
 

P R O T O K Ó Ł  Nr VI/11 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 31 marca 2011 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

 Leona Pytla – Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 

 

Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 13.40 otworzył IV Sesję Rady Gminy 

Gzy. Po powitaniu radnych, sołtysów, w tym nowo wybranych i gości zaproszonych 

oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu 

aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad. pkt 2.  

Przewodniczący L. Pytel – przedstawił proponowany porządek obrad: 

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 wyraŜenia lub nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie   

     w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego  

     i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za 

     inkaso.  

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

    w Gzach za 2010 r. 

8. Informacja o wypłaconych jednorazowych dodatkach wyrównawczych dla nauczycieli. 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

10. Sprawy bieŜące gminy. 

11. Wolne wnioski i pytania. 

12. Zamknięcie obrad. 

Radni nie zgłosili wniosków o dokonanie zmian w porządku obrad.   Porządek obrad został 

przyjęty jednomyślnie w brzmieniu jak wyŜej. 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu – 14. 
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Ad. pkt 3. 

Przewodniczący Rady L. Pytel – poinformował, Ŝe protokół z poprzedniej Nadzwyczajnej 

Sesji Rady Gminy Nr V/11 odbytej w dniu 18 lutego 2011 r. jest   wyłoŜony  do wglądu na 

sali obrad  i moŜna się z nim zapoznać. Przyjęcie protokołu dokonane będzie w punkcie 10 

porządku obrad Sesji. 

Ad. pkt 4.  

Radni nie zgłosili Ŝadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 

Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka – powiedziała, Ŝe ustawa z dnia 20.02.2009 r.               

o funduszu sołeckim  wprowadziła moŜliwość wyodrębnienia w budŜecie gminy    środków 

stanowiących fundusz sołecki, który do dnia 31 marca  poprzedzającego rok budŜetowy Rada 

Gminy rozstrzyga o jego wyodrębnieniu. Oznacza to, Ŝe  Rada Gminy moŜe, a nie musi 

wyodrębnić w budŜecie gminy środków zwanych funduszem sołeckim. W związku                  

z powyŜszym do 31 marca musi wyrazić zgodę lub nie wyrazić na wyodrębnienie funduszu    

w roku budŜetowym, z tym, Ŝe  dotyczy to roku następnego 2012. Poinformowała, Ŝe na rok 

2011 , obecnie realizowany, Rada Gminy podjęła uchwałę w roku 2010  i fundusz sołecki 

został wyodrębniony. Środki funduszu sołeckiego przeznacza się głównie na realizację 

przedsięwzięć, które są zgłaszane we wnioskach składanych przez sołectwa  i dotyczą zadań 

własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym tj.  słuŜą poprawie 

warunków Ŝycia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wysokość środków 

naliczana jest wg wzoru na podstawie kwoty bazowej   dochodów bieŜących przypadających 

na 1 mieszkańca w stosunku do liczby mieszkańców w gminie, a potem rozlicza się na 

poszczególne sołectwa.   W poprzednim roku,  w roku 2011  kwota ujęta w wydatkach 

wyodrębnionych w ramach  funduszu sołeckiego  wynosiła 209.855 zł.  Kwota bazowa 

dochodów na 1 mieszkańca wynosiła 2.159 zł. Zakres wydatków obejmował głównie: 

remonty dróg w sołectwach – 162.000 zł., zakup tablic ogłoszeniowych, zestawów 

komputerowych, remont  świetlic, utworzenie boiska wiejskiego i  instalację lampy  

oświetleniowej. Wyjaśniła, Ŝe zgodnie z w/w ustawą, po zakończeniu roku budŜetu 

zrealizowanego funduszu sołeckiego, za rok 2010 gmina moŜe uzyskać zwrot części środków.  

W przypadku gminy Gzy jest to 30%  zwrotu wydanych środków,   po złoŜeniu wniosku do 

Ministra Finansów za pośrednictwem Wojewody.  
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Poinformowała, Ŝe według jej  wstępnych wyliczeń wskaźnik naliczenia – kwota bazowa na 

rok 2012  wyniesie – 2.315 zł.,  czyli na fundusz sołecki  naleŜałoby wyodrębnić 254.000 zł.  

Jej zdaniem, jest to dosyć pokaźna kwota wyodrębnienia wydatków bieŜących na remonty 

dróg gminnych, które będą  w większości, poniewaŜ gmina  ma małe zasoby mienia 

gminnego. Uznała, Ŝe jest to rozdrobnienie całego budŜetu. Niemniej jednak inicjatywa 

uchwałodawcza  jest oddolna  dla mieszkańców.  Nadmieniła, Ŝe Rada Gminy pozytywnie 

zaopiniowała  projekt uchwały i  dziś podejmie decyzję o wyodrębnieniu środków. 

Nadmieniła, Ŝe  jedyną waŜną  przesłanką  jest częściowy zwrot kosztów w stosunku do 

poniesionych wydatków.  Przypomniała, Ŝe są to środki, które wykonuje  wójt gminy, a rada 

sołecka  i mieszkańcy są tylko wnioskodawcą w stosunku do poszczególnych przedsięwzięć 

gminy.  Wszelkie wydatki  muszą się odbyć zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,     

a realizacja odbywa się wyłącznie przez budŜet gminy. 

Przewodniczący L. Pytel – zapytał, czy ktoś z  radnych ma pytania do  powyŜszego tematu? 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel – poprosił  Przewodniczących Komisji do przedstawienia opinii 

do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu Kazimierz śebrowski  - przedstawił 

pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na  wyodrębnienie            

w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  

Opinia Komisji Rolnictwa i BudŜetu  z dnia 23.03.2011 r.  - stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 

– równieŜ przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.03.2011 r. – 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel – odczytał projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na  

wyodrębnienie  w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki i poddał pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych biorących udział w posiedzeniu – 14 głosami „za”, przy 

0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących”  podjęła Uchwałę Nr VI/20/11      

w sprawie  wyraŜenia zgody na  wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki - która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 6. 

Skarbnik E. Głowacka -  wyjaśniła, Ŝe uchwała  w sprawie zarządzenia poboru podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 

wynagrodzenia za inkaso była juŜ  podjęta wcześniej. W związku z tym, Ŝe nastąpiła  zmiana 

sołtysów, a  interpretacja przepisów, jest taka,  Ŝeby w załącznikach określających stawki 

wynagrodzenia sołtysów w poszczególnych sołectwach wskazywać imię i nazwisko sołtysa. 

W przypadku zmian Rada Gminy będzie dokonywać ewentualnie zmiany nazwiska. 

Poinformowała, Ŝe zgodnie z ustawami podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, 

leśnym i od nieruchomości wskazuje się, Ŝe Rada Gminy zarządza pobór tych podatków          

i wyznacza inkasentów. W gminie Gzy przyjęte było poprzednio uchwałą Rady, Ŝe   Rada 

wskazała, Ŝe inkasentami są sołtysi i wynagrodzenia były zróŜnicowane z uwagi na wpływy 

kwoty wpłat podatku rolnego, co wiadomo, Ŝe sołectwo nie jest równe sołectwu i wiąŜe się to 

ze zróŜnicowanymi wpływami z tytułu  podatku rolnego i leśnego. Dodała, Ŝe w projekcie 

uchwały kwota  procentu się  nie zmienia.. Kwota  wynagrodzenia wzrasta, w związku ze 

wzrostem podatku. Zaznaczyła, Ŝe wynagrodzenie  dotyczy tylko i wyłącznie kwot 

zainkasowanych przez inkasentów – sołtysów. Kwoty wpłacone w urzędzie gminy nie mogą 

być brane do podstawy naliczania wynagrodzenia za inkaso. Dodała, Ŝe z projektem  uchwały  

radni zapoznali się na wspólnym posiedzeniu Komisji i był zaopiniowany pozytywnie.  

Przewodniczący L. Pytel – zapytał, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos 

w tej sprawie ? 

W powyŜszym temacie nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący L. Pytel – poprosił  Przewodniczących Komisji do przedstawienia opinii 

do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu K. śebrowski  - przedstawił pozytywną 

opinię do projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego 

i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za 

inkaso. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa – 

równieŜ przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel – odczytał projekt uchwały w sprawie  zarządzenia poboru podatku 

od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów                  

i określenia wynagrodzenia za inkaso i poddał pod głosowanie. 



Rada Gminy w obecności 14 radnych biorących udział w posiedzeniu – 14 głosami „za”, przy 

0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących”  podjęła Uchwałę Nr VI/21/11     

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa 

oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso  - która stanowi załącznik 

nr  5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7.    

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach  

Teresa Linka – przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gzach za 2010 r.  

Przewodniczący L. Pytel – zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania?  

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel – poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach za 2010 r.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych biorących udział w posiedzeniu – 14 głosami „za”, przy 

0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących”  przyjęła sprawozdanie                   

z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach za    

2010 r. – które stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 8.  

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz – poinformowała, Ŝe 

nowelizacja ustawy o systemie oświaty  z roku 2009  wprowadziła obowiązek analizy 

średnich wynagrodzeń nauczycieli za kaŜdy rok kalendarzowy  w terminie do dnia 

10.02.2011 r. i sporządzenia sprawozdania. Sprawozdania mają na celu wykazać róŜnicę 

między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli na  

poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a średnim wynagrodzeniem określonym       

w art. 30  ustawy Karta Nauczyciela.  W przypadku nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń 

wysokości wynikającej z cytowanego przepisu, wykazana kwota róŜnicy będzie podstawą do 

wypłacenia jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli. Kwota jednorazowych 

wypłaconych dodatków dla nauczycieli  za 2010 r. w gminie Gzy wynosi 14.139,82 zł.   

Dodatek otrzymało 24 nauczycieli stopnia awansu zawodowego mianowany oraz 442,82 zł.   

tj. kwota dodatku wyrównawczego dla 4 nauczycieli zatrudnionych na stopniu awansu 

zawodowego nauczyciela staŜysty w niepełnym wymiarze czasu pracy. Kwota 

jednorazowego dodatku dla nauczyciela mianowanego zatrudnionego w pełnym wymiarze 

czasu pracy  to 759,14  zł i dla nauczyciela staŜysty 545,04 zł. za rok 2010.  
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Kwota 14.139,82 zł w poszczególnych szkołach kształtuje się w sposób następujący: 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzach – 9 nauczycieli mianowanych otrzymało kwotę 

4.745,05 zł. oraz  2 nauczycieli staŜystów  zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy 

101,29 zł.;   PSP w Przewodowie – 8 nauczycieli mianowanych  5.127,07 zł. ; PSP Skaszewo  

- dla  3 nauczycieli stopnia awansu zawodowego  mianowany wypłacono  2.057, 80 zł. oraz 

dla 1 nauczyciela w stopniu staŜysty niepełnozatrudnionego 159,85 zł.; Publiczne  

Gimnazjum w Gzach – 4 nauczycieli mianowanych otrzymało kwotę dodatku 

wyrównawczego   2.209,80 zł. oraz 1 nauczyciel staŜysta w niepełnym wymiarze czasu pracy 

181,68 zł.   Pochodne od naliczanych dodatków wyrównawczych  tj. składki na ubezpieczenie 

społeczne oraz Fundusz Pracy to kwota 2.499,31 zł., co daje łącznie z kwotą dodatku 

wyrównawczego 17.081,95 zł.  Dodatki wyrównawcze zgodnie z rozporządzeniem muszą być 

wypłacone do 31 stycznia. W  naszej gminie dodatki  wyrównawcze zostały wypłacone 

28.01.2011 r.  zgodnie  z obowiązującym zapisem w Karcie Nauczyciela.  

Pytań nie było. 

Ad. pkt 9.  

W związku z tym, Ŝe radni nie zgłosili Ŝadnych interpelacji, odpowiedzi nie było.  

Ad. pkt 10. 

Radni nie wnieśli uwag do wyłoŜonego protokołu Nr V/11 z Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Gminy Gzy odbytej w dniu 18 lutego 2011 roku, w związku z tym został przyjęty 

jednomyślnie. 

Ad. pkt 11. 

Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki -  zapytał, czy jest moŜliwość wcześniejszego puszczenia 

równiarki na drogi? Dalej poinformował, Ŝe na drodze powiatowej koło Państwa Gutowskich 

jadąc w stronę Ostaszewa jest porobione odwodnienie. Ale tam rolnicy mają pole, ziemia jest 

nie rozplantowana, jest skarpa i w razie deszczu rolnikom zaleje pola. Sprawa następna to 

rów, który jest wykopany na długości 30 – 40 m, Ŝeby droga się utrzymała,  trzeba odwodnić  

od krzyŜa 100 m,  gdyŜ rolnikom pozalewało pola. 

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska – powiedziała, Ŝe na zebraniu wiejskim            

w Sulnikowie podczas wyborów sołtysa były omawiane róŜne sprawy. Jeden z mieszkańców 

Pan Krzysztof Sawicki zgłosił potrzebę załoŜenia mostka, czy mógłby otrzymać odpowiedź? 

Następna sprawą jaką poruszyła to problem drogi tzw. przez las od Lipnik gm. Pułtusk do 

Przewodowa. Stwierdziła, Ŝe droga jest tragiczna.  
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Sama tam utknęła i musiała iść i poprosić, Ŝeby ktoś wyciągnął ją traktorem. Po czym 

zapytała, czemu nie ma tam nie ma Ŝadnej informacji, Ŝe droga jest w ogóle nieprzejezdna? A 

powinien być ustawiony znak, Ŝe droga jest nieprzejezdna. Taki stan jest od jesieni. Następnie 

zapytała, czy tam nie ma sołtysa, czy powyŜsza droga to droga powiatowa? 

Radna i Sołtys wsi Kozłówka Jadwiga Koc – zapytała Panią Skarbnik, jak wygląda sprawa  

oświetlenia   w Kozłówce  z funduszu sołeckiego, czy było juŜ w tej sprawie coś robione, czy 

nie? Prawdopodobnie Pani Wójt miała zorientować się, jaki będzie koszt dołączenia światła 

na kolonii w stronę Pękowa? Zaznaczyła, Ŝe pytają się o to mieszkańcy jej wsi i nie wie, co 

ma powiedzieć.  W dalszej wypowiedzi zapytała, czy juŜ mamy oferenta na remont świetlicy? 

Następnie uznała, Ŝe nie ma Pani dyrektor  z PSP w Gzach, ale moŜe odpowie jej Pani 

kierownik  ZOSZ w Gzach,  czy nie moŜna byłoby zrobić w PSP w Gzach zajęć 

pozalekcyjnych dla przedszkolaków? Poinformowała, Ŝe są problemy, Ŝe rodzice pracują i np. 

nie mogą odebrać dziecka wtedy  kiedy kończy zajęcia. Dalej zapytała, czy dzieci te nie 

mogłyby zostawać, jak mama kończy pracę o godz. 14.00 i wracając z pracy mogłaby odebrać 

dziecko? Dodała, Ŝe wie, Ŝe w PSP   w Przewodowie jest taka świetlica i tam dzieci zostają, a 

w PSP w Gzach nie wie jak ta sprawa wygląda. 

W związku z uczestnictwem w obradach Sesji radnego powiatowego Pana Zbigniewa 

Kołodziejskiego, poprosiła by  powiedział coś na temat drogi wojewódzkiej Pułtusk – 

Gołymin, poniewaŜ widzi, Ŝe naprzeciwko Państwa Zaradkiewicz lepione są dziury, co  jej 

zdaniem,  nic nie będzie dalej  robione?  

Radny  Jacek Grochowski -  zabierając głos, powiedział, Ŝe   pytanie jest moŜe raczej   do 

Pana Wójta. Uznał, Ŝe  było sporo wniosków o nie włączanie tylko o wyłączanie oświetlenia 

na terenie gminy  w ramach  oszczędności, poniewaŜ pieniądze są potrzebne na róŜne rzeczy, 

a wiadomo jaka jest sytuacja. W związku z tym rozmawiano, Ŝe jeŜeliby chociaŜ czasowo 

wyłączyć  oświetlenie, to moŜe byłyby jakieś oszczędności. Sprawę tę miała zbadać gmina, 

poniewaŜ moŜe się okaŜe, Ŝe gra nie warta świeczki, wyłączenie jest droŜsze niŜ oszczędność. 

Sprawa druga,  to miałby wniosek w sprawie wodociągu. Poinformował, Ŝe wiadomo Ŝe na 

terenie gminy wybudowaliśmy potęŜną sieć wodociągową i oddaliśmy wszystko w zarząd 

Zakładowi Usług Wodnych w Mławie. Zaznaczył, Ŝe sprawa ta wraca  jak bumerang przy 

podwyŜkach wody. W związku z tym pomyślał, Ŝe moŜe wcześniej się tym zainteresować       

i zbadać sprawę, czy nie warto byłoby się zastanowić, bo moŜe gminie opłaciłoby się, Ŝeby  

miała to we własnym władaniu – utrzymanie i wpływy z opłat za wodę.  



- 8 - 

 

Dlatego stawia wniosek do organu prowadzącego, Ŝeby sprawę zbadać, przeanalizować          

i przedstawić Radzie, czy na Komisjach jak to  wygląda. 

Następną  kwestią którą poruszył  były  drogi powiatowe. Poprosił, aby Pan radny powiatowy  

powiedział coś na ten temat uczestnikom Sesji, poniewaŜ drogi powiatowej  w stronę   

Gąsocina obrazowo słowami opisać się nie da. Trzeba ją zobaczyć i przejechać się tą drogą. 

Podkreślił, Ŝe ma na  myśli  wszystkie drogi powiatowe. 

Kończąc z pytaniami i wnioskami zwrócił się  do rolników  płatników podatku rolnego, Ŝe na 

03.04.2011 r.( niedziela) zostały wyznaczone wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej. 

Apelował i zwrócił się z prośbą, Ŝeby poszli na wybory i jeszcze poprosili sąsiadów , Ŝeby 

jako  rolnicy brali udział w tych wyborach. Uznał, Ŝe ze względu na to kto zostanie wybrany,   

powinni wziąć udzia, iŜ chodzi o rolników być albo nie być. Poinformował, Ŝe wybrani ludzie 

reprezentują rolników, jedni  lepiej  drudzy gorzej, ale dają znać o tym, Ŝe wieś i  rolnictwo 

jest.  Na koniec wypowiedzi jeszcze raz zaprosił serdecznie do udziału w wyborach. 

Radny Zdzisław Kaczorowski – powiedział, Ŝe nie wie co było na początku , ale chce się 

zapytać, czy rzeczy które były omawiane w jego obwodzie na wspólnym posiedzeniu 

Komisji, czy realizacja tego idzie sprawnie? Następnie powiedział, Ŝe była rozmowa  przez 

chwilę na temat równiarki, Ŝe w jego wsi nie ma takiej moŜliwości. Patrzył, Ŝe jest taka 

moŜliwość. Podkreślił, Ŝe jeŜeli chodzi o Ŝwirowanie, to będzie to odległe w czasie, ale 

równiarki muszą przejść  po drogach, bo w tej chwili są zupełnie nieprzejezdne  i tam gdzie 

jest bardzo źle, to trzeba naprawdę. Myśli, Ŝe tę kwestię będzie moŜna omówić z sołtysami. 

Uznał, Ŝe chciałby, Ŝeby Pan Zastępca Wójta powiedział, czy pozostałe sprawy tj. wniosek ze 

Skaszewa i czy u Pana Dełęgowskiego,  była juŜ jakaś interwencja? 

Radna ElŜbieta Kumińska -   poinformowała, Ŝe w Gotardach była wytyczona droga łącząca 

Gotardy z drogą powiatową przy Pani DomŜałowej. Pan Łada miał usunąć drzewa. Następnie 

zapytała, czy dostał termin do usunięcia drzew?  Uznała, Ŝe jest po terminie, a jak nie, to 

zaprosiła Pana Zastępcę Wójta, Ŝeby przyjechał i zobaczył jak idą prace z jego strony. 

Zaznaczyła, Ŝe Pan Łada usunął tylko wierzby, a resztę  nie wie, czy zostawi to, czy co, po 

prostu nie wie. 

Radny Marian Jakubaszek – powiedział, Ŝe tyle razy zwracał się  do byłego Pana Wójta       

i teraz w sprawie krzaków.  Po czym zapytał, czy krzaki, które wyŜynał Pan Czarnecki od wsi 

Ostaszewo –Pańki do wsi Ostaszewo –Włuski będą  sprzątnięte, czy nie?  
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Dodał, Ŝe krzaki jak są, droga się tak psuje, Ŝe w doły musiał samochodem dowieźć Ŝwiru ze 

swojego funduszu sołeckiego.  Prosił, Ŝe skoro Pan Czarnecki zabrał grube, to niech weźmie    

i cienkie.  

Radna Zofia Frąckiewicz – zapytała, jak jest z odwodnieniem strony południowej                

w Szyszkach? Podkreśliła, Ŝe pytają się ludzie, jest juŜ wiosna, nie mogą wejść w pole i nic 

się nie robi na dzień dzisiejszy. Dodała, Ŝe Gazeta Ciechanowska podała 2 tygodnie temu, Ŝe 

pieniędzy juŜ  nie ma. Wszystkie pieniądze poszły na gminy nadnarwiańskie. Poinformowała, 

Ŝe są zalewane łąki Państwa Orłowskich, Państwa Bandurskich itd.  ciągnie się to aŜ do 

Gzów. Wymienione 2 gospodarstwa w Szyszkach nie mają juŜ dojazdu do domu. Jest tam 

tragicznie, woda wchodzi do domu i trzeba to wziąć pod uwagę. W sprawie równiarki, 

powiedziała, Ŝe równiarka powinna iść po wszystkich drogach gminnych, nie tylko tam jak 

zaznaczył radny Pan Kaczorowski.  

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska – odnośnie melioracji, powiedziała, Ŝe był u niej 

Pan Wóltański i rozmawiali na ten temat. Poinformowała, Ŝe w 2013 r. w gminie Gzy miała 

rozpocząć się melioracja gruntów, która miała być podzielona na 2 zadania. Pan 

poinformował, Ŝe prawdopodobnie  na dokumentację pieniędzy  juŜ nie ma. A poniewaŜ 

powiedział  Ŝe urząd gminy jest poinformowany  bardziej niŜ oni,  więc na pewno będzie 

więcej wiedział. 

Sołtys wsi Porzowo Józef Sepełowski -  uznał, Ŝe droga biegnąca przez wieś Porzowo nie 

ma Ŝadnego odwodnienia. Między posesjami Państwa Malinowskich a Pani Jadwigi 

Niedzialkowskiej jest spływ wody i woda zaleje  budynki.  Woda nieraz  płynie przez drogę      

i Panu Markowi Ciach  zalewa zawsze  pola. W związku z tym na polu   nigdy  nic nie ma.   

Uznał, Ŝe u Pana Ciacha potrzebny jest przepust  drogowy, bo inaczej nie będzie drogi.  

Radny i Sołtys wsi Przewodowo-Majorat Stefan ZadroŜny – poinformował Panią Sołtys z 

Sulnikowa, Ŝe gmina o drodze przez las bardzo dobrze wie. Oznakowanie drogi było. Do 

budynku  remizy OSP jest przylepiona kartka, Ŝe droga jest nieprzejezdna i od strony Pułtuska 

równieŜ było zabezpieczenie przed lasem. 

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska  – powiedziała , Ŝe kiedy   u niej zdarzyła się 

sytuacja, Ŝe była nieprzejezdna droga  od Sulnikowa do Skaszewa, to  stoi  tablica, Ŝe jest 

objazd, a tam  nie ma informacji. 

Radny i Sołtys wsi Przewodowo-Majorat S. ZadroŜny  - wyjaśnił, Ŝe interweniował             

i  znaku nikt nie postawił. Ale osobiście sam jeździł i oznakował drogę.  
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Były nawet załoŜone  taśmy czerwono-białe, Ŝeby nie jechać, ale ktoś przejechał i  je porwał.  

Zaznaczył, Ŝe gmina  Ŝadnych tablic nie ma, Ŝeby je postawił. 

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska – powiedziała, Ŝe gmina dała jej tablice. 

Radny i Sołtys wsi Przewodowo-Majorat S. ZadroŜny  - wyjaśnił, Ŝe jemu nie dała. 

Sołtys wsi Borza - Strumiany Alicja Jaszczak – zgłosiła, Ŝe droga powiatowa  Osiek – 

Borza  o długości 800 mb na odcinku Pan Jędraszko  - Pan Rzeczkowski była nieprzejezdna.  

Jest tam fatalnie. 

Sołtys wsi Grochy – Imbrzyki Roman Niesłuchowski – zwracając się do Pana radnego 

powiatowego prosił, Ŝeby  nastąpił remont drogi powiatowej Kozłówka – Krzemień, gdyŜ 

koło Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej praktycznie nie moŜna przejechać. 

Sołtys wsi Ostaszewo – Włuski Mieczysław Skorupski – prosił, Ŝeby na następną Sesję 

Rady Gminy zaprosić Pana Okonia – Kierownika Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Pułtusku. Powiedział, Ŝe przez jego wieś płynie rzeka 

Kolnica. Rzekę zarosły gałęzie, krzaki i jest problem. Do WZM i UW w Pułtusku pisze, a oni 

nic nie robią. Otrzymał odpowiedź oględną i efekt Ŝaden.  

Na zadane wnioski i pytania Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński udzielił następujących 

odpowiedzi: 

- Odnośnie zamówienia równiarki równiaki powiedział, Ŝe w tej chwili prowadzone jest 

rozeznanie, gdzie moŜna najkorzystniej to załatwić. Myśli, Ŝe jak wróci Pani Wójt 7 kwietnia 

br., zostanie podjęta decyzja o zamówieniu równiarki. 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki – zaznaczył, Ŝe na nie wszystkie wioski  równiarka moŜe 

wejść  i   potrzebne  są konsultacje z sołtysami. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński – powiedział, Ŝe będziemy konsultować. 

- Odnośnie remontu drogi powiatowej w Begnie  poinformował, Ŝe w tej chwili  Dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych  w Pułtusku Pan StrzyŜewski doprowadził ją do przejezdności na 

dzień dzisiejszy. Na drodze obaj byli kilkakrotnie.  

Natomiast, co do odwodnienia, to odwodnienie wykonuje Pan Paradowski i wczoraj,  kiedy     

z nim rozmawiał, to czeka aŜ trochę obeschnie. Gmina ze swojej strony zaoferowała   pomoc 

w postaci przepustu naprzeciwko Pana Gutowskiego. Będzie to  pociągnięte dalej,  od drogi      

z drogi do Pana Gutowskiego  w przeciwną stronę, tak jak rozmawiali z Panem Dyrektorem 

StrzyŜewskim. 
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- Odnośnie drogi Lipniki - Przewodowo, Pan radny i sołtys na posiedzeniu Komisji pytał, 

Ŝeby określić stan prawny drogi biegnącej przez las. Na podstawie dokumentów, które są       

w gminie nie moŜna określić, kto jest właścicielem tej drogi. Sprawa ta ciągnie się kilka lat                

i nie stwierdził czyja jest droga. Na pewno nie jest to droga gminna. W tej sprawie gmina uda  

się do Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Ośrodka Geodezyjnego, moŜe uda się zasięgnąć 

jakieś informacje. 

- W kwestii remontu świetlicy wiejskiej w Kozłówce powiedział, Ŝe w tej chwili została juŜ 

wysłana informacja o wyniku przetargu. Wybrana została firma z Ciechanowa za kwotę   ok. 

50.000 zł. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w przeciągu 10 dni  będzie 

podpisana umowa na prace.   Prace mają być zakończone do 15.08.2011 r. 

- W sprawie oświetlenia w Kozłówce, w przyszłym tygodniu przyjedzie Pan Sadowski - 

Kierownik Posterunku Energetycznego i będziemy rozmawiać. Wydaje mu się, Ŝe jest to 

moŜliwe. Oświetlenie do realizacji  jest jeszcze w Szyszkach, ale tam trzeba zrobić projekt 

budowlany.  

- Odnośnie wyłączenia całego oświetlenia, poinformował, Ŝe  prowadzone są rozmowy           

z Panem Sadowskim, który twierdzi, Ŝe najbardziej uzasadnione ekonomicznie będzie 

czasowe wyłączanie wszystkich linii. Uznał, Ŝe wymaga to od  Państwa radnych określenia 

czasowych  godzin  i ewentualnie czasowe włączanie np. o godzinie 24.00 w nocy, co naleŜy 

jeszcze dopracować.  Poinformował, Ŝe na terenie gminy Gzy jest ok. 30  punktów gdzie 

włącznie następuje  z zegarów astronomicznych i jest większość tych zegarów. Tu nie będzie 

problemu. Ale jest kilka czujek zmrokowych, które trzeba przestawić na zegary 

astronomiczne. Przestawienie     1 punktu,  jeśli  jest zegar, kosztuje 100 zł.  Jest to temat do 

rozwaŜenia. 

- W sprawie wodociągu, czy warto  zabrać wodociąg z ZUW w Mławie i samemu go 

eksploatować,  z jego wcześniejszych doświadczeń wie, Ŝe jest to problemem, Ŝeby gmina 

sama go  eksploatowała. Gmina nie ma ludzi i sprzętu, ale zrobimy takie rozeznanie. 

- Odnośnie drogi w Skaszewie przedstawionej na Komisji, był na tej drodze i wie jak ona 

biegnie. Widział drzewa, które tam rosną. Równiarka będzie. A sprawę nawierzchni 

przedstawi Pani Wójt,  po jej powrocie ze zwolnienia lekarskiego. 

- Pytanie Pani radnej E. Kumińskiej -  wyjaśni, rozpozna sprawę. 

- W kwestii przeprowadzenia  melioracji,  za nim oddał głos sołtysowi wsi Szyszki, który 

czuwa nad tym powiedział, Ŝe choć nie naleŜy to do zadań gminy, to gmina czyni starania.  
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Napisane zostały pisma do Ministerstwa Rolnictwa i do Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych.  Z tego, co rozmawiał   z dyrekcją Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie, to w tej chwili przygotowują się do 

wykonania  projektu tej melioracji. 

Następnie o  zabranie głosu w tej sprawie poprosił Sołtysa wsi Szyszki Pana Waldemara 

Pawlaka. 

Sołtys wsi Szyszki Waldemar Pawlak – powiedział, Ŝe sprawa jest bardzo stara, bo ciągnie 

się od lat dziewięćdziesiątych i kto jest  zainteresowany tym bardzo dobrze wie. Sytuacja 

pogodowa i pozalewane pola wymusiła, Ŝe od czerwca 2010 r. powstał Komitet ds. potrzeb 

melioracji, który bardzo aktywnie w tym uczestniczy i bardzo często  u wielu osób 

interweniuje, począwszy od WZM i UW Inspektorat w Pułtusku, WZM i UW Oddział            

w Ciechanowie, poprzez WZM i UW w Warszawie. Bardzo duŜo Komitetowi pomaga Pan 

radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego  Witold Chrzanowski, który jest ich  solidnym 

sprzymierzeńcem w tym temacie. Jednym wielkim adwokatem jest Pan Minister, na co 

bardzo liczą. Ale nie chce tutaj mówić duŜo. DuŜo determinacji mało   moŜliwości. Następnie 

przedstawił sytuację na dzień dzisiejszy. Po spotkaniu u Pana Starosty w Pułtusku z Panem 

dyrektorem Nasiadko i Panem Chrzanowski, sposób finansowania  przedstawił Pan dyrektor 

Nasiadko. Odbywa się to w ten sposób, Ŝe  z PROW na 2007 -2013 są środki na inwestycje 

wodne. Jak w Pułtusku w grudniu tłumaczył Pan Nasiadko i podał program, bo wnioski były 

złoŜone, to program był taki, Ŝe w miesiącu grudniu  Pan Rochowicz Dyrektor WZM i UW 

Oddział w Ciechanowie  do Warszawy przedstawił wszystkie swoje dokumenty do 

wykonania. W styczniu  miały zapaść decyzje  odnośnie PROW, poniewaŜ miało to być 

finansowane  w całości z PROW. Tak jak wcześniej powiedział Pan Wójt,  pisma zostały 

wysłane do Marszałka, do Ministra Sawickiego i Ministra Nalewajka. Odpowiedź Marszałka  

brzmiała, Ŝe pieniądze na meliorację i drenację  są, ale są zabezpieczone dla zadań, które juŜ 

dostały aprobatę do 2010 r.  JeŜeli będą jakiekolwiek oszczędności, to nie będzie problemu     

z wykonaniem. Marszalek nie moŜe dać pieniędzy ze swoich środków na dokumentację, 

jeŜeli inwestycja nie będzie zakończona do 2015 r. Pan Minister Nalewajk mówił, Ŝe 

pieniądze moŜna teŜ pozyskać z rezerwy Ministerstwa Rolnictwa, ale niestety nie 

zmieściliśmy się w tej rezerwie i pieniędzy teŜ nie będzie. Jakieś przyszły środki 4.000.000 

Euro w tamtym tygodniu do WZM i UW w Warszawie. Pan Minister Nalewajk twierdzi, Ŝe 

moŜna z nich robić dokumentację, natomiast Pan dyrektor Nasiadko powiedział, Ŝe środki   
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przeznaczone są na celowe retencje. Chcieli to skonfrontować, ale co innego mówił Pan 

Minister, a co innego Pan Dyrektor. W tym tygodniu 3-krotnie rozmawiał    z radnym 

Sejmiku Panem Chrzanowskim, złoŜone zostały wnioski do Pana Wojewody w Warszawie. 

Sprawa tą zajmuje się  Wicewojewoda Pan Piątek, ale odpowiedzi na dzisiaj nie zna. Obiekt 

podlegający drenacji i  melioracji - odwodnienie,  o którym  mówiła Pani radna  obejmuje   

800 ha i ciągnie się  6 czy 7 wsiach na odcinku 9 km.  Jest to bardzo duŜe  zadanie,  

największe w województwie mazowieckim  w   drenacjach i melioracjach. Podkreślił, Ŝe 

Komitet robi naprawdę wszystko. Wyrzucają ich drzwiami wchodzą oknem, a jaki będzie 

efekt nie wie. Za kaŜdą wizytą zostawiają pismo na biurku. Odpowiedzi są, wszyscy mówią, 

Ŝe na dobrej drodze, ale nikt nie dał jeszcze  do dzisiaj pisma takiego, Ŝe macie środki 

zabezpieczone. 

Przewodniczący  L. Pytel – poprosił o zabranie głosu Pana Wójta W. Ochtabińskiego. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński – odnośnie przepustów powiedział, Ŝe przepusty będą 

zamówione w miesiącu kwietniu. Tam gdzie są zapisane  w funduszu sołeckim będą 

wydawane mieszkańcom,  będzie teŜ trochę dodatkowych przy Panu Dołęgowskim. kto  

wykona, ustali z Panią Wójt. Tak samo będzie w  Porzowie.  

Sołtys wsi Porzowo J. Sepełowski -  powiedział, Ŝe w Porzowie nie potrzeba przepustów 

tylko odwodnienie. Trzeba przekopać rów i spuścić wodę, poniewaŜ jest tam za duŜa 

szerokość na przepusty ok. 100 mb między Panią Malinowską a Panią Niedziałkowską.  

Przewodniczący L. Pytel – nadmienił, Ŝe ostatnia zima zrobiła wiele szkód. Przyczyniła się, 

Ŝe nasze Ŝwirowe drogi zostały bardzo zniszczone. Zniszczeniu uległy równieŜ nawierzchnie 

asfaltowe. Wszystkiego na raz nie da się zrobić, bo jest tego bardzo  duŜo. UwaŜał, Ŝe przy 

wyjazdach w teren naleŜy zwrócić uwagę  tam gdzie jest najpilniejsza sprawa do wykonania.  

Uznał, Ŝe kaŜda droga  aby mogła funkcjonować   musi być okopana rowami.  Na terenie 

gminy są gleby o podłoŜu gliniastym i ilastym, które nie przepuszczają wody. W związku       

z tym  jeŜeli nie będzie załoŜonych przepustów na przejazdach do poszczególnych działek        

i  posesji  i nie będzie rowów, nie będzie moŜliwości utrzymania Ŝadnej z dróg, którymi 

będziemy jeździć, a jeździmy coraz bardziej cięŜszym sprzętem. Miał  na myśli sprzęt 

rolniczy, który 20 lat temu waŜył ok. 4-5 ton, a teraz z agregatem waŜy ponad 15 ton. 

Dlatego, przy drogach, które z zimy zostaną nadmiernie nawodnione wystarczy przejechać 3 

razy i droga jest zniszczona. Prosił o trochę cierpliwości  i wyrozumiałości.  

 



- 14 - 

 

Zapewnił, Ŝe  na pewno   Pan Wójt z Panią Wójt  dokonają oględzin w terenie i drogi na razie 

zostaną wyrównane równiarką, a po rozstrzygnięciu  przetargu zostaną częściowo 

naprawione. 

Kierownik  Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz -  odpowiadając na pytanie 

radnej Pani J. Koc -  powiedziała, Ŝe od momentu przyjazdu, czy ewentualnie przyjścia do 

kaŜdej  szkoły na terenie gminy, dzieci otoczone są opieką, bo w kaŜdej ze szkół jest świetlica 

i są opiekunowie świetlicy. W PSP w Gzach równieŜ jest opiekun świetlicy.  Do momentu 

kiedy  są  zakończone  zajęcia lekcyjne i odjeŜdŜają uczniowie równieŜ pracuje wychowawca 

świetlicy, który zajmuje się uczniami, którzy są   juŜ  po zajęciach szkolnych. W związku       

z pytaniem Pani radnej ma jedną wątpliwość, poniewaŜ nie wie,  czy chodzi o godziny  po 

odjeździe autobusu, który obsługuje PSP w Gzach, czy  pobyt przedszkolaka  mieści się        

w tych godzinach,  kiedy  są odjazdy uczniów z PSP?   

Radna J. Koc – powiedziała, Ŝe trudno jest jej powiedzieć. Jest to dziecko chyba 

przedszkolne, które nie dojeŜdŜa, nie ma jak dojeŜdŜać. Musi go  mama zabrać swoim 

pojazdem. 

Kierownik  Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – zapytała, o której chce go 

zabrać?    

Radna J. Koc – odpowiedziała, Ŝe trudno jest jej powiedzieć. Myślała, Ŝe nie ma świetlicy. 

Dlatego pytała, bo nie wiedziała jaka jest sytuacja.    

Kierownik  Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – powiedziała, Ŝe przekaŜe 

sprawę Pani dyrektor PSP w Gzach i myśli, Ŝe w kontakcie z rodzicem tego dziecka da się 

sprawę wyjaśnić. 

Radny Powiatu Zbigniew Kołodziejski -   podziękował za zaproszenie. Powiedział, Ŝe jest 

związany i zobowiązany, bo społeczeństwo Gminy Gzy wybrało go na radnego do   Rady 

Powiatu, chce uczestniczyć w sesjach gminnych i prosi o zaproszenia. W Sesjach będzie 

uczestniczył, nie omieszka tego. Zobowiązał się  przenosić potrzeby gminy  na Radę Powiatu  

i  co moŜliwe załatwiać dla  gminy.  Następnie pogratulował  wszystkim wybranym sołtysom 

i Ŝyczył  dobrej, owocnej pracy na rzecz rozwoju gminy. ZauwaŜył, Ŝe zmiany są nie wielkie. 

Kilka  sołtysów zrezygnowało.  W jednej  wsi Szyszki  była tylko większa walka  o sołectwo.  

Jego zdaniem, oznacza to, Ŝe  społeczeństwo gzowskie  jest wierne, wierzy w swoich 

wybranych kilka lat temu   sołtysów  i na nich głosuje.   
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Nie wie,  czy to dobre, czy nie, ale widzi,  Ŝe sołtysi zasłuŜyli na to, Ŝeby dalszą kadencję  

pełnili dla dobra swoich małych społeczności jakimi są wsie. 

Podkreślił, Ŝe Pan  W. Pawlak Sołtys wsi  Szyszki, działa w Komitecie ds. melioracji. Sprawy 

są posuwane do przodu, ale wiadomo, Ŝe  są trudności. Nadmienił, Ŝe sprawa melioracji 

wlecze się kilka lat. Był nawet  taki czas, Ŝe gmina miała zamiar   odwodnić samymi rowami, 

ale nic z tego nie wyszło. Poinformował, Ŝe w historii państwa zaszła sytuacja, Ŝe drenacja 

została zaniechana, nigdzie się tego nie robiło.  Podkreślił, Ŝe moŜe trochę działania są 

spóźnione,  bo wcześniej w programach były środki, jakieś środki są. W następnych 

programach na lata 2015 -2020 środki na pewno będą, ale jest  szansa, Ŝeby załapać się na 

ostatni moment na lata 2001-2012. Działa tutaj radny sejmiku Pan W.  Chrzanowski, Minister 

Rolnictwa Pan T. Nalewajk i sam osobiście teŜ w te sprawy  jest  trochę wtajemniczony. 

Uznał, Ŝe najwaŜniejsza sprawa   jest taka,  Ŝeby uzyskać te  środki,  to Ŝeby  w roku 2011 

moŜna było opracować projekt.  Natomiast dokumentacja projektowa to miliony złotych. 

Sprawa jest więc kosztowna. 

Sołtys wsi Szyszki W. Pawlak – powiedział, Ŝe dokumentacja kosztuje 1.500.000 zł.  

Radny Powiatu Z. Kołodziejski  - przyznał, Ŝe są to środki znaczące. Wszyscy zabiegają      

o to, Ŝeby  to się udało. Nadmienił, Ŝe zadanie podzielone jest na 2 obiekty –                   

Obiekt Skaszewo I,   – Obiekt Skaszewo II sięgający Szyszki, Ołdaki, Sulnikowo, Skaszewo 

Nowe, Skaszewo Włościańskie i część Szyszk. Jest to powaŜny obszar do realizacji.    

Wracając do dróg, poinformował, Ŝe  na terenie gminy są drogi wojewódzkie, powiatowe          

i gminne. Odnośnie drogi wojewódzkiej  618 powiedział, Ŝe dokumentacja  jest zrobiona, 

wywłaszczenia są na ukończeniu. W roku 2011 droga na pewno nie będzie robiona, będzie 

robiona w przyszłości. Dzisiaj brygada  na drodze  remontuje wyboje. 

W kwestii dróg  powiatowych ma informację gdzie jest najgorzej. Dyrektor ZDP Pan 

StrzyŜewski i Pan Wicestarosta od dróg jeŜdŜą, oglądają, pilotują. Uznał, Ŝe nie jest  to 

nowość, co mówią uczestnicy Sesji.  Najgorsza jest droga  w  Begnie  do  Ostaszewo, później 

Szyszki – Gotardy, droga Kozłówka – Grochy Imbrzyki jest o mniejszym znaczeniu.  

Sołtys wsi Stare Grochy Tomasz Długołęcki – zapytał, czy Pan dyrektor ZDP i Pan Starosta 

tam trafili?  

Radny Powiatu Z. Kołodziejski  - odpowiedział, Ŝe tam trafili, ale sami swoim sprzętem nie 

mają tyle mocy przerobowej, Ŝeby wszędzie zrobić.    Swoim sprzętem i wysiłkiem robią, co 

mogą. Na resztę, muszą wynająć, wybrać podwykonawcę . 
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Zaznaczył, Ŝe z jego wiedzy drogi powiatowe są nie tylko na gminie Gzy, są i na innych 

gminach. Ale w pierwszej kolejności  najgorzej jest w gminie Gzy. UwaŜał, Ŝe                       

w najbliŜszym czasie   roboty na drogach,  lepiej, czy gorzej na pewno będą zrobione,. Chce 

Ŝeby było to jak najszybciej, Ŝeby  po drogach  powiatowych jeździło się lepiej.   

Odnośnie wyłączania oświetlenia, w swojej historii pamięta, Ŝe na gminie Gzy było 

wyłączane światło. Światło było włączane dla całej wsi  i na zimę  światło było wyłączne dla 

całej wsi. Płaciło się za włączenie i za wyłączenie. Taka metoda była 1 rok lub 2, ale od tego 

odstąpiono, bo to kosztowało. Jak to zrobić, jest to do rozwaŜenia  dla władz gminy.   

Radna Zofia Frąckiewicz – powiedziała, Ŝe ma milą informację dla Rady. Klub Sportowy 

FAYTER Szyszki, który Pan Wójt Z. Kołodziejski pomagał zawiązać i finansował, odniósł 

sukces, zajęliśmy I miejsce.  W grupie Junior Patryk Kucharczyk  został Mistrzem Mazowsza 

w boksie. W  kwietniu będzie walczył o mistrzostwo kraju. Cieszymy się. W końcu mają jakiś 

sukces Pan Grudzień i  syn Frąckiewicz Maciej. Pieniądze  gminne,  z których  finansowany  

był  Klub  nie poszły na marne.  

Przewodniczący L. Pytel -  przypomniał,  Ŝe 3 kwietnia 2011 r.  odbędą się wybory do Rad 

Powiatowych Mazowieckiej  Izby  Rolniczej. Informację taką otrzymają wszyscy sołtysi.  

Zaprosił wszystkich rolników do wzięcia udziału w wyborach i poinformował, Ŝe                   

w głosowaniu  biorą udział rolnicy  i małŜonkowie rolników. 

Ad. pkt 12.  

                       Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 14.30  

zamknął VI Sesję Rady Gminy Gzy.  

 

Protokołowała:                                                                                              Przewodniczył: 
 
Zofia Pszczółkowska 
 

 


