
 
P R O T O K Ó Ł  Nr XXXII/10 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 13 października 2010 roku 
w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Marianny Filipowicz –  Przewodniczącej Rady Gminy Gzy. 
 
Ad. pkt 1. 
Przewodnicząca Rady  Gminy Marianna Filipowicz – o godz. 10.20 otworzyła XXXII 
Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i zaproszonych gości 
oświadczyła, iŜ zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy  radnych – 11, 
co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób, stanowi quorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.  Poinformowała, Ŝe Sesja została zwołana na wniosek  
Wójta  Gminy Pana Zbigniewa Kołodziejskiego. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Radni nieobecni:  
1. Kaczorowski Zdzisław 
2. Kiliś Jan 
3. Paradowski  Dariusz 
4. śbikowski Włodzimierz 
Ad. pkt 2. 
Przewodnicząca M. Filipowicz - przedstawiła proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie do realizacji zadania polegającego na remoncie budynku świetlicy wiejskiej 
    w Kozłówce w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 
    Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
5. Wolne wnioski i pytania. 
Jednocześnie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić                     
z wnioskiem  o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 
Radni nie zgłosili wniosków o dokonanie zmian w porządku obrad w związku z czym został  
został przyjęty jednogłośnie. 
Ad. pkt 3. 
Zastępca Wójta Barbara Polańska -  wyjaśniła, Ŝe do końca miesiąca listopada bieŜącego 
roku moŜna złoŜyć  drugi wniosek z działania „Odnowa i rozwój wsi”, poniewaŜ jeden 
wniosek na wstępne prace  remontowe został złoŜony. Przypomniała, Ŝe   „Plan odnowy 
miejscowości wsi Kozłówka” został zatwierdzony przez Radę i zadanie „ Remont budynku 
świetlicy wiejskiej w Kozłówce” zostało podzielone na dwa etapy.   W pierwszym etapie  
został złoŜony wniosek  na kwotę 121.128,29  zł.  W  etapie  tym zaplanowany jest remont 
świetlicy, przedsionka, WC, sala klubowa, częściowa renowacja podłogi, renowacja                 
i częściowa naprawa dachu. Wniosek na I etap został złoŜony  w ramach Stowarzyszenia 
„Zielone Mosty Narwi”  gdzie była ograniczona kwota. Obecnie do końca listopada  jest 
nabór wniosków  w ramach  odnowy,   do  kwoty  500.000 zł. na jedną miejscowość.                
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W związku z tym , Ŝe skorzystaliśmy z kwoty  121.128,29 zł., drugi wniosek moglibyśmy 
złoŜyć na róŜnicę.  Nadmieniła, Ŝe „Plan odnowy  miejscowości  Kozłówka” II etap 
przewidywany jest na lata 2012 – 2013 na kwotę 300.000 zł. brutto.  Uznała, Ŝe skoro jest 
zatwierdzony Plan, w tej wysokości kwoty muszą być wykonane prace. W związku z tym, 
Ŝeby złoŜyć wniosek  i opracować kosztorys,  została zwołana Nadzwyczajna  Sesja, aby 
Rada Gminy  ustosunkowała się do tej propozycji. Nadmieniła, Ŝe w kwocie 300.000 zł. 
zmieściłaby się elewacja i   ocieplenie budynku z zewnątrz,  rynny, wewnątrz  ogrzewanie 
c.o., na sali głównej podbitka i kasetony z oświetleniem. Dachu zmienić nie moŜna, poniewaŜ 
tego,  co jest zaplanowane w poprzednim projekcie (częściowa naprawa dachu) zmienić nie 
moŜna, natomiast wokół budynku moŜna połoŜyć kostkę i ewentualnie zrobić ogrodzenie. 
Radny Wiesław  Światkowski – zapytał, jakie jest oświetlenie wokół budynku? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe budynek oświetla 1 lampa uliczna. 
Przypomniała, Ŝe    w ramach „Odnowy miejscowości  Kozłówka”  następny wniosek  został 
złoŜony na wyposaŜenie budynku świetlicy wiejskiej  na kwotę  43.310 zł.   Poinformowała, 
Ŝe wieś Kozłówka  zaplanowała w 2010 r.  budowę przystanku autobusowego. Obecnie 
przystanek jest juŜ wykonany. Poza tym zaplanowane są  chodniki w ramach przebudowy 
drogi wojewódzkiej 618 oraz w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców modernizację 
oświetlenia ulicznego w kierunku Pękowa, która jest zaplanowana na 2011 r. ze środków 
funduszu sołeckiego.  Nadmieniła, Ŝe harmonogram realizacji II etapu obejmuje lata 2012 – 
2013. W związku z tym, Ŝe jeŜeli Wysoka  Rada Gminy podjęłaby dzisiaj decyzję                    
o opracowaniu kosztorysu  i wystąpieniu o dofinansowanie, to naleŜy zmienić II etap 2011 - 
2012.  Uchwała o dokonaniu zmiany w „Planie odnowy wsi Kozłówka”  zostałaby podjęta na 
następnej Sesji. 
Radny Leon Pytel – ubolewał nad dachem świetlicy wiejskiej. Uznał, Ŝe będzie elewacja        
i budynek będzie ładnie wyglądał, a dach będzie taki jaki jest. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – zapytała, z czego jest dach? 
Radny L. Pytel – odpowiedział, Ŝe dach jest z blachy, ale trzeba zmienić więźbę dachową.  
Zastępca Wójta B. Polańska -  wyjaśniła, Ŝe jest zaplanowane malowanie antykorozyjne 
pokrycia dachu na całym budynku.  
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe jest złoŜony wniosek i przez 5 lat nie wolno  nic 
ruszać. 
Zastępca Wójta B. Polańska – nadmieniła, Ŝe z tego co wie,  koszt wymiany dachu bez 
więźby dachowej to ok. 100.000 zł. Poinformowała, równieŜ, Ŝe środki w wysokości          
121.128,29  zł.  w ramach Stowarzyszenia „Zielone Mosty Narwi” są zabezpieczone, 
natomiast na obecnie składany wniosek, trudno powiedzieć. 
Przewodnicząca M. Filipowicz –  zapytała, ile środków byłoby z naszego budŜetu? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe z budŜetu gminy byłoby  38,5% bez VAT             
i 61,5% dodatek unijny na cały kosztorys. W przypadku gdyby kosztorys był na 300.000 zł. ,  
gmina na II etap musiałaby dołoŜyć 115.500 zł.. Dotacja wynosiłaby  184.500 zł. 
W tym momencie na salę obrad przybył radny Zdzisław Kaczorowski. Liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 12. 
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Skarbnik E. Głowacka -   wyjaśniła, Ŝe zadanie na kwotę 121.128,29 zł. jest  tylko w 
uchwałach budŜetowych, zgodnie ze złoŜonym wnioskiem. Do dnia dzisiejszego nie ma 
zaplanowanych środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wstępnie 
projektant zobowiązał się, Ŝe  zrobi dokumentację, Ŝeby moŜna było zdąŜyć złoŜyć wniosek 
oraz pozwolenie na budowę. Byłoby to w granicach 3.000 zł plus dodatkowe wypisy i opłaty.         
W związku z tym trzeba byłoby w tym roku z własnych środków przeznaczyć kwotę 4.000 zł. 
na wydatki  jako koszty ogólne. Dodała, Ŝe jeŜeli radni zdecydują, Ŝe podejmujemy II etap 
„Remontu budynku świetlicy wiejskiej w Kozłowce”, to  dzisiaj  zostanie dokonana zmiana    
w budŜecie na kwotę 4.000.000 zł. Zaproponowała przeniesienie środków z  działu 010                
z zadania  „Wykup gruntu i inne prace przygotowawcze  budowy gminnej oczyszczalni  
ścieków”  na zadanie „Remont  budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce” , a  na następnej 
Sesji będzie  dokładnie rozdzielone w jakim okresie, w jakich latach będziemy kwoty  te 
realizować – zgodnie ze złoŜonym wnioskiem i dokumentacją projektowo-kosztorysową 
maksymalnie do  kwoty 300.000 zł.  Cały projekt zostanie wprowadzony do projektu budŜetu 
gminy,  jako załącznik wieloletni. W związku z tym, Ŝe w budŜecie gminy  nie ma środków 
na opracowanie dokumentacji , a inwestycja jest duŜa,  radni muszą się wypowiedzieć, czy 
wchodzimy  w II etap remontu, poniewaŜ inwestycja jest duŜa. Poinformowała, Ŝe zgodnie      
z zatwierdzonym Planem „Odnowa miejscowości Kozłówka”  zadanie jest przewidziane jako 
II etap. 
Radny Kazimierz śebrowski -  zapytał, czy po wyremontowaniu świetlicy wiejskiej będzie 
się coś w niej działo, czy budynek będzie wyszykowany i będzie stał? 
Zastępca Wójta B. Polańska -  odpowiedziała, Ŝe jest załoŜenie, Ŝe budynek trzeba 
uruchomić i stworzyć centrum kulturalne. 
Radny L. Pytel – uwaŜał, Ŝe remontowanie budynku jest rozpoczęte i trzeba je zakończyć 
etapami. Budynek usytuowany jest w dobrym miejscu, blisko dróg dojazdowych.  Trzeba 
tylko   ogrodzić i  wyposaŜyć go. MoŜe będzie to mały ośrodek kulturalny, w którym będą 
mogły się odbywać imprezy o zasięgu miejscowym,  gminnym i powiatowym. 
Radny  W. Światkowski – zapytał, czy świetlica w Kozłówce to własność gminy, czy wsi? 
Wójt Zbigniew Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe działka i budynek jest własnością gminy,      
tylko jest  w  zarządzie sołectwa.  
Radny W. Światkowski – uznał, Ŝe najgorsze będzie to, Ŝe budynek zostanie 
wyremontowany i w dalszym ciągu będzie stał jak stoi., nie będzie wykorzystany.  
Wójt Z. Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe chodzi o to, Ŝeby później budynek  uruchomić, Ŝeby ktoś 
pracował, Ŝeby coś się w nim działo.  
Radny  W. Światkowski – uznał, Ŝe widzi to czarno. Był zdania, Ŝe szkoda, Ŝe na dzisiejszą 
Sesję nie została zaproszona Pani sołtys wsi Kozłówka, poniewaŜ powiedziałaby, co myśli      
i jaką ma koncepcję do dalszego uŜytkowania obiektu. Następnie zapytał, czy ma coś takiego 
i czy składała, bo nie słyszał? 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe nie ma czegoś takiego,  ale na koniec     
2008 r.  był złoŜony wniosek  o przydzielenie środków na remont budynku. Dodała, Ŝe na 
spotkaniu z Panem projektantem,  była obecna Pani sołtys wsi. 
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Przewodnicząca M. Filipowicz -  uznała, Ŝe Pani sołtys wsi Kozłówka jest za tym, Ŝeby 
budynek remontować i to nie ulega wątpliwości.  Następnie zapytała, czy  ktoś chce jeszcze 
wypowiedzieć  się w tym temacie? 
Radny Zdzisław Kaczorowski – powiedział, Ŝe na pewne rzeczy trzeba  patrzeć trochę  
inaczej. UwaŜał, Ŝe społeczeństwo mamy takie jakie mamy i nie jest to nasz  wybryk, czy 
widzimisię, ale na pewne rzeczy zaczynamy patrzeć inaczej. Te rzeczy, które jeszcze kilka lat 
temu budziły jakąś sensację,  wychodziło się z załoŜenia, Ŝe nasze dzieci są gorzej 
wyposaŜone, Ŝe mają gorszą sytuację na starcie,  dzisiaj na to młodzieŜ patrzy zupełnie  
inaczej. Sam jest zaskoczony wieloma sytuacjami. Za  przykład podał  ostatnio dobry gest ze 
strony gminy w kierunku basenu dla dzieci. Okazało się, Ŝe to  słomiany zapał. Przez 
pierwsze dwa tygodnie została zebrana pewna grupa dzieci,  potem okazuje się, Ŝe  jeździ 
coraz mniej i  tak to juŜ jest.  Uznał, Ŝe po jakimś czasie dzieciom pewne rzeczy się nudzą, 
przestają być atrakcją. Dodał, Ŝe mówi tak pod kątem budynku świetlicy w Kozłówce. Jego 
zdaniem,  nie będzie tak, Ŝe coś ktoś ruszy i cały czas będzie działać. UwaŜał, Ŝe   trzeba 
szukać nowych rozwiązań, szukać ludzi którzy na jakiś czas potrafią porwać ludzi,   poniewaŜ 
nic nie jest wieczne.  Zaznaczył, Ŝe tak było i w Szyszkach, gdzie Pan Grudzień włoŜył duŜo 
pracy, ale pewnej grupie zaczęło się nudzić. Uznał, Ŝe  być moŜe ruszy następna grupa. 
UwaŜał, Ŝe na pewno jeśli znajdą się ludzie, którzy coś zorganizują, to jakiś czas będzie 
działało. Potem jednak trzeba będzie myśleć o jakimś innym przeznaczeniu, gdyŜ nic dzisiaj 
nie jest wieczne.  Wracając do wyjazdu na basen powiedział, Ŝe jest zaskoczony, Ŝe dzieci 
dzisiaj nie chcą jechać na basen. Nagle okazuje się, Ŝe mają dziesiątki innych powodów,  dla 
których nie pojechali. Dodał, Ŝe sporadycznie by pojechali.  Uznał, Ŝe taka jest dzisiaj 
młodzieŜ,  wszystko ich zaczyna nudzić. Był zdania, Ŝe kiedyś by się cieszyli i uwaŜaliby, Ŝe 
to,  Ŝe nie mogą jechać są traktowani gorzej. Osobiście jest  sam zdziwiony, Ŝeby zebrać 30 
uczniów z całego gimnazjum. Jego zdaniem, nie naleŜy się łudzić, Ŝe wszystko będzie 
wiecznie trwać.  UwaŜał, Ŝe jak zaczynamy jakąś inwestycję, to na pewno z takim 
nastawieniem  powinniśmy do niej podchodzić, Ŝe  będziemy ją realizować.  Uznał, Ŝe 
zakresem moŜna dyskutować, ale jak się powiedziało „a” powinno się powiedzieć „b”. Dodał, 
Ŝe do końca nie był w temacie, ale  uwaŜał, Ŝe coś trzeba robić. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – poddała pod głosowanie przyjęcie do realizacji zadania 
polegającego na remoncie świetlicy wiejskiej w Kozłówce w ramach działania  „Odnowa i 
rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 – 2013. 
 Rada Gminy w obecności 12 radnych   uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami „za” 
przy „0” głosów „przeciwnych”  oraz „0”  głosów „wstrzymujących” przyjęła do realizacji 
zadanie polegające na remoncie świetlicy wiejskiej w Kozłówce w ramach działania  
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 – 
2013. 
Ad. pkt 4. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe tak mówiła wcześniej , skoro radni wyrazili 
zgodę na przyjęcie do realizacji  zadania polegającego na remoncie  świetlicy tak  jak jest       
w „ Planie rozwoju wsi Kozłówka” do kwoty 300.000 zł., naleŜy zabezpieczyć środki na 
opracowanie dokumentacji i prace przygotowawcze związane z wnioskiem.  
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W związku  z brakiem środków w budŜecie gminy,  zaproponowała przeniesienie środków w 
kwocie 4.000 zł.  z działu 010 „ Wykup gruntów i inne prace przygotowawcze budowy 
gminnej oczyszczalni ścieków” do działu 921 z przeznaczeniem na opracowanie 
dokumentacji.  Dodała, Ŝe  zadanie zostanie wprowadzone do załącznika wieloletniego na 
następnej Sesji, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale 
budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych  uczestniczących w posiedzeniu 12 głosami „za” przy 
„0” głosów „przeciwnych” oraz „0”  głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę                   
Nr XXXII/168/10 w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok – która 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5.  
Wójt Z. Kołodziejski  - poinformował,  Ŝe jutro (14.10.2010 r.) odbędzie się otwarcie    drogi 
wojewódzkiej nr 620 odcinka Przewodowo – Łady z udziałem Marszałka Województwa  
Pana Adama Struzika. Spotkanie odbędzie się o godz. 9.00 przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Przewodowie. Zaproszenia na odbiór drogi otrzymali wszyscy radni. 
Nadmienił, Ŝe   realizacja zadania przez Zarząd Samorządu wyniosła 4.500.000 zł.  
Radny W. Światkowski  - zapytał, czy w Ładach  są zrobione zatoki?  
Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe zatoki są. Jest tylko jeden mankament -  nie ma  
gdzie się zatrzymywać autobus z pewnej drogi.  Uznał, Ŝe powyŜszy odcinek drogi jest  
zrobiony dobrze, ale do kaŜdej inwestycji  drogowej,  po fakcie są zastrzeŜenia i uwagi. 
Radny Edward Malicki  -  odnośnie zaproszenia na jutrzejszy odbiór odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 620 powiedział, Ŝe Ksiądz Proboszcz Parafii Przewodowo  wydzierŜawił  
wykonawcy plac przed cmentarzem tylko na czas realizacji odcinka drogi Przewodowo – 
Łady. Zaznaczył, Ŝe wykonawca na koniec realizacji odcinka drogi, plac miał utwardzić           
i odjechać. Niestety, wykonawca robi inne odcinki dróg,   nakopał  dołów i  nawiózł towarów,  
a Ksiądz Proboszcz nie moŜe z nim dojść do porozumienia. Podkreślił, Ŝe było dobrze,            
a obecnie jest taki bałagan, Ŝe nie moŜna wjechać samochodem. 
Wójt Z. Kołodziejski   -  wyjaśnił, Ŝe droga jest wojewódzka i jutro będzie jej  oficjalne 
otwarcie. Kwestia  placu przy cmentarzu,   to sprawa między wykonawcą, którym jest firma 
„Drogi i Mosty” Pana Kaczmarczykiem a Księdzem Proboszczem,  gdzie na pewno były 
pewne uzgodnienia.  Podkreślił, Ŝe przy tym uzgodnieniach  nie był i  nie wie, co Pan 
Kaczmarczyk obiecał Księdzu Proboszczowi.  UwaŜał, Ŝe moŜe tylko pośredniczyć, Ŝeby to 
co obiecał, w miarę moŜliwości wykonał.   Dodał, Ŝe moŜe  tylko  przedzwonić i zapytać się, 
co wykonawca myśli dalej.  
Radny Stefan ZadroŜny - uznał, Ŝe jeŜeliby plac przy cmentarzu znajdował się w naleŜytym 
stanie,  to mógłby zawracać tam autobus szkolny. Dodał, Ŝe  droga jest tak zrobiona, Ŝe 
autobus zawraca na asfalcie  pod Kościołem, poniewaŜ jadąc  od skrzyŜowania dróg 
wojewódzkich  Przy Państwu Frąckiewicz nie moŜe wjechać do szkoły, ze względu na  ciasny 
zakręt. 
Radna Z. Frąckiewicz – powiedziała, Ŝe ma ten sam problem, iŜ  w Szyszkach  Ŝwir i gruz 
był  składowany przed remizą OSP.   
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Poinformowała, Ŝe po materiały przyjeŜdŜały cięŜkie samochody. Został tylko dół ,  wielka 
kałuŜa gdy spadnie deszcz i powybijana cała droga. Słyszała, Ŝe po zakończeniu naprawy 
drogi powiatowej, droga dojazdowa do remizy miała być naprawiona.  Dodała, Ŝe nie wie , 
kto naprawiał drogę  powiatową  od Skaszewa do Gotard, ale takie prace na terenie gminy 
były prowadzone.  
Wójt Z. Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe dziury w drodze łatała firma z Ciechanowa.  
Radny Wiesław Swiatkowski – przypomniał o remoncie  mostka w Słończewie i zapytał, 
czy będzie  w tym roku wykonany? 
Wójt Z. Kołodziejski   – odpowiedział, Ŝe na remont mostka jest juŜ podpisana umowa.  
Wykonawca będzie wchodził po niedzieli. 
Radny Z. Kaczorowski – w kwestii ogrzewania słonecznego, powiedział, Ŝe wiele gmin w to 
wchodzi i nie wiadomo na jakich warunkach. W związku z tym zapytał, czy gmina nie 
mogłaby się zorientować na jakich zasadach moŜna w to wchodzić, iŜ  moŜe radni wyszliby 
naprzeciw mieszkańcom, bo w roku 2009  koszt kolektora energii słonecznej wynosił             
w granicach 14 – 15.000 zł., a dzisiaj jest bardzo duŜa dotacja. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – wyjaśniła, Ŝe we Winnicy  kolektor słoneczny kosztuje 
12.000 zł.  na 1 budynek, pozyskane  środki  8.000 zł.  Właściciel budynku ponosi koszt         
w wysokości 4.000 zł.  z tym, Ŝe załoŜenie kolektorów jest kompleksowe. 
Wójt Z. Kołodziejski  – uznał, Ŝe są to tylko takie załoŜenia. 
Zastępca Wójta B. Polańska  - poinformowała, Ŝe rozmawiała z Panem, który był na 
spotkaniu w   gminie Pułtusk, gdzie  organizowano spotkanie z  zainteresowanymi  rolnikami. 
Z tego, co wie,  Ŝeby złoŜyć  wniosek,   opracowanie dokumentacji na kolektor słoneczny leŜy 
w gestii rolnika. Jest to koszt w wysokości 4.000 zł. Dodała, Ŝe spotkanie było miesiąc temu. 
Radny Z. Kaczorowski – zwrócił się z prośbą o szczegółowe przedstawienie informacji          
w kwestii kolektora słonecznego  na następnej Sesji Rady Gminy. 
       Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca M. Filipowicz o godz. 11.00 
zamknęła Sesję.  
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