
 

P R O T O K Ó Ł  Nr III/10 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

 Leona Pytla -  Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 

 

Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel -  o godz.  13.17 otworzył III Sesję Rady Gminy 

Gzy. Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu  aktualnie w posiedzeniu  uczestniczy        

15 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 zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budŜetu gminy, które nie wygasają 

    z upływem  roku budŜetowego 2010.   

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji  

    Rady Gminy Gzy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla  

    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku  

      przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

14. Sprawy bieŜące gminy. 

15. Wolne wnioski i pytania. 

Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pani Wójt  chciałaby 

wystąpić  z wnioskiem  o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 



- 2 - 

 

Wójt Gminy Barbara Polańska – zaproponowała rozdzielenie  punktu 9 porządku obrad -      

„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy” na dwa punkty tj. punkt 9 

porządku obrad „ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla 

Przewodniczącego” i punkt 9a „Podjęcie w sprawie ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej 

diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy.” 

Przewodniczący L. Pytel -  poddał pod głosowanie zmianę do porządku obrad przedstawioną  

przez Panią Wójt. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciwnych” oraz   

0 głosów „wstrzymujących”  jednogłośnie   bezwzględną większością głosów przyjęła 

następujący 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 zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budŜetu gminy, które nie wygasają 

    z upływem  roku budŜetowego 2010.   

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji  

    Rady Gminy Gzy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla  

    Przewodniczącego Rady Gminy Gzy. 

9a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla  

    Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku  

      przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

14. Sprawy bieŜące gminy. 

15. Wolne wnioski i pytania. 
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Ad. pkt 3.  

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

Gminy Nr II/10 odbytej w dniu 06 grudnia 2010 r.   był do wglądu po 10 dniu od daty jej  

odbycia i  kaŜdy z radnych miał moŜliwość zapoznania się z nim. Następnie  poddał go pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”, przy 

0 głosów „przeciwnych”  oraz 2 głosach „wstrzymujących” przyjęła protokół  z poprzedniej 

Sesji Rady Gminy Nr II/10 odbytej w dniu 06 grudnia 2010 r.    

Ad. pkt 4.  

Radni nie zgłosili Ŝadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 

Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka – wyjaśniła, Ŝe Komisje Rady Gminy zapoznały się     

z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Rady Gminy Gzy na 2010 rok       

i przedstawiła zmiany proponowane do wprowadzenia, które wynikły między ostatnią Sesją 

poprzedniej Rady Gminy,  a obecną Sesją. 

W dochodach – zwiększenie o kwotę 100 zł. Kwotę naleŜy wprowadzić jako dotację. Gmina 

otrzymała dotację „na zakup nowości wydawniczych dla  biblioteki” w kwocie 1.800 zł.        

W planie jest kwota 1.700 zł., róŜnica do wprowadzenia 100 zł.  

Odnośnie wydatków, poinformowała, Ŝe  zmiany wydatków w poszczególnych działach 

klasyfikacji budŜetowej dotyczą przeniesień między paragrafami. 

W dziale 750 Administracja publiczna zmiana dotyczy  zmniejszenia i zwiększenia kwoty 

8.680 zł. Kwotę przeznacza się na wypłaty dodatków  spisowych dla członków gminnego 

biura spisowego za wykonywanie prac związanych ze spisem rolnym w 2010 r.   z dotacji 

celowej. Zmiana wiąŜe się z klasyfikacją budŜetową  w związku z wyjaśnieniami Centralnego 

Biura Spisowego. 

W dziale 754 zmniejszenie - 1.500 zł.,  zwiększenie – 1500 zł.  przeznacza się na 

wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na remont silnika samochodu poŜarnego 

STAR OSP Gzy. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenia – 21.300 zł.,   zwiększenia 21.300 zł.  

Zmiany wynikają z przewidywanych potrzeb do końca roku budŜetowego. Dotyczą głównie 

wynagrodzenia osobowego i pochodnych w Publicznych Szkołach Podstawowych                    

i Publicznym Gimnazjum. 
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W dziale 852  zmniejszenia – 500 zł., zwiększenia – 500 zł. Kwotę przeznacza się na 

opłacenie składek zdrowotnych  za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. 

W dziale 921 zwiększenie – 100 zł. Jest to dotacja zwiększona dla biblioteki na zakup 

ksiąŜek.  

Po przedstawieniu proponowanych zmian Pani Skarbnik poprosiła o zaakceptowanie  

projektu uchwały.  

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel – odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale 

budŜetowej Rady Gminy Gzy na 2010 rok  i poddał pod głosowanie.    

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami „za”, przy 

0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr III/4/10        

w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Rady Gminy Gzy na 2010 rok  - która stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6.   

Wójt B. Polańska – przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie ustalenia 

wydatków budŜetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2010. 

Przypomniała, Ŝe na posiedzeniach Komisji Rady Gminy  był omawiany  projekt uchwały  

w sprawie ustalenia wydatków budŜetu gminy, które nie wygasają z upływem roku 

budŜetowego 2010, w którym zawarty był jeden punkt „Remont mostu na drodze gminnej we 

wsi Słończewo”. PowyŜszy most w 2010 r. nie został wykonany z przyczyn atmosferycznych, 

a zostanie wykonany w 2011 r.  RównieŜ w 2010 r. z przyczyn atmosferycznych nie została 

wykonana „Budowa punktu oświetlenia ulicznego  Przewodowo Poduchowne” z terminem 

realizacji do 20.12.2010 r. W uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym oświetlenie zostanie 

wykonane w terminie do 30.06.2011 r. Poprosiła o zaakceptowanie wniesionej autopoprawki 

wraz z projektem uchwały.   

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały.  

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 

– przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 21.12.2010 r. – 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu Kazimierz śebrowski – równieŜ 

przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Opinia Komisji Rolnictwa i BudŜetu z dnia 21.12.2010 r. – stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel – odczytał zaproponowaną autopoprawkę: 

1. W paragrafie jeden kwotę 27.755,09 zł. zastępuje się kwotą 40.945,41 zł  w związku           

z zmianą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, dodając punkt 2 „Budowa punktu 

oświetlenia ulicznego Przewodowo Poduchowne” na kwotę 13.190,32 zł. z ostatecznym 

terminem realizacji 30.06.2011 rok i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za”, przy 

0 głosów „przeciwnych”  oraz 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła zaproponowaną  w/w 

autopoprawkę  do projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budŜetu gminy, które nie 

wygasają z upływem roku budŜetowego 2010. 

Przewodniczący L. Pytel -  odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budŜetu 

gminy, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2010 z przegłosowaną 

autopoprawką  i  poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy  w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  – 14 głosami „za”, 

przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 1 głosie „wstrzymującym”  podjęła Uchwałę Nr III/5/10           

w sprawie  ustalenia wydatków budŜetu gminy, które nie wygasają z upływem roku 

budŜetowego 2010  - która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7.  

Przewodniczący L. Pytel -  przypomniał, Ŝe na II Sesji Rady Gminy Gzy zostały powołane 

składy osobowe stałych komisji Rady Gminy. W związku z tym, Ŝe przewodniczący                

i wiceprzewodniczący nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej, zaproponował zmianę 

składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  Zgodnie z propozycją Komisji Oświaty, Zdrowia         

i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa i BudŜetu,  w miejsce  radnego Pana Jacka 

Grochowskiego -  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,  do składu  Komisji  Rewizyjnej 

zaproponował radnego Pana Witolda Czaplińskiego.   

Zapytany radny Pan Witold Czapliński, czy wyraŜa zgodę do składu tej  Komisji, zgodę taką 

wyraził.   

Pytań nie było.  
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Przewodniczący L. Pytel – odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Gzy i poddał pod głosowanie.   

Rada Gminy  w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  – 14 głosami „za”, 

przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 1 głosie „wstrzymującym”  podjęła Uchwałę Nr III/6/10           

zmieniającą  uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Gzy  - 

która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Przewodniczący L. Pytel – poinformował, Ŝe skończyły się wybory samorządowe. Wójta 

wybrano w wyborach bezpośrednich. Jednak bycie wójtem,  to nie tylko  satysfakcja, ale i 

duŜo pracy,  poniewaŜ wójt musi być osobą dyspozycyjną nie tylko w czasie pracy ale poza 

nią, w niedziele i święta. W związku z tym Wójtowi Gminy Pani Barbarze Polańskiej 

zaproponował wynagrodzenie na poziomie dotychczasowym, jakie pobierał przechodzący na 

emeryturę Wójt, Pan Zbigniew Kołodziejski tj. wynagrodzenie zasadnicze - 4.600 zł., dodatek 

funkcyjny w kwocie – 1.700 zł., dodatek za wysługę lat w wysokości  w wysokości 20% 

wynagrodzenia zasadniczego w kwocie – 920 zł. i dodatek specjalny w wysokości 25% 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1.575 zł. Łączne miesięczne 

wynagrodzenie brutto wyniesie 8.795 zł. 

Przewodniczący L. Pytel -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu K. śebrowski – poinformował, Ŝe Komisja      

pozytywnie zaopiniowała wniosek Pana Przewodniczącego Rady Gminy tj. utrzymanie 

poborów na poziomie byłego Wójta Gminy Pana Zbigniewa Kołodziejskiego, dla Wójta 

Gminy Pani Barbary Polańskiej. 

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

równieŜ poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Pana 

Przewodniczącego Rady Gminy  tj.  utrzymanie poborów na poziomie byłego Wójta Gminy 

Pana Zbigniewa Kołodziejskiego, dla Wójta Gminy Pani Barbary Polańskiej. 

Przewodniczący L. Pytel – odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy i poddał pod głosowanie. 
Rada Gminy  w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  – 15 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących”  podjęła Uchwałę Nr III/7/10           
w sprawie  ustalenia  wynagrodzenia Wójta Gminy – która stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 



- 7 - 

 

Ad. pkt 9. 

W punkcie tym Pan Przewodniczący L. Pytel – głos oddał Panu Wiceprzewodniczącemu 

Rady Gminy Panu Jackowi Wiktorowi Grochowskiemu.  

Wiceprzewodniczący Rady Jacek Wiktor Grochowski – uznał, Ŝe został zaskoczony przez 

Pana Przewodniczącego Rady L. Pytla i zgłosił wynagrodzenie  Pana Przewodniczącego 

Rady tj. ustalenie zryczałtowanej, miesięcznej diety w kwocie 1.000 zł. 

Następnie poprosił o przedstawienie opinii przez Komisje. 

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

powiedziała, Ŝe Komisja zaproponowała ustalenie zryczałtowanej, miesięcznej diety dla 

Przewodniczącego Rady Gminy Gzy w wysokości 1.000 zł.   

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu K. śebrowski – równieŜ przedstawił taką 

samą opinię Komisji.    

Pytań nie było. 

Wiceprzewodniczący J.W. Grochowski – odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

zryczałtowanej, miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Gzy i poddał pod 

głosowanie. 

Rada Gminy  w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  – 14 głosami „za”, 

przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz  1  głosie „wstrzymującym”  podjęła Uchwałę Nr III/8/10           

w sprawie ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy 

Gzy  – która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9a. 

Przewodniczący L. Pytel – poinformował, Ŝe osobiście  czuje się dobrze i jest  sprawny, ale 

pracuje w samorządzie powiatowym i być moŜe zajdzie potrzeba wyjazdu na szkolenie, kurs, 

w nieprzewidzianą delegację,  a trzeba będzie poprowadzić Sesję. Wówczas zajdzie potrzeba, 

Ŝeby zastąpił go Pan Wiceprzewodniczący Rady. W związku z tym dla 

Wiceprzewodniczącego Rady  Gminy zaproponował zryczałtowaną, miesięczną dietę             

w kwocie 300 zł.  Nadmienił, Ŝe w poprzedniej kadencji jako Wiceprzewodniczący Rady 

pobierał normalną dietę radnego. Jednak będąc człowiekiem i mając na względzie drugiego 

człowieka i budowanie współpracy jest zobowiązany podejść trochę inaczej, iŜ nie trzeba  

wszystkiego trzymać z zaciśniętymi pięściami w jednym ręku i widzieć swój czubek nosa, ale 

czasami odwaŜnie trzeba zwrócić się do drugiej osoby i podzielić się z nią dobrym słowem, 

czy drobnym gniewem. Dlatego jest to jego wniosek.  
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Przypomniał, Ŝe swoje wnioski przestawiał na posiedzeniach Komisji proponując dla Pana 

Wiceprzewodniczącego 250 zł. Wniosek ten nie został zaakceptowany.  Ustalono 200 zł. Po 

przeanalizowaniu sprawy, Ŝeby Pan Wiceprzewodniczący mógł funkcjonować i czasami 

wesprzeć Przewodniczącego zaproponował 300 zł. Następnie zwrócił się do radnych               

z zapytaniem, czy mają inne propozycje? 

Radna Jadwiga Koc -  powiedziała, Ŝe dla niej osobiście jest to bolesna sprawa. 

Przypomniała, Ŝe   Pan Pytel jako Wiceprzewodniczący Rady pracował za dietę taką jaką 

pobierali radni, a dziś radni ustalają zryczałtowaną miesięczną dietę dla Pana 

Wiceprzewodniczącego. Jej zdaniem, wobec wyborców radni nie będą w porządku , 

poniewaŜ wyborcy powiedzą, Ŝe radni juŜ ustalają sobie diety. Uznała, Ŝe dla niej jest to 

niejasna sprawa i zapytała,  dlaczego radni pozostali na starych zasadach tj. na diecie  jaka 

jest do tej chwili? Następnie zapytała, dlaczego radni ustalają zryczałtowaną  miesięczną dietę 

dla Pana Wiceprzewodniczącego, co jej zdaniem, będzie rzutowało na radnych.  Podkreśliła, 

Ŝe  Rada ustaliła pobory dla Pana Przewodniczącego, dla Pani Wójt Gminy, a tu od razu 

miesięczne pobory  dla Pana Wiceprzewodniczącego. Dodała, Ŝe boli ją to bardzo i takie jest 

jej zdanie. 

Innych głosów w tej sprawie nie było. 

Przewodniczący  L. Pytel – odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej, 

miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  Gzy i poddał pod głosowanie.   

Rada Gminy  w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  – 8 głosami „za”, przy 

0 głosów „przeciwnych”  oraz  7  głosach „wstrzymujących”  podjęła Uchwałę Nr III/9/10           

w sprawie ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Gzy  – która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Przewodniczący L. Pytel -  odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Gminy Gzy i podała pod głosowanie. 

Rada Gminy  w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  – 15 głosami „za”, 

przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz  0  głosów „wstrzymujących”  podjęła Uchwałę               

Nr III/10/10 w sprawie uchwalenia planu pracy  Rady Gminy Gzy  – która stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 11.  

Przewodniczący L. Pytel – poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie 

planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu K. śebrowski – przedstawił plan pracy Komisji 

jako pierwszy, następnie plan pracy Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

przedstawiła Przewodnicząca tej Komisji E. Oleksa, a w dalszej kolejności plan pracy 

Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Z. Sierzan. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel – odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Rady Gminy Gzy i poddał pod glosowanie.   

Rada Gminy  w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  – 15 głosami „za”, 

przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz  0  głosów „wstrzymujących”  podjęła Uchwałę               

Nr III/11/10 w sprawie uchwalenia planu pracy  Rady Gminy Gzy  – która stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12.  

Wójt B. Polańska – powiedziała, Ŝe w 1999 r. została podpisana umowa najmu                       

z Telekomunikacją Polską SA na pomieszczenie o powierzchni 16,50 m2 w którym mieści się 

centralka. PowyŜsza umowa była podpisana do dnia 31.12.2010 r.  Wyjaśniła, Ŝe nie mając 

upowaŜnienia Rady nie moŜe podpisać umowy  w formie bezprzetargowej.  W związku z tym 

został przygotowany odpowiedni projekt uchwały. Poprosiła o podjęcie uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały.  

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

przedstawiła pozytywną opinie do projektu uchwały w sprawie   wyraŜenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku  przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu K. śebrowski – równieŜ przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

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

odstąpienie od obowiązku  przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i poddał pod 

głosowanie. 
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Rada Gminy  w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  – 15 głosami „za”, 

przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz  0  głosów „wstrzymujących”  podjęła Uchwałę               

Nr III/12/10 w sprawie uchwalenia planu pracy  Rady Gminy Gzy  – która stanowi załącznik 

nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 13. 

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

Ad. pkt 14.  

Wójt B. Polańska -  podziękowała za ustalenie wynagrodzenia. Uznała, Ŝe dla niej jest to 

zachęta do pracy i wywiązywania się jak najlepiej z powierzonych obowiązków. W związku   

ze zbliŜającym się końcem roku 2010 podziękowała za pomoc osobom, które pomogły jej 

przetrwać w najbardziej trudnym okresie tj. wszystkim pracownikom urzędu, kierownikom 

jednostek organizacyjnych, a szczególnie Pani Skarbnik, wszystkim radnym, gościom 

zaproszonym, sołtysom, którzy słuŜyli wsparciem, dobrą radą, podpowiedzią i czasami 

przymykali oko na rzeczy, które powinny być wykonane lepiej. 

Odnośnie odśnieŜania powiedziała, Ŝe odśnieŜanie trwa cały czas. Na ten cel wydano juŜ 

znaczną sumę pieniędzy, a do końca zimy pozostało wiele dni. Jednak ma nadzieję, Ŝe przy 

pomocy sołtysów i radnych da się przetrwać ten trudny okres zimowy. 

W dalszej wypowiedzi zwróciła się z prośbą do sołtysów, o poinformowanie mieszkańców,                   

Ŝe do dnia 18.02.2011 r.  moŜna zgłaszać zainstalowanie platformy pod bocianie gniazda. Po 

opracowaniu zbiorówki i wysłaniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska             

i Gospodarki Wodnej  w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie będzie w 100% 

refundacja kosztów. Potrzebę zainstalowania platformy mogą zgłaszać sołtysi i osoby 

indywidualne. Z uwagi na zbliŜający się rok 2011 wyraziła nadzieję oby był lepszy od roku 

2010. Przypomniała o przykrych niespodziankach w mijającym roku tj. jedna z  rodzin           

w gminie straciła dom, były rozlewiska i  był to trudny rok dla rolników.  śyczyła, Ŝeby 

następny rok 2011 był lepszy, spokojniejszy, wszystkim dopisywało zdrowie i tak jak dzisiaj 

wspólnie, prawie jednomyślnie były podejmowane uchwały dla dobra mieszkańców gminy. 

Przewodniczący L. Pytel – równieŜ podziękował za przyznanie mu wynagrodzenia                 

i zadeklarował, Ŝe poczynając od grudnia 2010 r.,    co miesiąc ze swojej diety kwotę  100 zł.  

przekaŜe  na fundusz dla najlepszego ucznia w szkole gimnazjalnej  i w szkołach 

podstawowych. W tym celu załoŜy specjalne konto. Dodał, Ŝe w gminie Gzy urodził się             

i pracował. 
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Pierwszy jego krok to dzień 01.08.1975 r.  Po 30 latach wrócił  i wspólnie z Panią Wójt         

B. Polańską przyszło mu współdecydować,  wspierać działania Pani Wójt i inicjatywę 

radnych. Na zbliŜający się  rok 2011 wszystkim radnym, zaproszonym gościom, sołtysom,  

kierownikom jednostek i wszystkim obecnym na sali obrad Ŝyczył duŜo zdrowia, 

pomyślności, zadowolenia z pracy osobistej, zawodowej i społecznej,  Ŝeby przyszły rok nie 

był gorszy od 2010 r. i Ŝeby wspólnie cała Rada jak dzisiaj prawie jednomyślnie wytrwała 

całą kadencję. 

Panu Prezesowi  Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Konstantemu  

Wielgolewskiemu podziękował za wsparcie radnych PSL w wyborach samorządowych, gdzie 

uzyskali pozytywny wynik. 

Radna J. Koc – korzystając z obecności na Sesji Pana doktora Dariusza Mikusia, ze względu 

na róŜne uwagi kierowane  pod adresem słuŜby zdrowia działającej na terenie gminy 

poprosiła,  Ŝeby Pan doktor powiedział, czy  nastąpi poprawa w nowym roku?  

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  „DAR-MED”  Dariusz Miku ś -  

odpowiedział, Ŝe od dnia 03.01.2011 r. pracę rozpocznie nowy lekarz dr Cezary Wolicki, 

który jest specjalistą II Stopnia  w zakresie  medycyny wewnętrznej i specjalistą w zakresie 

medycyny pracy. Do pracy Pan doktor będzie dojeŜdŜał z Makowa Mazowieckiego. Do tej 

pory pracował w Ciechanowie. Będzie zatrudniony w wymiarze pełnego etatu. Jeden dzień        

w tygodniu będzie pracował w godzinach popołudniowych do godziny 18.00. W dalszym 

ciągu będą pracować dotychczasowi lekarze tj. Pan dr Laskowski, Pani dr Dul – pediatra          

i sam osobiście.  Pan doktor  C. Wolicki równieŜ będzie pracował 2 razy w tygodniu do 

południa  w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach.  W związku z tym  ma nadzieję, Ŝe oczekiwania 

mieszkańców gminy Gzy będą  spełnione. Zaznaczył, Ŝe pomimo zawartej umowy z Panią 

doktor, która miała przyjść od  miesiąca listopada bieŜącego roku, a nie podejmowała pracy,  

szczęśliwie udało się  w terminie uzgodnić wszystkie warunki z Panem dr Wolickim. 

Radny Krzysztof  Biegała – poinformował o utworzeniu Klubu Radnych Polskie 

Stronnictwo Ludowe.   

Lista radnych Rady Gminy Gzy wyraŜających zgodę na utworzenie Klubu Radnych Rady 

Gminy Gzy pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z innymi radnymi wspierającymi 

PSL – stanowi załącznik nr 13 do mniejszego protokołu. 
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Przewodniczący L. Pytel – zwracając się do Pana dr Mikusia, Ŝyczył, Ŝeby Pan dr zadbał            

o środowisko gminy Gzy tj.  Ŝyczliwość i przyłoŜenie serdeczności, Ŝeby społeczeństwo 

gminy poczuło, Ŝe oprócz tego, Ŝe ma dobrego menadŜera,  ma dobrych lekarzy.   

Uznał, Ŝe Pan dr D.  Mikuś jest dobrym menadŜerem i stać go na to, Ŝeby sprowadzić do 

gminy dobrych fachowców, by zadbać o pacjentów.  

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska – powiedziała, Ŝe zepsuła się droga Sulnikowo 

– Nowe Skaszewo tj. koniec wsi Sulnikowo – początek Skaszewa i zapytała, czy juŜ jest 

wiadomo na ile jest to niebezpieczne, Ŝe droga ta jest nieprzejezdna, poniewaŜ wg niej droga 

jest nieprzejezdna? 

Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe problem drogi Sulnikowo – Nowe Skaszewo Pani Sołtys 

wsi Sulnikowo zgłosiła wczoraj (28.12.2010 r.).  

Poinformowała, Ŝe na miejsce udali się pracownicy urzędu i stwierdzili, Ŝe droga faktycznie 

jest  nieprzejezdna. Obecnie droga jest zabezpieczona, moŜna dojechać z jednej i drugiej 

strony, ale nie ma przejazdu. Jej zdaniem, powyŜsza droga najprawdopodobniej  zarwała  się   

i w tej chwili nie ma moŜliwości jej poprawienia, poniewaŜ w tym miejscu trzeba załoŜyć 

przepusty i podwyŜszyć ją. Jest to sprawa do załatwienia na wiosnę 2011 r.  

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska -  zapytała, czy jest moŜliwość umieszczenia 

informacji, Ŝe droga jest nieprzejezdna, Ŝe nie moŜna na nią wjechać? Jej zdaniem,  byłaby to 

informacja dla podróŜujących, którzy nie znają terenu. 

Wójt B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe postara się o taką tablicę informacyjną. 

Ad. pkt 15.  

Radny Rady Powiatu Zbigniew Kołodziejski – zwracając się do wszystkich obecnych na 

sali obrad powiedział, Ŝe jesteśmy w ostatnich dniach roku 2010. W związku z tym w imieniu 

Rady Powiatu i własnym złoŜył Ŝyczenia Ŝycząc duŜo zdrowia wszelkiej pomyślności, 

zadowolenia z pracy i wszystkiego najlepszego, Ŝeby Rok 2011 był lepszy, nie gorszy. Tego 

samego Ŝyczył dla rodzin uczestników Sesji i najbliŜszych.  

Prezes  Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Konstanty  Wielgolewski –  

z okazji kończącego się roku 2010, Panu Przewodniczącemu Rady i Pani Wójt złoŜył 

Ŝyczenia Ŝycząc sukcesów. Panu Przewodniczącemu Ŝyczył, Ŝeby udało mu się zjednoczyć 

Radę, Ŝeby  stanowili jedność. Był zdania, Ŝe  niepotrzebna jest tu polityka,  ale dobre 

wspólne działanie na rzecz gminy. Sołtysom i pozostałym uczestnikom Sesji Ŝyczył duŜo 

zdrowia, pomyślności, a dla rolników, Ŝeby mniej padało.    
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Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 14. 55 zamknął 
Sesję.  

 

Protokołowała:                                                                                              Przewodniczył: 

Zofia Pszczółkowska 

 

 


