rady Gminy Gzy i po powitaniu radnych 

i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik   nr 1 do 

niniejszego protokołu aktualnie na posiedzeniu uczestniczy  15 radnych, co wobec 

ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych uchwał.  

Pan Przewodniczący Rady – zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego 

punktu – Podjecie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Wód Gruntowych 

Przed Zanieczyszczeniami Pochodzącymi z Indywidualnych Gospodarstw Rolnych jako pkt 8 

porządku obrad.                                                                                                                                                     

Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad w 

następującym brzmieniu: 

  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: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. 

  6. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok. 

      a/ zapoznanie z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta  

          projekcie uchwały budżetowej na 2004 rok wraz z informacjami o stanie mienia  

          komunalnego i objaśnieniami, 

      b/ wystąpienie Wójta, 

      c/ opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie: projektu  
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           budżetu gminy na 2004 rok, 

       d/ opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie: projektu budżetu gminy na 2004 rok, 

       e/ dyskusja. 

   7. Podjecie uchwały w sprawie: uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

      elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gzy. 

   8. Podjecie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Wód Gruntowych Przed  

       Zanieczyszczeniami z Indywidualnych Gospodarstw Rolnych. 

   9. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. 

 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 11. Sprawy bieżące gminy. 

 12. Wolne wnioski i pytania.  

Ad. pkt 3 

Pan Przewodniczący Rady – zapoznał, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Gzy, 

odbytej w dniu 09 grudnia 203 roku Nr XI/2003 jest wyłożony na sali obrad do wglądu. Nie 

zostały wniesione uwagi i został on przyjęty jednomyślnie. 

Ad. pkt 4 

Pan Włodzimierz Żbikowski – złożył wniosek Klubu Radnych „Samorządowego 

Porozumienia Rolników” – wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Pan Andrzej Długołęcki – zgłosił wniosek ustny – wykonać dokumentację projektowo 

kosztorysową na asfaltowanie drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo w związku ze 

skargami. 

Ad. pkt 5    

Pan Przewodniczący Rady – poprosił o zapoznanie z opinią Komisji Oświaty, Zdrowia i 

Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. 

Pan Zdzisław Kaczorowski – zapoznał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. uchwałę 

po wprowadzeniu zmian – zwiększyć o 2.000 zł na działanie pracowni internetowej w 

gimnazjum, a zmniejszając o 1.000 zł z finansowania szkoleń i kursów i o 1.000 zł z innych 

zadań. 

Pan Przewodniczący Rady – poprosił o zapoznanie z opinią Komisji Rolnictwa i Budżetu w 

sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki o Rozwiązywania Problemów  
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Alkoholowych na 2004 rok. 

Pan Edward Malicki -  zapoznał, że  Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. uchwałę po 

uwzględnieniu zmian proponowanych przez poprzednią Komisję. 

Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie proponowaną zmianę wykorzystania 

planowanych środków.  

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za propozycją głosowało 15 radnych. Propozycja 

przeszła jednomyślnie. 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok z 

uwzględnieniem proponowanej zmiany i poddał go pod głosowanie. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 15 radnych. 

Uchwała Nr XII/68/04 Rady Gminy Gzy z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie: uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok 

przeszła jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6 

a/ 

Pan Przewodniczący Rady – poprosił o zapoznanie z Uchwałą RIO w sprawie projektu 

uchwały budżetowej na 2004 rok. 

Pani Barbara Polańska – odczytała Uchwałę Nr 18/C/2004 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12.01.2004 r. w sprawie wydania 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2004 rok 

wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 

Ww. uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

b/ 

Wystąpienie Wójta stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

c/ 

Pan Zdzisław Kaczorowski – odczytał opinię Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego Rady Gminy Gzy w sprawie: projektu budżetu gminy Gzy na 2004 rok.  

Opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

d/ 

Pan Edward Malicki – odczytał opinię Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady miny Gzy w  
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sprawie: projektu budżetu gminy Gzy na 2004 rok.  

Opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

e/ 

Pan Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że Komisja Oświaty, Zdrowia i 

Bezpieczeństwa Publicznego zaproponowała poprawkę w projekcie budżetu, aby na straże 

przeznaczyć kwotę 45.000 zł. 

Pan Andrzej Jusiński – zaznaczył, że w roku ubiegłym też była sprawa zmniejszenia 

środków na straże. Od stycznia tego roku wszedł 22% podatek WAT na sprzęt strażacki, jak 

również powinni być ubezpieczeni strażacy od nieszczęśliwych wypadków, bo w razie 

wypadku nie będzie wypłacone odszkodowanie, a przysługuje strażakom ochotnikom jak 

strażakom w straży zawodowej. Na ubezpieczenie będzie potrzeba ok. 4.000 zł. Prosi o nie 

zmniejszanie planowanych środków. W ubiegłym roku było przyznane ponad 50.000 zł i 

zabrakło, a obecnie planowane 45.000 zł nie wystarczy. 

Decyzję rozstrzygającą podejmą radni. 

Pan Włodzimierz Salwin – jego zdaniem temat straży nie powinien być lekceważony. Ogień 

jest najgorszym złem i nie powinno się nikogo o tym przekonywać. Na inne sprawy też są 

potrzebne środki. Strażacy nie wywołują ognia. 

Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie poprawkę w projekcie budżetu 

zmniejszenia środków na straże do 45.000 zł. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za poprawką głosowało 8 radnych, a 7 radnych było 

przeciw. Poprawka przeszła większością głosów. 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu 

gminy na 2004 rok z uwzględnieniem poprawki. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 8 radnych, natomiast 7 radnych 

wstrzymało się od głosu.  

Uchwała Nr XII/69/04 Rady Gminy Gzy z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie: uchwalenia 

budżetu gminy Gzy na 2004 rok przeszła większością głosów i stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: uchwalenia założeń do  
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planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gzy. Poddał pod 

głosowanie ww. projekt uchwały. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 15 radnych.  

Uchwała Nr XII/70/04 Rady miny Gzy z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie: uchwalenia 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gzy 

przeszła jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8 

Pani Sekretarz – zapoznała z Programem ochrony wód gruntowych przed 

zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych. Nie podjecie 

uchwały ww. sprawie spowoduje, że rolnicy nie będą mogli budować gnojowników i 

skorzystać z dotacji do ww. budowy. 

Pan Witold Czapliński – zaproponował zmianę w załączniku wykreślić pkt 5 i 8. Zapytał, że 

jeśli nie będzie wybudowanej płyty gnojowej, rolnik nie otrzyma dopłaty do gospodarstwa? 

Pan Włodzimierz Salwin – uważał, że projekty płyt gnojowych są opracowane dla 

gospodarstw, w których jest 10 sztuk bydła i 15 ha ziemi. 

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że płyta gnojowa może być budowana do 40 

szt. Jeśli będzie miał pozwolenie na budowę na płytę gnojową dla większej ilości bydła, 

będzie miał większy zbiornik. Warunek wybudowania płyty gnojowej jest posiadanie 10 szt. 

bydła i 15 ha ziemi własnej lub wraz z dzierżawą. 

Pan Wójt – zaznaczył, że w oczyszczalni ścieków w Pułtusku mają moce przerobowe i będą 

mogli przyjąć od nas, ale oczyszczalnie ścieków mają inne sąsiednie gminy – Sońsk i 

Karniewo.  

Pani Sekretarz – poinformowała, że w programie musi być wskazana miejscowość – Pułtusk 

i rozszerzyć, że wywóz nieczystości będzie mógł być do gmin sąsiednich. 

Pan Wójt – zapoznał, że rozmawiał z przedstawicielami gmin Pułtusk i Karniewo i nie 

będzie przeszkód z odwożeniem nieczystości do oczyszczalni. 

Pan Przewodniczący Rady – zaproponował o dodanie  w punkcie 5 „i sąsiednich gmin”, 

natomiast punkt 8 w następującym brzmieniu „ za każdorazowe wykonanie usługi zleconej 

przez Gminę właściciel nieruchomości zostanie obciążony ustaloną opłatą. 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu 

Ochrony Wód Gruntowych Przed Zanieczyszczeniami Pochodzącymi z Indywidualnych  
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Gospodarstw Rolnych z uwzględnieniem proponowanych zmian i poddał go pod głosowanie. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od 

głosu.                                                                   

Uchwała Nr XII/71/04 Rady Gminy Gzy z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie: uchwalenia 

Programu Ochrony Wód Gruntowych Przed Zanieczyszczeniami Pochodzącymi z 

Indywidualnych Gospodarstw  Rolnych przeszła większością głosów i stanowi załącznik nr 

10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9 

Pan Przewodniczący Rady – zaznaczył, że skarga Państwa Ewy i Stanisława Łałowskich 

była rozpatrywana była 23 października 2003 roku i była odrzucona przez Radę Gminy. 

Obecnie jest nowa skarga. Ww. był zapraszany na spotkania, ale nie był, a w jego imieniu był 

jego brat na jego prośbę. Ze spotkania została sporządzona notatka służbowa. 

Pan Witold Czapliński – odczytał notatkę służbową. Zapoznał z pismem Pana Łałowskiego, 

aby na sesji reprezentował go jego brat Jan Łałowski.  

Pan Przewodniczący Rady – zaznaczy, że na poprzednią sesję i na dzisiejszą byli proszeni 

ww., ale nie byli i dziś też ich nie ma.  

Pan Zdzisław Kaczorowski – zapoznał, że uczestniczył na spotkaniu z Panem Janem 

Łałowskim i mamy jego konkretne zdanie w sprawie robienia dróg. Nie znał naszych 

realnych środków budżetu na drogi gminne. Środki przeznaczane są co roku bieżące 

utrzymanie dróg. Należy sporządzić plan robót. Wg zdjęć stan drogi jest lepszy niż innych 

dróg gminnych. Powinno być określone w jaki sposób ma być utrzymanie dróg gminnych. 

Pan Łałowski zarzuca, że żwirowanie i rozplantowanie powinno być robione w ramach 

utrzymania dróg. Ludzie nie mają czasu na prace przy żwirowaniu dróg. Przykładem jest 

stawianie zarzutów do uzasadnienia uchwały.  

Pan Przewodniczący Rady -  zapoznał z uzasadnieniem uchwały dotyczącego skargi – 

odczytał je. 

Pan Włodzimierz Salwin – zaznaczył, że równiarka nie może na części drogi Nowe 

Przewodowo – Przewodowo Majorat wyrównać drogi gdyż przeszkadzają 3 drzewa rosnące 

przy drodze.                                                        

Pan Przewodniczący Rady – poprosił o zastanowienie się w sprawie uzasadnienia do 

uchwały. 
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Pan Mieczysław Skorupski – jego zdaniem uchwała zostanie wysłana i wróci z następną 

skargą. 

Pan Witold Czapliński – uważał, że była przedstawiana uchwała i uzasadnienie Panu Janowi 

Łałowskiemu i przyjął do wiadomości. 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta.  

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 11 radnych, natomiast 4 radnych 

wstrzymało się od głosu.      

Uchwała XII/72/04 Rady Gminy Gzy z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie: rozpatrzenia 

skargi na Wójta  przeszła większością głosów i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 10 

Pan Wójt – poinformował, że 2 wnioski dzisiaj złożone w interpelacjach należy rozpatrzyć 

na komisjach. Może będą środki z UE i będzie możliwe coś załatwić.  

W sprawie skargi Pana Łałowskiego, co było możliwe było zrobione w ramach środków. 

Pan Zdzisław Kaczorowski – jego zdaniem, aby poprawić wykonanie prac żwirowania dróg 

gminnych i uniknąć skarg - sołtys z mieszkańcami ustalą plan robót. 

Ad. pkt 11 

Pan Przewodniczący Rady -  poinformował, że na komisjach były pytania w sprawie 

obwodów łowieckich na naszym terenie, a jest przedstawiciel Pan Marek Majewski i odpowie 

na pytania w tym temacie. 

Pan Witold Czapliński – zapytał, kto podejmuje decyzje, aby były obwody łowieckie na 

prywatnym gruncie. Czy można nie zgodzić się na polowanie na prywatnym gruncie? 

Pani Zofia Frąckiewicz – zwróciła się z pytaniem do Pana Starosty w sprawie naprawy 

chodników w Szyszkach. Telekomunikacja prowadząc linię telefoniczną uszkodzili chodnik i 

zostawili nie poprawiając go. Chodnik nie był remontowany 30 lat. Czy jest szansa na 

naprawę chodnika?  

Ośrodek Zdrowia w Szyszkach czy jest w rejestrze NFOZ w Ciechanowie – ma obawy, że 

nie. 

Pan Mieczysław Skorupski – zaznaczył, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie: 

zapewnienia opieki zdrowotnej przez DAR – MED mieszkańcy zarejestrowali się do ww., a 

obecnie nie może funkcjonować. 
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Pan Janusz Konarzewski – do Pana Starosty – wycinka drzew przydrożnych na trasie 

Kozłówka – Grochy Imbrzyki. Sprawa jest od 8 lat. Pismo było wysyłane w marcu i nie ma 

na nie odpowiedzi. 

Pan Przewodniczący Rady – zapytał kto ustala wysokość czynszu dzierżawnego i dlaczego 

gmina nie może decydować o Kołach Łowieckich? 

Pan Marek Majewski – odpowiedział, że Koła Łowieckie działają na podstawie ustawy z 

1995r. Dz. U. Nr 95 poz. 713 z późniejszymi zmianami. Są zrzeszone i działają na podstawie 

zrzeszenia i ustawy. Na obszarze RP siedziba jest w Warszawie. Zwierzęta żyjące wolno są 

własnością Skarbu Państwa. Koła wydzierżawiają grunty na okres 10 lat, a czynsz dzierżawny 

nie może być wyższy niż 0,07q żyta za 1 ha. Zrzeszeni w Kole Łowieckim maja uprawnienia 

do polowania. Posiadają osobowość prawną. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu zwierzyną żywą, obrotem tuszami zwierzyny i sprzedażą usług turystycznych.  

Do zadań Polskiego Związku Łowieckiego min. należy: prowadzenie gospodarki łowieckiej, 

zwalczanie kłusownictwa. Na terenie naszej gminy działa Koło Łowieckie „MEWA” z 

siedzibą w Pułtusku, które płaci dzierżawę do starostwa powiatowego 0,04 q żyta z 1 ha 

gruntów, czyli wynosi 1 zł z 1 ha. Dzierżawią ok. 3740 ha. Odstrzały odbywają się 100 m od 

budynków, 200m od ludzi pracujących na polu,  myśliwi mogą odstrzelić koty i psy będące 

200 m. od budynków.                                             

Pan Włodzimierz Żbikowski  -  zapytał, jak jest Koło Łowieckie poluje, a prawo własności 

gruntów obywateli? 

Pan Witold Czapliński – Koło dba o ochronę środowiska, a nie ma na polach bażantów, 

kuropatw, natomiast jest dużo lisów, które wyrządzają duże szkody rolnikom. Czy są 

dokarmiane zwierzęta? 

Pan Andrzej Długołęcki – zapytał, czy czynsz dzierżawny ustala Starosta? 

Pan Marek Majewski – odpowiedział, że czynsz dzierżawny ustala Minister Ochrony 

Środowiska. Zwierzęta są dokarmiane na naszym terenie we wsiach: Mierzeniec, Żebry 

Włosty, Pękowie, Kozłowie, Grochach Serwatkach i innych, są paśniki w lasach. Dla 

bażantów jest 30 karmników. Zwierzyny jest mniej z przyczyn nie zależnych od nich. Słaby 

jest przyrost. Wałęsające psy polują na zwierzęta. Lisy jego zdaniem nie zagrażają 

zwierzynie, a są potrzebne do selekcji zwierzyny.  
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Pan Starosta – odpowiedział, że plują ci co ustanawiają prawo w tej sprawie. Jest racjonalna 

gospodarka zwierzyną, a nie ma zajęcy. Chciałby ustalać podatki, ale ustalane są odgórnie. Są 

śmiesznie niskie stawki i są płacone. Bobry u nas był unikat, a dziś jest problem z nimi na 

rzece Przewodówce. Myśliwi nie występowali o odstrzał, a one przewracają stare wierzby. 

Jest zakaz odłowu ryb, ale jest kłusownictwo.  

W sprawie ośrodków zdrowia – żeby były podpisane odpowiednie decyzje o przejęciu już 

wcześniej byłoby bez problemów. A teraz  3 m-ce musi być zachowany termin przejęcia 

przez nowy podmiot. Pan Dariusz Mikuś musi rozszerzyć działalność o teren gminy Gzy i 

będzie od 1.03.2004 r. działał. Jest to okres przejściowy. Zapewnia opiekę zdrowotną w 

gminie Winnica od 1998 roku.  Podjął decyzję, że jest nowy Dyr. ZOZ w Pułtusku. Nie jest 

lekarzem, mieszkaniec gminy Gzy Pan Jerzy Wielgolewski, ale uważa, że nie musi być na 

ww. stanowisku lekarz.  

Ośrodek Zdrowia w Szyszkach do 29.02.2004 r. jest w Statucie SP ZOZ Pułtusk i jest filią 

Ośrodka Zdrowia w Przewodowie. 

Na terenie Gminy Gzy jest 66 km. dróg powiatowych. Środki z robót publicznych 

przeznaczane są na wycinkę rowów zakrzaczonych. W powiecie stać w ciągu roku na 

wykonanie 2 km. Do sprawy chodników powróci. Wystąpił w ub. roku o dotację na drogę 

Skaszewo – Borza Strumiany, jest możliwość robienia przy udziale środków gminy Gzy, a 

jeśli nie będzie ich, to będą musieli zaciągnąć kredyt. 

Pan Witold Czapliński – zapytał, czy polowania odbywają się tylko zorganizowane 

grupowo, czy też i indywidualnie mogą być? 

Pan Marek Majewski – odpowiedział, że są 2 rodzaje polowań: zbiorowe i indywidualne. 

Przy zbiorowym polowaniu musi być uzgodniona data, godzina i teren polowania. Na 

indywidualne polowanie musi być zgoda łowczego osobie która ma zezwolenie PZŁ, broń, 

zezwolenie na odstrzał. 

Pan Janusz Konarzewski – zapytał, co w przypadku kiedy myśliwi nie będą przestrzegali 

zachowania obowiązujących odległości od budynków, ludzi? 

Pan Marek Majewski – odpowiedział, że należy złożyć skargą na Koła, a odwołanie można 

składać do Okręgowego Zarządu w Ciechanowie. 

Pani Jadwiga Koc – jej zdaniem nie jest źle. 

Pan Włodzimierz Żbikowski – zapytał, jak obowiązuje prawo własności do łowiectwa? 
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Pan Marek Majewski – powiedział, że nie jest w stanie wyjaśnić tej sprawy. 

Pan Wójt – powiedział, że ma prośbę do sołtysów, aby powiadomili rolników o szkoleniach 

w sprawie wypełniania wniosków o dopłaty. W najbliższym czasie należy składać wnioski na 

budowę płyt gnojowych. Limit wynosi 30, a wniosków 60 i wystąpi o zwiększenie limitu. 

Termin składania wniosków do końca lutego.  

 Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję. 

 

Protokołowała: 

 

Hanna Skorupska 

 

 

 


