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

                                              

                                        z  Sesji  Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 29 kwietnia 2004 roku                 

                                        w sali narad w Gzach pod przewodnictwem   

                                        Pan Cezarego  Wojciechowskiego – Przewodniczącego Rady            

                                        Gminy Gzy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XIII 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  13 radnych, co wobec 

ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych uchwał.  

Pan Przewodniczący Rady – odczytał proponowany 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. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2003. 

      a/ wystąpienie Wójta, 

      b/ zapoznanie z Uchwałą Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w  

          sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z  

          wykonania  budżetu za 2003 rok, 

      c/ zapoznanie z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy o opinii wykonania przez  

          Wójta Gminy budżetu za rok 2003 i w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta, 

      d/ zapoznanie z Uchwałą Składu  Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w   

          sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy w sprawie:  

          udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gzy, 

      e/ opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykonania  

          budżetu Gminy Gzy za 2003 rok, 

 

      f/ opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie: wykonania budżetu Gminy Gzy za rok   

         2003,      
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      g/ dyskusja. 

   6. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i   

       udzielenia absolutorium Wójtowi. 

   7. Podjecie uchwały w sprawie: dofinansowania zadania inwestycyjnego. 

   8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok. 

   9. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego  

      Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

10. Podjecie uchwały w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Gzy. 

11. Podjecie uchwały w Statucie gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie: sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w  

      szkołach podstawowych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

      zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy. 

14. Podjecie uchwały w sprawie: programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do 

      Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

      terenie Gminy Gzy. 

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

18. Sprawy bieżące gminy. 

19. Wolne wnioski i pytania. 

Pan Zdzisław Kaczorowski – zapoznał, że na Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego został ustalony plan modernizacji dróg gminnych na lata 2004 – 2006 i prosił o 

wprowadzenie do porządku obrad jako punktu obrad. 

Pan Mieczysław Skorupski – uważał, że punkt ten nie powinien się znaleźć w porządku 

obrad ponieważ nie był omawiany na Komisji Rolnictwa i Budżetu. 

Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 

punktu- ustalenie planu modernizacji dróg gminnych w latach 2004 – 2006. 

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za głosowało 6 radnych, 7 radnych było przeciw.  

Wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu pod obrady sesji został odrzucony. 

Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie porządek obrad bez zmian w 

następującym brzmieniu: 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 
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  2. Uchwalenie porządku obrad. 

   3. Przyjcie protokołu z poprzedniej sesji. 

  4. Interpelacje radnych. 

  5. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2003. 

      a/ wystąpienie Wójta, 

      b/ zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w  

          sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdania z 

          wykonania budżetu za 2003 rok, 

      c/ zapoznanie z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy o opinii wykonania przez 

         Wójta Gminy budżetu za rok 2003 i w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta, 

      d/ zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w  

          sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy w sprawie 

          udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy, 

      e/ opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykonania 

          budżetu Gminy Gzy za 2003 rok, 

      f/ opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie: wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 

          2003, 

      g/ dyskusja. 

  6. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu  udzielenia 

      absolutorium Wójtowi. 

  7. Podjęcie uchwały w sprawie: dofinansowania zadania inwestycyjnego. 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok. 

  9. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego  

      Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

10. Podjecie uchwały w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Gzy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie: sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w  

    szkołach podstawowych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

      zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie: programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do  

      Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku. 

16. Zajęcie stanowiska w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę       
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      na terenie Gminy Gzy. 

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

18. Sprawy bieżące gminy. 

19. Wolne wnioski i pytania. 

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za porządkiem głosowało 7 radnych, 6 było 

przeciwnych. Porządek obrad został przyjęty ww. brzmieniu większością głosów. 

Ad. pkt 3 

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

Gzy, odbytej w dniu 22 stycznia 2004 roku Nr XII/2004 jest wyłożony na sali obrad do 

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

Przybyli 2 radni – Pan Witold Czapliński i Pan Janusz Konarzewski. 

Ad. pkt 4 

Pan Włodzimierz Żbikowski – zapytał, na jakim etapie jest modernizacja drogi gminnej Gzy 

– Ołdaki – Gzy Wisnowa? Co się dzieje w sprawie remontu budynku po byłej szkole? 

Pan Ireneusz Ambroziak – zapytał, kiedy rozpocznie się żwirowanie dróg gminnych? 

Pan Wójt – odpowiedział, że złożone są dokumenty do Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. Podpisana jest umowa na wykonanie modernizację drogi.  

Na remont budynku jest wykonywany projekt i kosztorys. Na rok 2004  zostało zaplanowane 

80.000 zł w budżecie gminy. Chciałby w tym roku rozpocząć remont i skorzystać ze środków 

unijnych. Był w Urzędzie Marszałkowskim i na razie nie wiej jakie potrzebne są dokumenty. 

Do końca maja ma być sprawa wyjaśniona  (do 80% można będzie skorzystać z dotacji). 

Żwirowanie dróg planuje rozpocząć jak w roku ubiegłym. Równiarka obecnie pracuje na 

terenie. Były głosy, że jest robione różnie. Uwagi zostały przekazane wykonawcy i jest 

poprawa. Myśli, że w tym roku żwirowanie wykonane będzie wcześniej. 

Pan Mieczysław Skorupski – jego zdaniem, gdzie było źle zrobione równanie dróg, powinni 

poprawić w ramach zapłaconych środków. 

Pan Witold Czapliński – zapytał, jak wygląda sprawa wodociągowania wsi Mierzeniec, 

Grochy Stare, Grochy Imbrzyki. Wójty Trojany? 

Pan Wójt – odpowiedział, że zadanie znalazło się w rankingu na dodatkowej liście na 11 

miejscu, a weszło 15 gmin z listy dodatkowej. Czekamy na promesę i będziemy zawierać 

umowy z mieszkańcami na dotację w kwocie 1.800 zł na wodociągowanie.  Będzie realizował 

zadanie Pan Młyński. 
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Pan Włodzimierz Żbikowski  - zapytał, Pan Wójt podjął decyzję w sprawie mieszkania dla 

rodziny z Ołdak, która składała podania o mieszkanie. Żyją w niegodziwych warunkach. 

Pan Wójt – odpowiedział, ze jest to temat trudny. Nie posiadamy mieszkań. Nie załatwił 

podania i nie wie jak załatwić. Myśli o tym, ale jest to trudny problem, gdzie przenieść 

rodzinę. Radny myśli o swoich mieszkańcach. Mieszkań  nie mamy, pobudować nowych nie 

jesteśmy w stanie. Może wspólnie z radą uda się rozwiązać problem. 

Pani Jadwiga Koc – zapytała, o kogo chodzi? Czy to są ludzie ułomni, chorzy, ze należy 

martwić się o ich warunki lokalowe? Kto to jest? Czy pracują, czy nie? Takich rodzin 

żyjących na terenie gminy w trudnych warunkach lokalowych jest dużo. 

Pan Wójt – odpowiedział, że jest to rodzina 3 osobowa Państwa Podgórskiech z Ołdak. 

Mieszkają na terenie parku podlegającego pod Zakład. Jest to budynek w złym stanie.  

Pan Włodzimierz Żbikowski – poinformował, że z tych 3 osób 2 pracuje, a 1 ok. 25 lat 

pracuje w jednym zakładzie pracy, drugi dorywczo pracuje. Nie wie na jakich warunkach 

mieszkają. Nie było tam nigdy światła. Podobne do ziemianki, a nie budynku mieszkalnego. 

Nie są właścicielami tego budynku i nie mogą dokonać tam żadnego remontu. Ludzie ci sa 

skłonni pokryć koszty remontu. 

Pani Zofia Frąckiewicz – zapytała, co na to radca. 

Pan radca – odpowiedział, że budynek te jest  własnością powiatu. 

Pan Edward Malicki – jego zdaniem należy ustalić, czy jest w stanie wyremontować 

mieszkanie, czy konieczne jest mieszkanie? Na remont należy uzyskać zgodę Starostwa. 

Pan Przewodniczący Rady – uważał, że należy umożliwić mu remontowanie domu. 

Pan Wójt – zaznaczył, że oni chcieliby tam mieszkać, ale sami nie są w stanie 

wyremontować domu. Chodzi o zabezpieczeniu lokalu dla ww. W najbliższym czasie tym się 

zajmie. 

Pan Piotr Kownacki – jego zdaniem należy pozwolić i pomóc im w remoncie domu. 

Pan Przewodniczący Rady – zapoznał, że otrzymał pismo od Pani Beaty Milewskiej – 

odczytał je.  

Pan Wójt – zaznaczył, że w ubiegłym roku występował do rady o środki na remont budynku, 

a rada nie dała. Jako organ wykonawczy występował o środki po skalkulowaniu potrzeb. 

Ad. pkt 5 

Pan Przewodniczący Rady – udzielił głosu Wójtowi Gminy Panu Zbigniewowi 

Kołodziejskiemu. 
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a/  

Wystąpienie Wójta w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 2003 rok. 

Wystąpienie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

b/ 

Pani Sekretarz – odczytała Uchwałę Nr 131/C/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25.03.2004 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych 

przez Wójta miny Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2003 rok. 

Ww. uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

c/ 

Pan Włodzimierz Żbikowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał, że w dniu            

06 kwietnia 2004 roku Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie i podjęła Uchwałę Nr 2/04 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 06 kwietnia 2004 roku o opinii wykonania przez 

Wójta Gminy budżetu za rok 2003 i w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta.  

Odczytał treść uchwały, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

d/ 

Pani Sekretarz – odczytała Uchwałę Nr 202/C/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16.04.2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 06.04.2004 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Gzy. 

Ww. uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

e/ 

Pan Zdzisław Kaczorowski – Przewodnicząc Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego odczytał pozytywną w sprawie wykonania budżetu za 2003 rok. 

Opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

f/ Pan Edward Malicki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu odczytał pozytywną 

opinię w sprawie wykonania budżetu za 2003 rok. 

Opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
g/ 

Pan Przewodniczący Rady – zapytał na jakich zasadach i kto pokrył koszt odwodnienia 

drogi w Szyszkach? 

Pan Wójt – odpowiedział, że sprawa ciągnęła się długo. Odwodnienie zostało zrobione przez 

działkę Pani Ziemieckiej, która wyraziła na to zgodę, ale w zamian za ekwiwalent 1.500 zł. 

Szukał sponsorów i znalazł na kwotę 500 zł, a 1.000 zł zapłacił z własnych pieniędzy. Ma 

pokwitowanie na wypłacenie ekwiwalentu. Odprowadzenie wody wykonane jest dobrze. 
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Zarząd Dróg w Pułtusku poprawił chodnik, który był uszkodzony przy kładzeniu 

światłowodu przez telekomunikację.  

Pan Witold Czapliński -  uważał, że należało zaciągnąć kredyt i robić inwestycje. Jesteśmy 

mało zadłużeni bo tylko 0,8% planowanych dochodów ogółem. 

Pan Wójt – odpowiedział, że na terenie gminy pracuje dość długo jeszcze jako Naczelnik  

Gminy  i były różne spojrzenia radnych poprzednich kadencji w sprawie zadłużania się. 

Obecnie zaciągamy kredyt na budowę sali sportowej, wodociąg i na koniec roku będzie 

zadłużenie 12,8%, a można do 60%. Jeśli rada uchwali, aby zaciągnąć kredyt i robić 

inwestycje on będzie realizować. Nadmienił, że zaciągając  kredyty do 60%, następna rada 

nie będzie mogła robić  nic  tylko spłacać kredyty. 

Pan Przewodniczący Rady – zapytał w sprawie wykonania w 89,33% w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Pani Marianna Filipowicz – jej zdaniem wykonanie ww. jest dość dobre. W poprzednich 

latach było jeszcze niższe i było dobrze. 

Pani Skarbnik - poinformowała, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki planowane na ten cel powinny być wykorzystane w 

100%. Wg planu nie zostało zrealizowane jedno zadanie  - nie zorganizowano wydania 

Biuletynu Gminy Gzy. Plan był  dość dobrze wykonany. Głównie środki były 

wykorzystywane w szkołach. Nie mamy warunków otworzenia świetlicy terapeutycznej.  

Myśli, że w tym roku plan zostanie wykonany w 100%. Środki, które zostały nie 

wykorzystane na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z ustawą powinny być 

wykorzystane w tym roku. 

Pani Marianna Filipowicz – zapytała, czy w uchwale RIO była wskazana jedna uwaga? 

Pani Skarbnik – odpowiedziała, że tak. Zapoznała, co było brane pod uwagę przy ocenie 

sprawozdania z wykonania budżetu. Uchwały były zgodnie z prawem, gdyż w innym 

przypadku byłyby uchylone przez RIO. Na ocenę mają wpływ  dokumenty składane do RIO. 

Jej zdaniem planowane zdania na 2003 rok zostały wykonane. 

Pani Jadwiga Koc – słuchając sprawozdania z wykonania budżetu i opinii o jego wykonaniu 

pogratulowała Przewodniczącemu Rady i Wójtowi takiej współpracy mimo wcześniejszej 

różnicy zadań. 

Ad. pkt 6 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały rozpatrzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi. Poddał pod głosowanie ww. projekt               
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uchwały. Ustawowy skład Rady jest 15 radnych, w głosowaniu brało udział 13 radnych. Za 

udzieleniem absolutorium Wójtowi głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych nie było, 4 

radnych wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr XIII/73/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: 

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi została 

podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady i stanowi załącznik nr 8 

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7 

Pan Przewodniczący Rady – powitał Pana Starostę, który przybył na sesję. 

Pan Starosta – zapoznał, że była możliwość wystąpienia do SAPARD o środki na budowę 

drogi powiatowej na terenie gminy Gzy. Dotacja ma być w wysokości 50% wartości drogi. Z 

drogi głównie korzystają mieszkańcy tej gminy. Myślał, że jeśli będzie możliwość 

dofinansowania i współfinansować będzie gmina. Tak jest w gminie Zatory, Pokrzywnica i 

Winnica jutro podejmuje uchwałę w tej sprawie. Myśli, że Rada Gminy Gzy też dofinansuje 

10% wartości. Potrzeby środków finansowanych są we wszystkich gminach. Wcześnie 

środków pomocowych było więcej niż obecnie. Prosi o dofinansowanie. Nie chce 

zrezygnować z robienia drogi.  

Pan Przewodniczący Rady – zapytał, jaka jest kwota dofinansowania z SAPARD? 

Pan Starosta – odpowiedział, że 50% wartości. 

Pan Zdzisław Kaczorowski – jest zdziwiony taką postawą. Mamy zastrzeżenia, co do formy 

zaprezentowania współudziału robienia drogi. Jego zdaniem, to szantaż. Nie chcieli bez 

spotkania ze Starostą mówić o współfinansowaniu w modernizacji drogi powiatowej. Dziś 

jest prośba o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 67.449 zł. Zapytał, czy w 

przypadku nie dofinansowania zadanie zostanie zdjęte z robienia pomimo, że jest w planie 

robienia. Jest to jedna z najważniejszych zadań i cieszyli się, że weszła do realizacji i chcą 

uczestniczyć i pomagać. Czują się zlekceważeni i poganiani.  

Pan Starosta – powiedział, że źle zrozumieli. To jest prośba. Było 1, 2 spotkanie. Obecnie 

jest taka sprawa. Nie pouczają. Chcą z radą pomagać mieszkańcom gminy. Rozmowy trwają 

od ubiegłego roku. Nie przyjechał szantażować tylko chce pomocy. Różne głosy dochodziły 

do niego. Jeśli uda się zrobią drogę. 

Pan Wójt – zapoznał, że informował wcześniej, że będzie potrzeba dofinansowania 10% . 

Powiadomił obie komisje o ww. sprawie. Droga potrzebna w związku z dowożeniem dzieci 

do szkół. 
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Pan Przewodniczący Rady – zapyta, jak się stało, że droga nie jest cała zaplanowana do 

robienia, zostało 800m. Były rozmowy z Dyrektorem Zarządu Dróg i były zapewnienia, że 

będzie robiona w całości. Jako mały odcinek nie będzie dostępna do drogi ciechanowskiej. 

Pan Starosta – odpowiedział, że nic nie wie o ww. sprawie. Cały czas była rozpatrywana 

sprawa odcinka drogi 3,5 km między dwoma drogami. Był potem informowany, ale cały czas 

był proponowany odcinek drogi 3,5km.  

Pan Przewodniczący Rady – powiedział, że dalej była obietnica, że zrobi powiat 

ciechanowski na swojej części drogę.  

Pan Starosta – zaznaczył, że jeśli powiat ciechanowski zrobi na swoim terenie, to spotkamy 

się w sprawie dokończenia drogi, ale to dalsza sprawa.  

Pan Witold Czapliński – zapytał, co będzie jeśli rada podejmie negatywną uchwałę, czy 

będzie droga robiona? 

Pan Starosta – odpowiedział, że dzisiaj czeka Zarząd Powiatu Pułtuskiego na decyzję Rady 

Gminy Gzy w sprawie dofinansowania i wtedy podejmie decyzję. 

Pan Piotr Kownacki – jego zdaniem jest szansa i należy zrobić drogę. 

Pan Witold Czapliński – jego zdaniem Rada Powiatu miała środki zaplanowane na drogę. 

Pan Starosta – odpowiedział, że w trakcie konstruowania budżetu była brana pod uwagę 

dotacja Rady Gminy Gzy.  

Pan Witold Czapliński – powiedział, że wiadomo ile mamy środków, a zrobić też chcemy 

jak najwięcej. 

Pan Janusz Konarzewski – nie takiej odpowiedzi się spodziewał, my damy środki, ale 

myślał, że nie wypadnie droga. 

Pan Starosta – powiedział, że nie tak powiedział. 

Pan Wiesław Barkała – zaznaczył, że na początku kadencji rady doprowadził do spotkania 

Klubu Radnych, radnych powiatowych i Wójta i powiedział, że może być taka sytuacja, że 

będzie trzeba partycypować w kosztach drogi. Klub występował właśnie o tą drogę, aby 

znalazła się w planie robienia inwestycji. Uważał, ze nie powinno to być zaskoczeniem. Dziś 

radni odwracają sytuację. 

Pan Przewodniczący Rady – chciały, aby 3,5 km drogi było zrobione, łączy 2 drogi. Z 2 

gmin rady pomagają robienia dróg powiatowych na swoim terenie. Jeśli rada nie da środków 

Starosta zrobi, ale na terenie mamy jeszcze drogi powiatowe i może jeszcze jakąś zrobią w 

ramach współpracy.  

Pan Zdzisław Kaczorowski – uważał, że nie należy przedłużać dyskusji. 
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Pan Mieczysław Skorupski – jego zdaniem jeśli jest budowana droga, to dajemy środki lub 

nie i nie targujmy się. 

Pan Edward Malicki – jego zdaniem powinniśmy dać środków i współpracować z 

powiatem. 

Pan Tomasz Paradowski – dziwi się radnym, którzy korzystają z drogi i nie zabierają głosu 

w tym temacie. Deklarował, że jak gmina np. dofinansuje 100.000 zł on dofinansuje 30.000zł  

pomaga i będzie pomagał. Uważał, że targować się o takie pieniądze to absurd.  

Pan Piotr Kownacki – poinformował, że na drodze Ostaszewo – Szyszki jest tablica 

informacyjna na byle jakim kiju i należy wymienić. Żwiru posypane zostało niewiele. Osoba 

zobowiązała się wyciąć krzewy na rowie, ale wyciął grube i zabierał, a resztę zostawił. 

Pan Starosta – odpowiedział, że mają kupić urządzenie do niszczenia  traw. Uzupełnią żwir 

na drodze. Wystąpił o 45 pracowników interwencyjnych do Biura Pracy i jeśli będą 5 skieruje 

na gminę Gzy do wycinki krzewów.  

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: dofinansowania zadania 

inwestycyjnego. Poddał pod glosowanie ww. projekt uchwały. 

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

Uchwała Nr XIII/74/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: 

dofinansowania zadania inwestycyjnego przeszła jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu.  

Pan Starosta – podziękował za podjętą decyzję dofinansowania na drogę powiatową. 

Pan Jan Kiliś – podziękował za decyzję, łatwiej będzie przy inwestycjach drogowych nie 

naszych. 

Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się z prośbą do Starosty dokończenie drogi 

powiatowej. 

Ad. pkt 8 

Pani Skarbnik – poinformowała, że podjęta wcześnie uchwała wiąże się ściśle z projektem  

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gzy. Środki są zaplanowane na 

wodociągowanie wsi, na które jeszcze nie mamy promesy, ale prawdopodobnie będziemy 

mieli. Zmiany dotyczą wodociagowania, które jest przedstawione w załączniku Nr 5 – 

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004 – 2005. Chodzi o wodociąg w 

miejscowościach Mierzeniec, Grochy Imbrzyki, Grochy Stare, Wójty Trojany i drugi Borza 

Nowe, Borza Styrumiany, Grochy Serwatki, Tąsewy, Żebry Wiatraki, na który planowana jest 

pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 350.000 zł oraz przebudowa drogi 
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gminnej Ołdaki, Gzy i Gzy Wisnowa. Wartość zadania po przetargu zmniejszyła się i należy 

ją urealnić. 

Otrzymaliśmy środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 

wysokości 10.006,00 zł. 

Natomiast 3.800 zł otrzymaliśmy na zakup komputera i oprogramowania w związku z 

realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Później otrzymamy 

środki na realizację świadczeń. 

Również otrzymaliśmy kwotę 13.952,00 zł na pokrycie zobowiązań na oświetlenie dróg 

powiatowych i wojewódzkich dotyczących należności do 31.12.2003 roku. Od 1.01.2004 

roku przejęliśmy jako zadanie własne i sami będziemy je finansować.  

Jest to ostateczne ustalenie kosztów inwestycyjnych po przetargach i dotacji drogi  

powiatowej. Zaplanowane jest kwota 2.200 zł na zakup 35 tablic informacyjnych z 

przeznaczeniem dla poszczególnych sołectw i 1 szt. dla Urzędu Gminy. 

Kwotę 20.000 zł zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.  

Zgodnie z Kartą Nauczyciela  i pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu należy 

przeznaczyć 4.058,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących 

emerytami i rencistami ( było naliczone 12.420 zł a powinno 16.478,00 zł). Kwotę 4.000 zł 

przeznacza się na opracowanie gminnego programu ochrony środowiska zgodnie z ustawą 

„Prawo Ochrony Środowiska”. 

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

Gzy na 2004 rok. Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

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

Uchwała Nr XIII/75/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: zmian 

budżetu gminy Gzy na 2004 rok przeszła jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9 

Pani Skarbnik -  zapoznała z projektem uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie – na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Borza Nowe, 

Borza Strumiany, Grochy Serwatki, Tąsewy i Żebry Wiatraki.  

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie.  
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Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.  

Ustawowy skład Rady jest 15 radnych, w głosowaniu brało udział 15 radnych. Za uchwałą 

głosowało 15 radnych.  

Uchwała Nr XIII/76/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie została podjęta bezwzględną większością  głosów i 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10 

Pani Sekretarz – poinformowała, że Statut Gminy był uchwalany w 2003 roku, ale nie w nim 

zapisu w sprawie wglądu do dokumentów jawnych i na jakich zasadach. W związku, że musi 

być określone w statucie zasady dostępności do dokumentów jest proponowana uchwała. 

Pan Przewodniczący Rady  - odczytał projekt uchwały w sprawie: zmiany w Statucie Gminy 

Gzy. Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

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

Uchwała Nr XIII/77/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: zmian w 

Statucie Gminy Gzy przeszła jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11 

Pani Sekretarz – poinformowała, że od 1.05.2004 r. przejmujemy zadania rządowe zlecone – 

wypłata świadczeń rodzinnych i dlatego proponowana jest uchwała. By GOPS mógł 

wykonywać zadania musi być zmiana w Statucie GOPS. 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: zmiany w Statucie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. Poddał pod głosowanie ww. projekt 

uchwały. 

Na 15 radnych na sali obrad było 11 radnych. Za uchwałą głosowało 11 radnych.  

Uchwała Nr XIII/78/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: zmian w 

Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach przeszła jednomyślnie i stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12 

Pani Jadwiga Frąckiewicz – wyjaśniła, że w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty 

od 1.09.2004 r. dzieci 6 letnie obowiązkowo będą musiały uczęszczać do kl. „O”. W 

propozycji uchwały obwody szkolne kl. „O” pokrywają się z obwodami szkolnymi 3 szkół 

podstawowych.  
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Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: sieci oddziałów 

przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. Poddał pod głosowanie ww. 

projekt uchwały.  

Na 15 radnych na sali obrad było 11 radnych. Za uchwałą głosowało 11 radnych.  

Uchwała Nr XIII/79/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: sieci 

oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych przeszła 

jednomyślnie i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 13 

Pan Wójt – zapoznał, że są opracowywane plany zagospodarowania przestrzennego w kilku 

wsiach, ale jest potrzeba przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego we wsi Gotardy. Pan Lenarcik wystąpił do nas o ww. 

zmianę by mógł wybudować oczyszczalnię ścieków przy zakładzie przetwórczym. Bez 

oczyszczalni nie będzie mógł zakład funkcjonować.  

Pan Piotr Kownacki – powiedział, że Pan Lenarcik skupuje od rolników zwierzęta rzeźne, 

ale również  mają pracę nasi mieszkańcy. 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy. Poddał pod 

głosowanie ww. projekt uchwały.  

Na 15 radnych, na sali obrad było 13 radnych. Za uchwałą glosowało 13 radnych.  

Uchwała Nr XIII/80/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Gzy i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 14 

Pani Sekretarz – zapoznała, że przybywa zadań jest program współpracy z organizacjami 

pożytku publicznego. Takimi organizacjami mogą być straże, które są zarejestrowane w 

Sądzie. W tym roku nie będzie programu, żadna organizacja nie może mieć statutu.  

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: programu współpracy z 

organizacjami pożytku publicznego. Poddał pod głosowanie ww. uchwałę.  

Na 15 radnych, na sali obrad było 13 radnych. Za głosowało 11 radnych, przeciwnych nie 

było, 2 wstrzymało się od głosu.  

Uchwała Nr XIII/81/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: programu 

współpracy z organizacjami pożytku publicznego przeszła większością głosów i stanowi 

załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 15 

Pan Przewodniczący Rady – zaznaczył, że jest potrzeba podjęcia uchwały w sprawie 

utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczniczym w 

Tąsewach. Zgodnie z przepisami zakład ma prawo skorzystać z takich uprawnień. Dziś jest  

ostatni dzień, aby rada podjęła uchwałę ww. sprawie. 

Pani Sekretarz – poinformowała, że na terenie gminy jest 4 stałe obwody głosowania i 

dodatkowy tworzy się na wniosek Dyrektora Zakłady Opiekuńczo – Leczniczego w 

Tąsewach. O utworzeniu dodatkowego obwodu głosowania decyduje Rada podejmując 

proponowaną uchwałę.  

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: utworzenia obwodu 

głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 

czerwca 2004 roku. Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Na 15 radnych, na sali obrad obecnych było 12 radnych. Za uchwałą głosowało 12 radnych.  

Uchwała Nr XIII/82/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: 

utworzenia obwodu głosowania  w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku przeszła jednomyślnie i stanowi załącznik nr 17 

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 16 

Pan Przewodniczący Rady – zapoznał, że Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w 

Mławie co roku występuje o podwyższenie stawki za 1m3 wody na naszym terenie. Poprosił o 

zapoznanie stanowiska ww. sprawie obu Komisji. 

Pan Przewodniczący Komisji Oświaty – poinformował, że komisja negatywnie 

zaopiniowała zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy. 

Pan Przewodniczący Komisji Rolnictwa – poinformował, że komisja ta też negatywnie 

zaopiniowała zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy. 

Pan Mieczysław Skorupski – uważał, że nie jest prawdą, że nie podjęcie uchwały w ww. 

sprawie po upływie określonego czasu nie powoduje wprowadzenia proponowanych stawek 

za zużycie wody przez Zakład. W tej sprawie było w ubiegłym roku wyjaśnienie w 

Tygodniku Ciechanowskim, że nie mili prawa podnieść stawki za zużycie wody. 

Pan Zdzisław Kaczorowski – zaznaczył, że Dyrektor Zakłady zapewniał, że jak będzie 

więcej odbiorców wody, to będzie taniała, a nie drożała.  

Pan Witold Czapliński – zapytał, co byłoby, gdyby rada nie zajęła ww. sprawie stanowiska? 



 
 

- 16 - 

Pani Sekretarz – wyjaśniła, że radca powiedział, że nie można podjąć uchwały z roku 

ubiegłego. Powinno być podjęte Stanowisko Rady o nie zmienianiu taryfy za zużycie wody. 

Przytoczyła przepisy prawne dotyczące ustalenia taryfy za zużycie wody. 

Pan Witold Czapliński - zapytał, czy zajęcie stanowiska nie będzie umożliwiało zakładowi 

podnieść ceny zużycia wody? 

Pan Zdzisław Kaczorowski – zapytał, jak jest, że nie podejmiemy uchwały z stawkami taryf 

z roku ubiegłego, a Stanowisko Rady i cena wody pozostaje bez zmian? 

Pan Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że zajęcie stanowiska przez radę, aby utrzymać 

stawki opłat za wodę z roku ubiegłego – pozostaje bez zmian. Nie można nie zająć się 

sprawą, bo powoduje po upływie odpowiedniego czasu podniesienie opłat za wodę. 

Poddał pod głosowanie – Kto jest za odrzuceniem wniosku Zakładu Usług Wodnych dla 

Potrzeb Rolnictwa w Mławie i zajęciem Stanowiska Rady Gminy Gzy o utrzymaniu ceny i 

stawki opłat określone w taryfie dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy 

uchwalone Uchwałą Nr VI/20/2003 Rady Gminy Gzy z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za było 15 radnych.  

Stanowisko Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Gzy na okres od 01 czerwca 2004 roku przeszło 

jednomyślnie i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 17 

Pan Wójt – na interpelacje radnych odpowiedział od razu w pkt 4. 

Ad pkt 18 

Pan Wójt – zapoznał, że miał spotkanie z sołtysami przed sesją i omawiał sprawę 

wypełniania wniosków przez rolników o dopłaty.  

Na terenie gminy równiarka równa drogi gminne.  

Pan Witold Czapliński – zapytał, czy będzie w najbliższym czasie sesja w sprawie 

wniosków o modernizację dróg gminnych? 

Pan Wójt – odpowiedział, że myśli o takimi spotkaniu  obu komisji pojechanie w teren i 

ustalenie kolejności robienia dróg. Uważa, że byłby termin 15-20 maja, a potem sesja 

dotycząca tej sprawy. Wniosek był złożony na 4 drogi, które mają ponad 6 km, aby je robić 

należy zlecić wykonanie dokumentacji – koszty. Mogą być ustalenia robienia kolejności 

robienia dokumentacji na drogi, a potem wykonanie modernizacji.  

Podziękował za udzielenie absolutorium i prosi współpracę. 



 
 

- 17 - 

Składanie wniosków wcześniej przed sesją. 

Pani Jadwiga Koc – zapytała, kiedy będą tablice informacyjne dla sołtysów? 

Pani Sekretarz – odpowiedziała, że jutro będzie 10, a reszta do 15 maja 2004 r.  

Pani Jadwiga Koc – zapytała, w sprawie pomiarów drogi Pułtusk – Ciechanów czego 

dotyczyło? Było 3 lata temu pismo o robieniu chodników przez wieś, czy to w tej sprawie? 

Pan Wójt – odpowiedział, że w latach 2005 – 2006 planowane jest poszerzenie drogi i 

dlatego wykonywane są pomiary geodezyjne.  

O robieniu chodników wynikło 3 lata emu od Pana Dudzica na rowie krytym, ale nie wie nic 

w tej sprawie.  

Pan Jacek Grochowski – zapytał, czy w Szyszkach będzie ogrodzony ośrodek zdrowia? 

Pan Wójt – odpowiedział, że Pan Mikuś chce ogrodzić teren, ale pas 7m jest własnością 

prywatną. Rozmawiał z mieszkańcami i właściciel może da nieodpłatnie pas ziemi. 

Pan Jacek Grochowski – zaznaczy, że po byłym sklepie w Szyszkach budynek był 

ocieplony styropianem, ale nie był zabezpieczony i częściowo zjadły go kury. Uważał, ze 

należy go uzupełnić, naciągnąć tynk. 

Pan Wójt – powiedział, że wie o sprawie. Będą pracownicy interwencyjni i myśli o 

zrobieniu. 

Pani Zofia Frąckiewicz – zapytał, czy można zainstalować przy przystanku autobusowym w 

Słończewie i w Szyszkach. 

Pan Wójt – zaznaczył, czy będzie nas stać zwiększać oświetlenia, bo obecnie sami pokrywać 

będziemy za energię elektryczną za oświetlenie dróg na terenie gminy.  

Pan Krzysztof Zabielski – zwrócił uwagę, że jest problem z zagospodarowaniem odpadów – 

szkło. Na terenie gminy jest 4 pojemniki. Czy 1 można przeznaczyć i  by były odbierane.  

Pan Wójt – powiedział, że musi być opracowany Gminny plan zagospodarowania odpadów. 

Pojemniki są opróżniane.  

Pani Jadwiga Koc – zapytała, jakiej informacji ma udzielać rolnikom w sprawie składowania 

śmieci? 

Pan Wójt – odpowiedział, że na razie jeszcze można wywozić na wysypisko śmieci w 

Grochach Serwatkach. 

Pan Jan Kiliś   - zaznaczył, że jest źle oznakowane wysypisko śmieci. 

Ad. pkt 19 

Pan Zdzisław Kaczorowski – powiedział, że padaj głosy, że jest podział rady. Nie powinno 

tak być, ale to widać na zewnątrz. Radni nie liczą się z kosztami. Dziwi się skąd nagle taka  
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decyzja w sprawie dofinansowania do drogi powiatowej. Na komisjach było, że nie 

dofinansowujemy, a teraz inna decyzja. Wniosek o drogi gminne padł. Po 4 miesiącach nowe 

posiedzenie komisji w sprawie dróg gminnych. W ubiegłym roku nie zrealizowano żadnej 

inwestycji drogowej, a dziś odciągamy inwestycje drogowe. Dziwi się, że jest taka reakcja. 

Pan  Włodzimierz Żbikowski – odczytał wniosek Samorządowego Porozumienia Rolników 

– Plan modernizacji dróg Gminnych w Gminie Gzy na lata 2005 – 2006. 

1. Gotardy – Dziarno (wykonanie dokumentacji – 2004r.). 

2. Osiek Górny – Mierzeniec – Grochy Imbrzyki – (wykonanie dokumentacji – 2004r.). 

3. Osiek Aleksandrowo – Mierzeniec – Stare Grochy (wykonanie dokumentacji – 2005r.). 

4. Gotardy – Gotardy (wykonanie dokumentacji – 2005 r.). 

5. Kozłówka – Pękowo. 

Rozumie, że chcemy od Pana Starosty więcej.  

Pan Witold Czapiliński – środki na drogę Borza Strumiany – Skaszewo dobrowolnie 

darowaliśmy środki. Jesteśmy biedni – dach przecieka na budynku Urzędu Gminy. 

Propozycja była 30.000 zł, to 17.000 zł przydałoby się na nasze potrzeby. Stracimy 2 

miesiące w związku z drogami.  

Pan Przewodniczący Rady – zaznaczył, że może być tak, że dotacje będą uzależnione od 

zamieszkania ludzi na 1m2 . 

Pan Wójt – chce jak najszybciej ustalić plan robienia podkładów geodezyjnych i 

dokumentacji drogowych. Należy ustalić środki na ww. cel. 

Pan Krzysztof Zabielski – przypomniał, że było tak, że było omawiane na Komisji Oświaty, 

a na Komisji Rolnictwa nie było omawiane i nie przeszło. 

Pani Jadwiga Koc – stwierdziła, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Sprawa powinna być 

przedyskutowana bez nerw. Wyciągana sprawa jest na łamach prasy. Należy wypośrodkować, 

nie kłócić się, bo to świadczy o naszej gminie.  

Pan Włodzimierz Żbikowski – jego zdaniem radni z Klubu Samorządowego Porozumienia 

Rolników pracują na rzecz rozwoju gminy, a radni PSL są przeciw. 

Pan Krzysztof Zabielski – rok 2003 dobry, a na 2004 lepszy, ale myśli , aby 2005 był 

jeszcze lepszy, tylko przy takim podejściu nie będzie tak. 

Pan Mieczysław Skorupski – jego zdaniem jeśli sprawa była omawiana na Komisji Oświaty, 

a na Komisji Rolnictwa nie, to nie można dalej się tym zajmować. Sprawy powinny być  

omawiane na obu komisjach. 
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Pan Witold Czapliński – zawrócił uwagę, że Pani Jadwiga Koc mówiła, że Samorządowe 

Porozumienie Rolników źle działało, a dziś odwrotnie. 

Pani Jadwiga Koc – odpowiedziała, że nie oceniała źle. 

Pani Zofia Frąckiewicz – uważała, że Pan Włodzimierz Żbikowski obraził radnych.  

Pan Mieczysław Skorupski – uważał, że planowane są drogi dla 5 rolników, mało 

uczęszczane. Drogi są potrzebne.  

Pan Witold Czapliński – jego zdaniem drogi potrzebne, a nie do nikąd. 

Pan Mieczysław Skorupski – zaznaczył, że w poprzedniej kadencji rady były robione tam 

gdzie były potrzeby. Obecnie jat tak, że dzieci chodzą ponad 3 km pieszo do szkoły, bo nie 

ma drogi, aby można było zorganizować dowożenie ich. Jego zdaniem należy zapewni 

dzieciom dowożenie do szkół, a zabrać środki z innych inwestycji na ten cel. 

 Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję.  

 

Protokołowała:  

 

Hanna Skorupska 
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