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Rada Gminy Gzy 


Protok61 Nr XV/12 


z Sesji Rady Gminy Gzy 


odbytej w dniu 07 maja 2012 roku. 


Gzy maj 2012 rok 




PRO T 0 K 6 L N r xv/12 


z Sesji Rady Grniny Gzy, odbytej w dniu 07 rnaja 2012 roku 


w Swietlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwern 


Leona Pytla - Przewodniczqcego Rady Grniny Gzy 


Ad. pkt 1. 


Przewodnicz~cy Rady Gminy Leon Pytel - 0 godz. 12.05 otworzyl XV Sesj~ Rady Grniny 


Gzy. Po powitaniu radnych i gosci zaproszonych oswiadczyl, it zgodnie z list'\: obecnosci 


stanowiqcq zalqcznik nr 1 do niniejszego protokolu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 


12 radnych, co stanowi quorum pozwalajqce na podejrnowanie prawornocnych decyzji. 


Radni nieobecni: 


1. Czaplinski Witold 

2. Sadowski Mieczyslaw 

3. Sierzan Zdzislaw 

Ad. pkt 2. 


Przewodnicz~cy L. Pytel- przedstawil proponowany porzqdek obrad: 


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawornocnosci obrad. 

2. Uchwalenie porzqdku obrad. 

3. Przyj~cie protokolu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podj~cie uchwaly w sprawie likwidacji Publicznej Szkoly Podstawowej w Gzach. 

6. Podj~cie uchwaly w sprawie sieci publicznych szk61 podstawowych oraz granic ich 

obwod6w. 

7. Podj~cie uchwaly w sprawie sieci oddzial6w przedszkolnych zorganizowanych przy 

publicznych szkolach podstawowych. 

8. Zaj~cie stanowiska przez Rad~ Grniny Gzy w sprawie konsolidacji dlugu Grniny Gzy. 

9. Podj~cie uchwaly w sprawie zrniany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

10. Podj~cie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budzetowej Grniny Gzy na rok 2012. 

11 .Podjecie uchwaly w sprawie wyraZenia zgody na odstqpienie od obowiqzku przetargowego 

trybu zawarcia urnowy uzytkowania. 

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
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13. Sprawy biezetce gminy. 

14. Wolne wnioski i pytania. 

15. Zamkni~cie Sesji. 


Nast~pnie zapytal, czy Panstwo radni lub Pani W 6jt maN dodatkowe punkty do 


proponowanego porzetdku obrad ? 


Nie widzetc zadnych zgloszen poddal pod glosowanie przedstawiony porzetdek obrad. 


Rada Gminy w obecnosci 12 radnych uczestnicZ'tcych w posiedzeniu - 12 glosami "za" , 


przy 0 glos6w "przeciwnych" oraz 0 glos6w "wstrzymujetcych" przyj~la jednoglosnie 


porzetdek obrad w brzmieniu jak wyzej. 


Ad. pkt 3. 


Przewodnicz~cy L. Pytel- poinformowal, ze protok61 z poprzedniej Sesji byl wylozony do 


wgletdu i katdy z Pans twa radnych m6g1 si~ z nim zapoznae. Po czym zarzetdzil glosowanie. 


Rada Gminy w obecnosci 12 radnych uczestniczetcych w posiedzeniu - 12 glosami "za", przy 


o glos6w "przeciwnych" oraz 0 glos6w "wstrzymujetcych" - przyj~la protok61 Nr XIVI12 

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 marca 2012 r. 

Ad. pkt 4. 

Radny Jacek Grochowski - powiedzial, ze chce zwr6cie uwag~ i zlozye wniosek, zeby 

zainteresowae si~ drogami powiatowymi, poniewat radni zawsze w wolnych wnioskach 

i pytaniach 0 tym m6wi't, obietnic~ od dyrekcji Zarzetdu Dr6g Powiatowych w Puhusku 

maj't, tylko przejechae nie moget. 

Chcialby, zeby od radnych i od gminy wystosowae pismo do Starostwa Powiatowego, zeby 

Starosta poruszyl swojet dyrekcj~ i t~ firm~, poniewat Pani W6jt dzwoni, prosi, a efekt jest 

mizemy. Zaproponowal wystctPienie w imieniu Rady, moze pr~dzej cos to pomoze. 

Przewodnicz~cy L. Pytel -wyjasnil, ze na dzisiejszet Sesj~ byl zaproszony Dyrektor ZDP 

w Puhusku. Przy nim dzwonil do Pani W6jt, ze bye moze si~ sp6zni, alba jezeli 

dzisiejszego dnia b~dzie mial bardzo napi«te obowiqzki, to moze nie dotrzee i bardzo 

przeprasza. Poinformowal, ze jezeli w trakcie Sesji nie przyjedzie do godziny 13.00, to nie 

przyjedzie w og6le. 

Dalej zapytal, czy setjeszcze inne interpelacje? 

Wi~cej interpelacji nie bylo. 



- 3 

Ad. pkt 5. 

W6jt Gminy Barbara Polanska - poinfonnowala, ze projekt uchwaly jest nastypstwem 

uchwaly w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoly Podstawowej w Gzach wczeSniej 

podjytej przez Rady. Po podjt(ciu uchwaly, naleZalo wystcwic z wnioskiem do Kuratora 

Oswiaty 0 wyraZenie opinii i takq opiniy od Kuratora otrzymalismy, kt6ra wplynt(la na jej 

ryce. Nastt(pnie odczytala tresc opinii. Powiedziala, ze dzisiejszy projekt uchwaly jest 

ostatecznym dotyczqcym likwidacji Publicznej Szkoly Podstawowej w Gzach. 

W tym momencie na sal~ obrad przybyl radny Mieczyslaw Sadowski. Aktualna ilosc radnych 


biorqcych udzial w posiedzeniu - 13. 


Przewodnicz~cy L. Pytel - poprosil Przewodniczqcych Komisji 0 przedstawienie opinii do 


w/w projektu uchwaly. 


W tym momencie na sale obrad przybyl radny Wi/old Czapli11ski. Aktualna ilosc radnych 


biorqcych udzial w posiedzeniu - 14. 


Przewodnicz~cy Komisji Oswiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego Emilia Oleksa 

- przedstawila pozytywnq opinit( Komisji do projektu uchwaly w sprawie likwidacji 

Publicznej Szkoly Podstawowej w Gzach. 

Opinia Komisji Oswiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego z dnia 27.04.2012 r. 

stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego protokolu. 

Przewodnicz~cy Komisji Rolnictwa i Budzetu Kazimierz Zebrowski - r6wniez 

przedstawil pozytywnq opinit( Komisji do w/w projektu uchwaly. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budzetu z dnia 27.04.2012 r. - stanowi zalqcznik nr 3 do 

niniejszego protokolu. 

Pytan do projektu uchwaly nie bylo 

Przewodnicz~cy L. Pytel - odczytal projekt uchwaly w sprawie likwidacji Publicznej Szkoly 

Podstawowej w Gzach i poddal pod glosowanie. 

Rada Gminy w obecnosci 14 radnych uczestniczqcych w posiedzeniu - 11 glosami "za", przy 

2 glosach "przeciwnych" oraz 1 glosie "wstrzymujqcym" podjt(la Uchwalt( Nr XV/63/12 

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoly Podstawowej w Gzach - kt6ra stanowi zalqcznik nr 4 

do niniejszego protokolu. 

Ad. pkt 6. 


Kierownik Zespolu Obslugi Szk61 w Gzach Jadwiga Fr~ckiewicz - powiedziala, ze 
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w zwictzku z tym, ze do kaZdej szkoly przypisane s'\. poszczeg61ne miejscowosci, a wynika 

to z ustawy 0 systemie oswiaty, obowi'\.zkiem jest podj~cie stosownej uchwaly. Uchwaia taka 

byia wczesniej podj~ta i obowictzuje nadal. Ze wzgl~du na to, ze uiegia zmianie siec szk6I 

w gminie, z dniem 31 sierpnia b~dzie zlikwidowana Publiczna Szkoia Podstawowa w Gzach, 

miejscowosci, kt6re byly w obwodzie tej szkoly: Gzy, Kal~czyn, Gzy - Wisnowa. Grochy -

Serwatki, Zeromin Drugi zostaly przypisane do Publicznej Szkoly Podstawowej 

w Przewodowie Poduchownym. Natomiast pozostale miejscowosci, kt6re byly w obwodzie 

Publicznej Szkoly Podstawowej w Gzach: Begno, Borza - Strumiany, Borza - Przechy, 

Marcisze, Nowe Borza, Wysocki, Ostaszewo - Wiuski., Ostaszewo Wielkie, Sulnikowo 

nalez'\. do obwodu Publicznej Szkoly Podstawowej w Skaszewie Wloscianskim. Dodala, ze 

si~gaj'\.c pami~ci'\. w przeszlosc, w momencie kiedy byl obnizony stopien szk6I 

podstawowych do 6 - cio klasowych, kiedy byia reorganizacja systemu oswiaty i powstawaly 

gimnazja (1999 r.), byia podj~ta uchwaia dotycz'\.ca sieci szk6I podstawowych oraz ich 

obwod6w. W zwi'\.zku z tym, ze traci ona moc, w projekcie uchwaly miejscowosci, kt6re 

byly poprzednio przy 2-ch szkolach zostaIy, a miejscowosci, kt6re przedstawila zostaly 

przypisane do 2-ch szk6I tj. Publicznej Szkoly Podstawowej w Przewodowie i do Publicznej 

Szkoly Podstawowej w Skaszewie. Przypomniala, ze rodzice maj'\. mozliwosc wyboru 

kontynuacji nauki przez swoje dzieci w szkolach podstawowych. 

Pytan nie bylo. 

Przewodnicz~cy Komisji O§wiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publiczoego E. Oleksa 

poinformowaia 0 pozytywnej opinii do projektu uchwaly w sprawie sieci publicznych szk6I 

podstawowych oraz granic ich obwod6w. 

Przewodoicz~cy Komisji Roloictwa i Budietu K. Zebrowski - r6wniez poinformowal 

o pozytywnej opinii do proponowanego projektu uchwaly. 


Przewodnicz~cy L. Pytel - odczytal projekt uchwaly w sprawie sieci publicznych szk6I 


podstawowych oraz granic ich obwod6w i poddal pod glosowanie. 


Rada Gminy w obecnosci 14 radnych uczestnicz'\.cych w posiedzeniu - 14 glosami "za", przy 


o glos6w "przeciwnych" oraz 0 glos6w "wstrzymuj'\.cych" podj~la Uchwal~ Nr XV /64112 


w sprawie sieci publicznych szk6I podstawowych oraz granic ich obwod6w - kt6ra stanowi 


zal'\.cznik nr 5 do niniejszego protokolu. 


http:dotycz'\.ca
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Ad. pkt 7. 

Kierownik Zespolu Obslugi Szk61 w Gzach Jadwiga Fr~ckiewicz - poinformowala, ze 

nawiqzujqc do tego, co wczesniej powiedziala, ze od 1 wrzesnia 2012 r. b~dq funkcjonowaly 

2 szkoly podstawowe, nalezy r6wniez przyjqc uchwal~, kt6ra b~dzie okreslala granice 

obwod6w oddzial6w przedszkolnych funkcjonujqcych w naszych szkolach tj. w 2-ch 

szkolach, kt6re pozostaly tj. w PSP w Przewodowie i w Skaszewie. W zwiqzku z tym, ze 

wychowaniem przedszkolnym obj~te Sq 5-cio i 6-ciolatki, uchwala taka jest koniecznosciq. 

Uchwala z 2004 r. z trzema obwodami szkolnymi jest zmieniona w ten spos6b, ze 

miejscowosci, kt6re przypisane byly do obwodu PSP w Skaszewie i PSP w Przewodowie 

pozostajq. Natomiast miejscowosci nalezqce do obwodu PSP w Gzach takjak Gzy, Kal~czyn, 

Gzy - Wisnowa, Grochy - Serwatki , Zeromin Drugi b~dq nalezaly teraz do PSP 

w Publicznej Szkoly Podstawowej w Przewodowie. Pozostale miejscowosci z tego obwodu, 

przypisane Sq do PSP w Skaszewie. Tak wlasnie pokrywajq si~ przynaleznosci do szk6l 

z przynaleznosciq miejscowosci, kt6re Sq zawarte w uchwale dotyczqcej sieci oddzial6w 

przedszkolnych w szkolach. 

Pytan nie bylo. 

Przewodnicz~cy Komisji O§wiaty, Zdrowia i Bezpieczeiistwa Publicznego E. Oleksa 

poinformowala 0 pozytywnej opinii do projektu uchwaly w sprawie sieci oddzial6w 

przedszkolnych zorganizowanych przy publicznych szkolach podstawowych. 

Przewodnicz~cy Komisji Rolnictwa i Budietu K. Zebrowski - r6wniez poinformowal 0 

pozytywnej opinii do proponowanego projektu uchwaly. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - odczytal projekt uchwaly w spraWle sieci oddzial6w 

przedszkolnych zorganizowanych przy publicznych szkolach podstawowych i poddal pod 

glosowanie. 

Rada Gminy w obecnosci 14 radnych uczestniczqcych w posiedzeniu - 14 glosami "za", przy 

o glos6w "przeciwnych" oraz 0 glos6w "wstrzymujqcych" podj~la Uchwal~ Nr XV/65112 

w sprawie sieci oddzial6w przedszkolnych zorganizowanych przy publicznych szkolach 

podstawowych - kt6ra stanowi zalqcznik nr 6 do niniejszego protokolu. 

Ad. pkt 8. 


W6jt B. Polaiiska - powiedziala, ze po analizie zadluzenia gminy, kt6re nie jest az tak 


bardzo wysokie, bo mozemy si~ zadluzac do 60%, przy naszych dochodach i wydatkach 


doszlismy do wniosku, ze korzystniej b~dzie konsolidowac dlug, kt6ry istnieje w tej chwili, 
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poprzez wydluzenie terrninu splaty. Nie zaciqganie nowego zadluzenia, tylko rozlozenie na 

korzystniejszych warunkach - wydluzenie splaty do 2020 r. W zwiqzku z tyrn zostalo 

przygotowane stanowisko dotyczctce wydluzenia kredytu. Poinformowala, ze Kornisje Rady 

Grniny zaj~ly pozytywne stanowiska w tej sprawie. Dlatego, zwraca si~ z prosbct 0 zaj~cie 

takiego stanowiska przez Rad~ Grniny. Zadluzenie na koniec roku, po splacie zadluzenia, 

kt6re rnusirny w tyrn roku splacic b~dzie wynosilo 39,68%. Nast~pnie odczytala tresc zaj~cia 

stanowiska przez Rad~ Grniny w Gzach w sprawie konsolidacji dlugu grniny. 

Skarbnik Gminy Eli:bieta Glowacka - dopowiedziala, ze tak jak rn6wila na wsp6lnyrn 

posiedzeniu Kornisji, wiqZe si~ to z nowct ustawct 0 finansach publicznych w warunkach 

zaciqgania kredyt6w i ustalania indywidualnych wskainik6w zadluzenia dla kaZdej grniny. 

Dodala, ze do tej pory rnozna bylo si~ zadluzac 60% w stosunku do dochod6w, splata rat 

kredytow i odsetek nie rnogla przekroczyc 15% dochodow budzetowych. Wyjasnila, ze od 

roku 2014 kaZda grnina rna jak gdyby obliczany indywidualny wskainik zadluzania. Na 

wskainik skladajct si~ glownie dochody biezctce i wydatki biezctce , kt6re rnajct gl6wnie 

wskainik na wyliczanie z okresu 3-ch lat poprzedzajctcych (ustawa wchodzi w zycie od roku 

2014, ale praktycznie juz obowiqzuje) i splaty rat kredytow i odsetek. W zwiqzku z tyrn, ze 

jeden glowny kredyt z 2009 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego rnielisrny ustalony na 5 lat, 

a raty byly dosyc wysokie, zachodzi koniecznosc, zeby kredyt wydluzyc. B~dzie ogloszony 

przetarg na kredyt konsolidacyjny i stctd stanowisko, kt6re rnarny, uzgodnione z organern 

nadzoru - Regionalnct Izbct Obrachunkowct. Porosila 0 pozytywne zaj~cie stanowiska, w celu 

dalszych dzialan zrnierzajctcych do ogloszenia przetargu i ustalenia nowych rat. Zrniany te 

zapisane zostaly rowniez w Wieloletniej Prognozie Finansowej, kt6ra jest nowyrn 

dokurnentern funkcjonujctcyrn drugi rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest przygotowana 

na caly okres splaty do 2020 r. z uwzgl~dnieniern zrnian, ktore Sct proponowane. 

Pytan nie bylo. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - poddal pod glosowanie przYJ~cle stanowiska w sprawle 

konso1idacji dlugu Grniny Gzy. 

Rada Grniny w obecnosci 14 radnych uczestniczctcych w posiedzeniu - 14 glosami "za", przy 

oglosow "przeciwnych" oraz 0 glosow "wstrzyrnujctcych" przyj~la pozytywne stanowisko 

w sprawie konsolidacji dlugu grniny - ktore stanowi zalctcznik lIT 7 do niniejszego protokolu. 
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Ad. pkt 9. 

Skarbnik E. Glowacka - powiedziala, ze Wieloletnia Prognoza Finansowajest dokumentem 

planistycznym obok uchwaly budzetowej i byla podejmowana htcznie przy zatwierdzeniu 

budzetu gminy. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obecnie wi'tZ'l si~ ze zmian'l 

planu dochod6w i wydatk6w budzetu gminy na rok 2012, wprowadzonymi zmianami 

Zarz'ldzeniem W6jta Gminy Gzy w miesi'lcu kwietniu oraz proponowan'l zmian'l planu 

wydatk6w biez'lcych maj'ltkowych oraz rozchod6w w projekcie uchwaly w sprawie zmian 

w budzecie gminy na rok 2012. Ponadto dokonano zmian w wydatkach biez'lcych 

w zwi¥ku ze zmianami organizacyjnymi w gminie oraz planowanej konsolidacji kredyt6w 

w celu zachowania relacji wynikaj'lcej z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych, kt6re 

obowi'lzuj'lod roku 2014. tj. wielkosci ustalone we Wieloletniej Prognozie Finansowej musz'l 

bye zgodnie z uchwal'l budzetow'l i jej zmianami na rok 2012 . Do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej zostala r6wniez zal'lczona informacja 0 relacji z art. 243 z nowej ustawy 

o finansachpublicznych i ze starej art. 169 i 170 , gdzie zgodnie z art. 169 splata rat 

kredyt6w i odsetek w 2012 r. wynosi - 6,47%, zadluzenie na dzien 31.12. 2012 r. - 39,68%, 

z art. 243 w roku 2012 - nie spelnia warunk6w, w roku 2013 - splata 4,35%, rok 2013

zadluzenie na koniec roku - 35,23%, rok 2013 z art. 243 - nie spelnia warunk6w. 

Maksymalny dopuszczalny Relacje planowanej l'lcznej 
wskainik splaty zobowi¥aI1 kwoty splaty zobowi¥an 

z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych do dochod6w 
rok 2014 - 4,84% rok 2014 - 3,73% 

2015 - 11 ,58% 2015 - 5,05% 

2016 - 15,31% 2016 - 5,25% 

2017 - 17,33% 2017 - 6,01% 

2018 - 19,41 % 2018 - 6,61% 

2019 - 21,39% 2019 - 5,48% 

2020 - 23,26% 2020 - 3,80 % 

Wed lug tej prognozy S'l spore rezerwy w latach nast~pnych, gdyby dochody i wydatki si~ 

tak ksztahowaly, do dalszego zadluzania. W roku 2012 i 2013 gmina spelnia warunki 15% 

i 60% ustawy 0 finansach publicznych z roku 2005 r., z art. 243 nie spelnia rok 2012 i 2013, 

a od roku 2014 i w kolejnych latach S'l zachowane relacje zgodnie z art. ustawy 0 finansach 

pubJicznych z 2009 r. 
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Przewodnicz~cy L. Pytel - poprosil Przewodnicz~cych Komisji 0 przedstawienie opinii do 

projektu uchwaly. 

Przewodnicz~cy Komisji Oswiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publiczoego E. Oleksa 

poinformowala 0 pozytywnej opinii do projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

Przewodnicz~cy Komisji Rolnictwa i Bud:ietu K. Zebrowski - rowniez poinformowal 

o pozytywnej opinii do proponowanego projektu uchwaly. 


Pytan nie bylo. 


Przewodnicz~cy L. Pytel - odczytal projekt uchwaly w sprawle zmlany Wieloletniej 


Prognozy Finansowej i poddal pod glosowanie. 


Rada Gminy w obecnosci 14 radnych uczestnicz~cych w posiedzeniu - 14 glosami "za", przy 


o glosow "przeciwnych" oraz 0 glosow "wstrzymuj~cych" podjyla Uchwaly Nr XV /66/12 


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - kt6ra stanowi zal~cznik 


nr 8 do niniejszego protokolu. 


Ad. pkt 10. 

Skarbnik E. Glowacka - wyjasnila, ze w momencie kiedy byla zatwierdzana uchwala 

budzetowa na 2012 r. budzet panstwa r6wniez nie byl zatwierdzony, funkcjonowal na 

podstawie projektu budzetu. Gmina otrzymuje srodki z budzetu panstwa tj. udzialy 

w podatku dochodowym od os6b fizycznych, subwencje oswiatowe oraz inne dotacje. Po 

zatwierdzeniu budzetu panstwa otrzymalismy pismo Ministra Finans6w z dnia 25.03.2012 r. 

o zwiykszeniu subwencji oswiatowej 0 kwoty 49.272 zl , zmniejszenie natomiast planu 

udzia16w w podatku dochodowym od os6b fizycznych 0 kwoty 51.340 zl. S~ to wielkosci 

" w stosunku do wartosci przyjytych 	 do uchwaly budzetowej. W sumie dochody zmniejszyly 

siy 0 kwoty 2.068 zl. W zwi~zku z tym zostal podwyzszony plan dochod6w z tytulu podatku 

od nieruchomosci od os6b prawnych 0 kwoty 2.068 zl., czyli dochody pozostaj~ jak gdyby 

bez zmian. Ogolem na rok 2012 dochody wynosz~: 9.974.570,40 zl. w tym dochody biez~ce 

w kwocie : 9.854.570,40 zl. i dochody maj~tkowe w kwocie : 120.000 zl. 

Po stronie wydatk6w zostala dokonana zmiana, zmniejszenie w wydatkach, ZWlqzana ze 

zmian~ klasyfikacji budzetowej 0 kwoty 150.899,50 zl. W zadaniach realizowanych 

w ramach funduszu soleckiego na wydatki maj~tkowe, zwiykszono 0 kwoty 170.899,50 zl na 

modernizacjy planowan~ dr6g. Zwiykszono z wolnych srodkow na modernizacjy drog 

rowniez 0 kwoty 20.000 zl. 
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W dziale 757 Obsluga dlugu publicznego - zwit(kszenie planu wydatkow na odsetki od 


kredytow - 20.971 z1. 


W rozchodach - splata kredytow 405.302,42 z1. tj. z nadwyzki budzetu 189.029 z1. i wolnych 


srodkow 216.273,42 z1. 


Zmiany te zostaly rowniez wprowadzone do zmlany Wieloletniej Prognozy Finansowej 


Gminy Gzy, iz wielkosci dochodow, wydatkow i splaty kredytow muszet bye zgodne 


z uchwalet budzetowet. 


Pytan nie bylo. 


Przewodnicz~cy L. Pytel - poprosil Przewodniczetcych Komisji 0 przedstawienie opinii do 


projektu uchwaly. 


Przewodnicz~cy Komisji O§wiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego E. Oleksa 

poinformowala 0 pozytywnej opinii do projektu uchwaly w sprawie zmian uchwaly 

budzetowej Gminy Gzy na rok 2012. 

Przewodnicz~cy Komisji Rolnictwa i Budzetu K. Zebrowski - rowniez poinfonnowal 

o pozytywnej opinii do proponowanego projektu uchwaly. 


Przewodnicz~cy L. Pytel - odczytal projekt uchwaly w sprawle zmJan uchwaly 


budzetowej Gminy Gzy na rok 2012 i poddal pod glosowanie. 


Rada Gminy w obecnosci 14 radnych uczestniczetcych w posiedzeniu - 14 glosami "za", przy 


o glosow "przeciwnych" oraz 0 glosow "wstrzymujetcych" podjt(la Uchwalt( Nr XV/67112 


w sprawie zmian uchwaly budzetowej Gminy Gzy na rok 2012- ktora stanowi zaletcznik nr 9 


do niniejszego protokolu. 


Ad. pkt 11. 

W tym momencie Sesj(( opuscil radny Witold Czaplifzski pomniejszajqc Hose czlonk6w Rady 

biorqcych udzial w posiedzeniu do J3 os6b. 

W6jt B. Polanska - powiedziala, ze chodzi 0 budynek, dzialkt( pod budynkiem i dojazd do 

remizy Ochotniczej StraZY Pozamej w Gzach. Wyjasnila, ze do tej pory byla to wlasnosc 

gminy, poniewaZ skomunalizowalismy te 2 dzialki. Natomiast, zeby OSP mogla sit( starac 

o roznego rodzaju dotacje, dzialki, ktore set zawarte w projekcie uchwaly nalezy przekazac 

umowet uzytkowania na czas nieoznaczony. W zwi~ku z tym jej prosba do Rady Gminy, 

zeby dzialki bt(detce wlasnosciet gminy zostaly przekazane w uzyczenie OSP Gzy. 



- 10 

Przewodnicz~cy L. Pytel - odczytal projekt uchwaly w sprawle wyraZenia zgody na 

odst'lPienie od obowiqzku przetargowego trybu zawarcia urnowy uzytkowania i poddal pod 

glosowanie. 

Rada Grniny w obecnosci 13 radnych uczestnicz'lcych w posiedzeniu - 13 glosarni "za", przy 

o glosow "przeciwnych" oraz 0 glosow "wstrzyrnuj'lcych" podjyla Uchwaly Nr XV/68112 

w sprawie wyraZenia zgody na odst'lPienie od obowi'lzku przetargowego trybu zawarCla 

urnowy uzytkowania - ktora stanowi zal'lcznik nr 10 do niniejszego protokolu. 

Ad. pkt 12. 

W tym momencie na sal~ obrad przybyl radny W . Czaplil1ski. Aktualna iloSi: radnych 

biorqcych udzial w posiedzeniu - J4. 

W6jt B. Polariska - powiedziala, ze jezeli chodzi 0 drogi powiatowe, to wszyscy wierny 

w jakirn S'l stanie i jak wygl'ldaj'l. W tyrn roku niejednokrotnie rniala przyjernnosc jezdzic po 

nich sarna jak rowniez z Panern Dyrektorern Zarz'ldu Drog Powiatowych w Pultusku. 

Poinformowala, ze na dzisiejsz'l Sesjy byl zaproszony Pan Dyrektor, ale zadzwonil do niej, 

ze byl na uriopie i praktycznie 0 zaproszeniu dowiedzial siy dzisiaj, a na ty godziny rna inne 

przewidziane obowi'lzki. W zwi'lzku z tyrn na nastypn'l Sesjy na pewno przyjedzie. Stan 

naszych drog powiatowych rna wiele do zyczenia. Po kilkakrotnie rozrnawiala z Panern 

Dyrektorern ZDP ,z Panern Starost't przyst'lPiono do naprawy drog, ale przeszkadza irn 

aura pogodowa. Dzisiaj dzwonila rowniez. Byd'lc na naszyrn terenie, jak tylko przestanie 

padac rnaj'l w dalszyrn ci~u naprawiac drogi. Jak naprawiaj'l wierny. Ze wzglydu na 

sytuacjy finansow'l Starostwa drogi naprawiane S'l we wlasnyrn zakresie. Tak jej powiedziano 

w wstypnych rozrnowach z Panern Starost'l i Panern Dyrektorern ZDP. 

Radny Powiatu i jednoczesnie Wiceprzewodnicz~cy Rady Powiatu Zbigniew 

Kolodziejski - z pozycji radnego powiedzial, ze jest trochy zbulwersowany nieobecnosci'l na 

Sesji Pana Dyrektora ZDP i rna do niego pretensjy. To, ze byl na uriopie nie usprawiedliwia 

go, ze nie przyjechal. Stwierdzil, ze Pan Dyrektor ZDP rna zastypcy. Nadrnienil, ze jest nie 

przekonany do obecnego dyrektora. Panu Staroscie tez rnowil 0 jego dzialalnosci. 

Przypornnial, ze Pani Wojt rniala spotkanie i objezdzali drogi powjatowe i jakis grafik na 

drogi opracowany jest. Natorniast to, ze 2 tygodnie nie padalo, a dzisiaj pada nie jest to 

usprawiedliwienie. Uznal, ze wiadorno, ze powiat jest rozlegly, ale S'l drogi, jak rozrnawial 

z nirn soltys z Groch przed Sesj't gdzie jutro albo pojutrze sprobuje tam dojechac 

i zobaczyc. 
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Podkreslil, ze chcialby trocht( porozmawiae z Panem Starost'l. na temat pracy i latania dziur 

wszystkich, bo z Panem Dyrektorem ZDP nie wie, czy sit( dogada. Poinformowal, ze wie, ze 

na pewnym spotkaniu Pan Starosta powiedzial, ze wspolpraca z Pani'l. Wojt uklada sit( dobrze. 

W zwi¥ku z tym myslal, ze rowniez uklada sit( dobrze w remontach. Zaznaczyl, ze bye 

moze tez wymusil pewn'l. odpowiedi dla Pani radnej, 0 ktorej rozmawial 2- 3 miesi'l.ce, aZ 

w koncu Pani radna otrzymala odpowiedi na pismie i telefonicznie. Stalo sit( to aZ po jego 

interwencji, po 2-3 tygodniach. Uznal ze nie tylko obowi¥uj'l. terminy udzielenia 

odpowiedzi, ale wykonania roboty. Dlatego jest zbulwersowany nieobecnosci'l. Pana 

Dyrektora ZDP, co go wcale nie usprawiedliwia, poniewaz na urlopie nie jest. UWaZal, ze jest 

Pani Zastt(pca Dyrektora ZDP, ktora powinna bye tu obecna , wszystko zanotowae i miee 

rozeznanie jak to wygl'l.da. Poinformowal, ze ze swojej strony po dzisiejszej Sesji z Panem 

Starost'l. od drog sprobuje podzialac w kierunku, zeby trocht( zajt(li sit( prac'l. Pana Dyrektora 

ZDP. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - uznal, ze radni i Pani Wojt maj'l. nadziejt(, ze Pana 

Wiceprzewodnicz'l.cego Rady Powiatu glos wplynie bardziej na pract( ZDP na terenie naszej 

gminy, zeby mozna bylo powiedziee, ze latanie dziur juZ nasuwilo i zostalo zakonczone. 

Wszyscy maj'l. nadziejt(, ze Pana Wiceprzewodnicz'l.cego Rady Powiatu glos liczy sit( 

w Zarz'l.dzie, w Radzie Powiatu i dzialania przynios'l. efekt. 

Soltys wsi Begno Piotr Kownacki - nawl¥uHc do interpelacji radnego 

i Wiceprzewodnicz'l.cego Rady Pana Jacka Grochowskiego powiedzial, ze sluszna uwaga, ze 

powinien wplyn'l.c taki wniosek. Bylby to pUnkt poparcia dla Pani Wojt, byloby to 

mocniejsze. 

Radny Zdzislaw Kaczorowski - poinformowal, ze na temat drog powiatowych nie chce 

mowie, bo tu sit( przyl'l.cza do opinii Pana Z. Kolodziejskiego. Natomiast chce sit( zapytae 

w kwestii formalnej, na wspolnym posiedzeniu Komisji byl jeszcze jeden punkt, ktory nie 

znalazl sit( w porz'l.dku dzisiejszej Sesji, tzn. czyon nie wymaga tego, czy w ogole ... ? 

Przewodnicz~cy L. Pytel - odpowiedzial, ze zostal przesunit(ty na nastt(pne posiedzenie. 

Radny Witold Czaplinski - odnosnie drogi powiatowej przez Grochy, Kozlowka

Krzemien uznal, ze na wysokosci Rolniczej Spoldzielni Produkcyjnej i Pana 

Niesluchowskiego latanie nic nie pomoze. Jego zdaniem, tam trzeba odtworzye rowy, ktore 

odwodnilyby drogt(, iz kaZdy opad deszczu powoduje, ze nawierzchnia sit( rozrnit(kcza. Kazdy 

remontjest na tydzien na dwa, S,!: tam same doly, ze nie mozna przejechae. 

http:wygl'l.da
http:miesi'l.ce
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Taka sytuacja dzieje si« od kilku lat. Uwazal, ze trzeba tam wprowadzic takie srodki, zeby nie 

bylo na 2-3 dni, tylko pobylo to dluzej. Poza tym poprosil, zeby Starostwo zrobilo cos z t'l. 

drog'l., zeby Pan Nalewajk w koncu zrealizowal obietnice, ktore kiedys obiecywal jak byl 

Starost'l.. Pan Nalewajk powiedzial, ze b«dzie zrobiona droga, nowa nawierzchnia, a tu nic. 

Dodal, ze w innych cz«sciach Powiatu robi si«, a mieszkancy rejonu Groch jako najbardziej 

wysuni«ty rog Powiatu, S'l. zapornniani przez Starost«. W zwi'l.zku z tym uklon do Pana 

Wiceprzewodnicz'l.cego Powiatu, zeby cos zadzialal w kierunku drugi. 

Radny Z. Kaczorowski - byl zadania, ze wydaje mu si«, ze klanianie si« w kierunku Pana 

Starosty nie rna najmniejszego sensu, dlatego, ze Pan Starosta juz na pocz'l.tku kadencji 

wyrazil swoj'l. opini« i jest ta sarna opinia, ktora wynika jeszcze z poprzedniej Rady Powiatu. 

Uznal, ze Powiat korzysta z mozliwosci partycypacji w kosztach i ktora gmina pieni'l.dze da, 

to znajduje si« w planie. Uwa:zal, ze problemem takiego powiatu jak powiat puhuski jest w 

ogole sarno istnienie Powiatu. Pieni'l.dze, ktore mielibysmy zagwarantowane w ramach 

gminy na drogi powiatowe, ktore znajduj'l. si« na terenie gminy, dalyby gminie podstaw« do 

wyst'l.Pienia z jakimkolwiek wnioskiem 0 remont, czy jak'l.S budow«. Natomiast w tym 

przypadku gmina Gzy zostala juz na samym pocz'l.tku umieszczona w niektorych drogach, 

jesli chodzi 0 budow«, 0 powazne remonty w 2014 roku i nie wie, czy Pan Starosta w ogole 

to zrealizuje. Taka jest filozofia dzialania Starostwa. Nast«pnie powiedzial, ze dziwi si« , bo 

bardzo Polskie Stronnictwo Ludowe jest zaangazowane w obron« Starostw, ale nalezy 

spoleczenstwo jednak poinformowac, ze takie gminy jak gmina Gzy, tylko na tym traq. 

Radna Zofia Fr~ckiewicz  zapytala, jaki jest na dzien dzisiejszy stan prawny stawu 

w Szyszkach, poniewaz mieszkancy wsi chc'l. go oczyscic? 

W6jt B. Polanska - odpowiedziala, ze zarowno stan prawny remlZY jak stawu 

w Szyszkach jest nieuregulowany. Na cz«sci stawu stoj'l. gara:ze OSP. 

Radna Z. Fr~ckiewicz - zapytala, czy staw nie nalezy do nikogo? 

W6jt B. Polanska - wyjaSnila, ze tak jak budynek remizy i dzialki, stan prawny jest 


nieuregulowany. Trzeba to robic calosciowo. Jest tylko problem, ze przez komunalizacj« nie 


da si« tego zrobic. A jedynie przez zasiedzenie, co to wi'l.ze si« z kosztami s'l.dowymi. 


Ad. pkt 13. 


W6jt B. Polanska - dopowiedziala, ze staw w miejscowosci Zebry - Falbogi rowniez zostal 


przej«ty przez komunalizacj«. Staw jest juz odmulony, a w tym roku b«dzie 


zagospodarowany. 
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Radna Z. Fr~ckiewicz - zapytala, a w Szyszkach nie mozna? 

W6jt B. Polanska - odpowiedziala, ze w Szyszkach przej,\:c przez komunalizacj't nie mozna. 

Na ten temat juz wczeSniej rozmawiala z Radc,\: Prawnym, bo juz wczeSniej chciala ten temat 

poruszyc. Po prostu nie rna takiej mozliwosci. 

Radna Z. Fr~ckiewicz - zapytala, co w takim razie robic? 

Ktos z obecnych na sali obrad powiedzial, zeby staw zasypac. 

Radna Z. Fr~ckiewicz - stwierdzila, ze zasypanie stawu me wchodzi w gr't, bo 

mieszkancow wsi Szyszki zalewa woda. Jest to jedyny zbiornik wodny, ktory odbiera wod't 

z pozostalych wsi. Uznala, ze zbiornikow wodnych (stawow) zostalo tyle zasypanych, ze 

dzisiaj zalewane s'\: pola i rolnicy cierpi,\:. Zalewane s'\: domy. Niektorzy rolnicy podwyzszaj,\: 

sobie piwnice, zeby nie miec tam wody. Jej zdaniem, jest to problem nie tylko wsi Szyszki, 

ale to jest problem s,\:siednich wsi. Jej zdaniem, moze trzeba wrocic do lat szescdziesi,\:tych 

i odtworzyc, to co kiedys bylo i nie bylo problemow z zalewaniem wod,\:. Odtworzyc rowy, 

ktore s'\: na mapach, bo staw na starych mapach istnieje. 

W6jt B. Polanska - wyjasnila, ze w Szyszkach do stawu zostalo odprowadzone 

odwodnienie Kiedy byly robione chodniki , wczesniej woda byla na powierzchni jezdni, 

w tej chwili woda wplywa do stawu. Poinforrnowala, ze probujemy w Szyszkach ten temat 

ruszyc z prywatnym wlascicielem dzialki, ktory zobowi,\:zal si't przekazac dzialk't, jezeli cos 

zrobimy z odprowadzeniem wody od stawu. Pan Andrzej Pychewicz chcial sam 

porozmawiac z wlascicielk,\: gruntow i jezeli si't to nam uda, to od tego musimy zacz,\:c. Ale, 

zeby wyst'lPic do s,\:du 0 przej'tcie przez zasiedzenie na samym pocz,\:tku, co bylo kilkakrotnie 

dyskutowane z Radc,\: Prawnym, musimy zacz,\:c od przekazania poprzez darowizn't na rzecz 

gminy, tej dzialki, ktora jest w r'tkach prywatnych. Wtedy b'tdzie mozna wyst'tpowac 

o przekazanie dalszych dzialek zakladaj,\:c spraw't w s,\:dzie przez zasiedzenie. Uznala, ze 

jest to sprawa kosztowna, czasowa. Winny sposob tych spraw nie da si't zalatwic. 

Zaznaczyla, ze wczeSniej ten temat podj,\:l byly Pan Wojt i tez zna spraw~ jak jest zlozona, 

a glownie chodzi 0 prywatnego wlasciciela dzialki. W zwi,\:zku z tym, trzeba szukac 

wyjscia, zeby doprowadzic do wlasnosci dzialek i stawu w Szyszkach. 

Zast~pca W6jta W. Ochtabinski  przedstawil nast'tpuj,\:ce informacje: 

- Rolnicy, ktorzy zglaszali straty spowodowane przymrozkami, w tej chwili mog,\: 

wyst'tpowac do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 0 udzielenie 

jednorazowej pomocy dla gruntow, ktore byly przeorane. 
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Pomoc wynosi 100 zl. na 1 ha. Wnioski s~ na stronie Agencji lub mozna si~ zwroci6 do 

urz~du gminy. Program jest uruchomiony od 2 maja 2012 r. 

- W dniu 12 maja 2012 r. w najblizsz~ sobot~ w godzinach od 8.00 do 16.00 Blysk-BIS 

Sp. z 0.0. organizuje na terenie gminy zbiork~ zuzytego sprz~tu elektrycznego 

i elektronicznego. W tym celu b~d~ podstawione 2 kontenery: jeden kontener przy urz~dzie 

gminy, drugi w Szyszkach przy poczcie. 

- Zgodnie z Komunikatem Glownego Lekarza Weterynarii nadal obowiqzuje bezwzgl~dny 

zakaz stosowania m~czek mi~so-kostnych w zywieniu zwierz~t gospodarskich. 

- Na terenie gminy pracuje rowniarka. Operator kontaktuje si~ z kazdym z soltysow i pewnie 

w tym tygodniu profilowanie drog zostanie skoiiczone. 

Pytaii nie bylo. 

Ad. pkt 14. 

Wolnych wnioskow nie bylo. 

Ad. pkt 15. 

Wobec wyczerpania si~ porz~dku obrad Przewodnicz~cy L. Pytel 0 godz. 13.30 

zamkn~l XV Sesj~ Rady Gminy Gzy. 

Protokolowala: Przewodniczyl: 

eft?/U-t ~~_ --
Zofia Pszczo'&owska PRZEWODNlCZt\CY 

RADY 
J.eon fl~eU

Leon Pytel (f


