
 
P R O T O K Ó Ł  Nr XXIX/10 

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 30 kwietnia 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. 10.10 otworzyła XXIX Sesję 
Rady Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczyła, iŜ zgodnie z listą 
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu 
rady wynoszącego 15 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji.  Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Radni nieobecni: 
1. Kaczorowski Zdzisław 
Przewodnicząca M. Filipowicz - przedstawiła proponowany porządek obrad Sesji: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.    
4. Interpelacje radnych. 
5. Ocena sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Gzy za 2009 rok: 
    a/ wystąpienie Zastępcy Wójta,  
    b/ zapoznanie z Uchwałą Nr 90/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
        Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie wydania opinii  
        o przedłoŜonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2009 
        rok, 
    c/ zapoznanie z Uchwałą Nr 4/10 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 09 kwietnia 
        2010 roku o opinii wykonania przez Wójta Gminy budŜetu za 2009 rok i w sprawie 
        wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy, 
   d/ zapoznanie z Uchwałą Nr 91/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
        Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2010 r.  w sprawie zaopiniowania 
        wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 09.04.2010 r. w sprawie 
        udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy, 
    e/ opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykonania  
         budŜetu Gminy Gzy za 2009 rok, 
    f/ opinia Komisji Rolnictwa i BudŜetu w sprawie wykonania budŜetu Gminy Gzy za 2009 
        rok, 
    g/ dyskusja.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu i udzielenia 
     absolutorium Wójtowi Gminy. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na  2010 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk. 
10. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na  
      terenie gminy Gzy. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta 
      Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.   
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  
13. Sprawy bieŜące gminy. 
14. 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.   
Jednak w związku z tym, Ŝe na  dzisiejszą Sesję został zaproszony  Dyrektor Zakładu Usług 
Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie zaproponowała omówienie pkt 10 porządku obrad   
jako 5. Porządek obrad w brzmieniu jak niŜej został przyjęty przez aklamację.  
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 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na  
    terenie gminy Gzy. 
6. Ocena sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Gzy za 2009 rok: 
    a/ wystąpienie Zastępcy Wójta,  
    b/ zapoznanie z Uchwałą Nr 90/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
        Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie wydania opinii  
        o przedłoŜonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2009 
        rok, 
    c/ zapoznanie z Uchwałą Nr 4/10 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 09 kwietnia 
        2010 roku o opinii wykonania przez Wójta Gminy budŜetu za 2009 rok i w sprawie 
        wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy, 
    d/ zapoznanie z Uchwałą Nr 91/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
        Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2010 r.  w sprawie zaopiniowania 
        wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 09.04.2010 r. w sprawie 
        udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy, 
    e/ opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykonania  
         budŜetu Gminy Gzy za 2009 rok, 
    f/ opinia Komisji Rolnictwa i BudŜetu w sprawie wykonania budŜetu Gminy Gzy za 2009 
        rok, 
    g/ dyskusja.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu i udzielenia 
     absolutorium Wójtowi Gminy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na  2010 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta 
      Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.   
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  
13. Sprawy bieŜące gminy. 
14. Wolne wnioski i pytania. 
Ad. pkt 3.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, Ŝe protokół z poprzedniej Sesji Rady 
Gminy odbytej w dniu 30 marca  2010 roku Nr XXVIII/10 jest wyłoŜony na sali obrad do 
wglądu. Radni nie wnieśli uwag do wyłoŜonego protokołu, w związku z czym został przyjęty 
jednomyślnie. 
Ad. pkt 4.  
Radny Włodzimierz śbikowski – zwrócił uwagę na zepsuty most na drodze Łady – Ołdaki 
– Gzy. Poinformował, Ŝe prawie buduje się droga Przewodowo – Łady i droga Łady – Ołdaki 
– Gzy obecnie przejęła mocno obciąŜenie. Samochody cięŜarowe wykonawców jeŜdŜą           
z duŜym ładunkiem, w związku z czym zarwany jest most. Jest znaczna wyrwa, co  stwarza 
duŜe zagroŜenie w ruchu. Myśli, Ŝe był tam juŜ wcześniej popełniony błąd. Nadmienił, Ŝe   
problem powtarza się systematycznie, iŜ w sytuacji kiedy rzeka zbiera wodę  wypłukiwana  
jest podbudowa na wskutek czego zarywa się asfalt.  Uznał, Ŝe  kiedy droga przejęła mocno 
obciąŜenie  i jeŜdŜą 30-tonowe samochody moŜe być kiedyś nieszczęście. W związku z tym 
jego zdaniem,  trzeba wystąpić do wykonawcy i załatać dziurę.  
Ad. pkt 5. 
Zastępca Wójta Barbara Polańska – przypomniała, Ŝe co rok w miesiącu kwietniu 
podejmowana jest uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia          
w wodę. W sprawie tej co rok do gminy Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa           
w Mławie przysyła kalkulację. Kalkulacja jest dosyć szczegółowa w rozbiciu na wydatki         
i   jest propozycja ZUW w Mławie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
na terenie gminy Gzy. Podkreśliła, Ŝe projekt uchwały był omawiany na poszczególnych 
posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Zaznaczyła, Ŝe w stosunku do roku 2009 za 1m3 wody 
jest propozycja wzrostu o 0,05 zł. Poza tym w roku 2010 po raz pierwszy jest rozbicie opłaty 
abonamentowej dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym na 
średnice. Nadmieniła, Ŝe z tego, co jej wiadomo w gospodarstwach indywidualnych 
występują wodomierze o średnicy od 15 do 20 mm i propozycja opłaty wynosi 1,50 zł. plus 
podatek VAT. Do tej pory opłata ta wynosiła 1,00 zł. plus podatek VAT. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Kazimierz 
śebrowski – poinformował, Ŝe Komisja wstrzymała się od zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy. 
Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.04.2010 r. stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu Mariusz Mordwiński – przedstawił 
pozytywną opinię do proponowanego projektu uchwały.   
Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.04.2010 r. stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 



- 4 - 
 
Przewodnicząca M. Filipowicz – poprosiła o zabranie głosu  Zastępcę Dyrektora ZUW          
w Mławie. 
Zastępca Dyrektora Zakładu Usług Wodnych w Mławie Jerzy Rakowski – podziękował 
za zaproszenie na Sesję, poniewaŜ jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy i  jest to Sesja absolutoryjna                  
a niebawem będziemy obchodzić 20 lat samorządu. 
Przechodząc do konkretów poinformował, Ŝe obowiązkiem ZUW jest przedstawienie 
kalkulacji co roku, poniewaŜ uchwała obowiązuje tylko  jeden rok. Wzrost ceny wody, który 
jest proponowany, jest na poziomie 0,05 zł. , a wzrost procentowy poniŜej 3%. Dodatkowym 
argumentem, który wynika z kalkulacji i przemawia za tym jest to, Ŝe cena 1m3 wody na 
terenie gminy nie była podwyŜszana od kilku lat. Jednak z roku na rok wzrastają dość wysoko 
koszty energii, co odczuwamy jako konsumenci w gospodarstwach domowych.  ZUW do 
wyprodukowania 1m3 wody musi zaaplikować ok. 1KW energii. W związku z tym , Ŝe przez 
kilka lat wzrost energii jest o kilkadziesiąt procent,  musi wzrosnąć koszt 1m3 wody. Dodał, Ŝe 
gdyby wzrost wody był w takim procencie jak wzrost energii wówczas cena wody byłaby 
znacząca. Podkreślił, Ŝe ZUW w Mławie podejmuje działania, które zatrzymują wzrost ceny 
wody. Są to między innymi  działania związane z ograniczeniem ubytków, strat wody jak teŜ,  
jako zakład budŜetowy, koszty które ponoszą mają  swoistego sponsora. Do część urządzeń 
które kupuje firma, poprzez odpowiednie starania otrzymuje dotacje od Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, które przez ostatnie lata są rzędu kilku milionów złotych. 
Wszystko to powoduje, Ŝe w cenie wody nie ma naliczanego zysku. Dodatkowe pieniądze 
starają się uzyskać na  działalności nieekspoatacyjnej ale działalności  wykonawczej, 
wygrywając róŜnego rodzaju przetargi, czyniąc dodatkowy dochód, który pozwala 
funkcjonować, odtwarzać majątek, kupować urządzenia, odtwarzać urządzenia potrzebne do 
eksploatacji wodociągu. Przypomniał, Ŝe ZUW działa na terenie 35 gmin stąd organizacja 
takiego przedsięwzięcia jest dosyć spora. 
Wyprzedając pytania i uwagi , które mogą się pojawić  odnośnie stanu urządzeń 
wodociągowych na terenie gminy powiedział, Ŝe nie sposób bardzo dokładnie mówić na ten 
temat, ale jest Pan kierownik Jankowski z ZUW,  który opiekuje się naszymi urządzeniami 
jak i dwaj konserwatorzy, którzy bezpośrednio zajmują się konserwacją na terenie                   
2 wodociągów tj. Gzy i Szyszki. Następnie przedstawił problemy,  czyli jak to widzi ZUW     
w Mławie jeśli chodzi o wodę. Sprawa podstawowa – to jakość wody, która jest istotnym 
elementem działalności ZUW. Powiedział, Ŝe nadzór nad jakością wody jest coraz większy      
i jest sprawowany przez Państwową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną. Ilość badań          
z roku na rok zwiększa się. Dodał, Ŝe chcąc zmniejszyć koszty ZUW stara się ogłaszać 
przetargi na badanie wody. W przypadku gminy Gzy jakość wody jest dobra,  a nawet bardzo 
dobra. Wynika to z tego, Ŝe Stacje Uzdatniania Wody są wyposaŜone w dwustopniowy 
system uzdatniania. Drugim istotnym problemem zauwaŜalnym na gminie Gzy jest ciśnienie 
wody w kranach, w okresie suszy lub konkretnej godziny gdzie występują okresowe braki 
wody.  
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Stąd decyzja samorządu gminy, Ŝeby zaradzić tym problemom budując zbiorniki zapasowe na 
wodociągu Gzy ( na wodociągu Szyszki takie zbiorniki istnieją) które powodują, Ŝe jeśli jest 
większe zapotrzebowanie, to zbiorniki te są w stanie podać wodę w okresie duŜego odbioru. 
Dodał, Ŝe nie jest to zjawisko w całej gminie, ale są wsie, które ten problem odczuwają. 
Zaznaczył, Ŝe technologia ma swoje granice przepustowości i nie moŜna więcej zwiększyć 
wydajności, poza taką jaką w danym momencie się dysponuje. Stąd jedynym rozwiązaniem 
jest budowanie zbiorników retencyjnych. 
W tym momencie na salę obrad przybył radny Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość radnych 
biorących udział  w posiedzeniu -15.  
Zastępca Dyrektora Zakładu Usług Wodnych w Mławie J. Rakowski – kontynuując 
swoją wypowiedź powiedział, Ŝe na uwagę zasługuje problem zastosowania materiału przy 
wykonaniu wodociągu. MoŜna  to powiedzieć na podstawie okrywek , czy usuwaniu   awarii, 
gdzie w przeciągu tego roku było 5 awarii  na tym samym odcinku w miejscowości  Zalesie. 
Chodzi tu o przecieki na stykach rur gdzie uszczelki, które  tam zostały zastosowane są 
zrobione z takiego materiału, Ŝe w niektórych miejscach  po upływie kilku czy  kilkunastu lat 
nie trzymają. Uznał, Ŝe do końca nie jest to wina wykonawcy, poniewaŜ w przetargu jedynym 
warunkiem jest cena. Poinformował, Ŝe kaŜdy wykonawca stara zachować się pewne 
standardy, ale jeśli zastosuje się materiały być moŜe nie najlepszej jakości, to po kilku latach 
wychodzą błędy. Dodał, Ŝe nie jest to odosobniony przypadek tej gminy, czy tej 
miejscowości. Zaznaczył, Ŝe są wodociągi, które eksploatowane są po kilka, czy kilkanaście 
lat i nikt do nich nie zagląda. Podkreślił, Ŝe ZUW teŜ wykonuje wodociągi i  kiedy je 
eksploatuje stara się wykonać  je dobrze, w związku z tym większych problemów nie ma. 
Jednak są wodociągi, co trzeba zaglądać do nich  co miesiąc, Ŝeby usuwać kolejną awarię 
wynikająca z błędów w wykonawstwie bądź zastosowania materiałów. 
W dalszej wypowiedzi poprosił , Ŝeby wspólnie dbać o urządzenia, które często wystają 
ponad powierzchnię ziemi – nawiertaki i hydranty, które przez nieuwagę są uszkadzane. 
Następnie poinformował, Ŝe z propozycją rozbicia opłaty abonamentowej dla przyłącza 
wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym  na poszczególne  średnice   ZUW 
wstrzymywał się  od wielu lat, ale  na innych wodociągach takie rozbicie cenowe istnieje. 
Nadmienił, Ŝe wynika to z tego, Ŝe w 99% na terenie gminy obowiązuje stawka podstawowa – 
średnica wodomierzy 15-20 mm. Z propozycją rozbicia stawek wychodzą do wszystkich 
gmin. Wynika to z podzielenia ceny wodomierza przez 60 miesięcy tj. okres uŜytkowania 
wodomierza do wymiany. W związku z tym  cena wodomierza o średnicy 15-20 mm jest 
duŜo niŜsza od ceny wodomierza o średnicy 40 -50 mm,  czy wodomierza sprzęŜonego          
(2 wodomierze w równoległym połączeniu) , który na razie na terenie gminy Gzy nie 
występuje, ale moŜe wystąpić, a w innych gminach juŜ występuje. Dodał, Ŝe koszt 
wodomierza sprzęŜonego to nie koszt 50 zł , czy 60 zł. , ale  kilku tysięcy złotych .                
W związku z tym, Ŝe wodomierz taki równieŜ trzeba wymieniać w określonym czasie,  trudno 
jest , Ŝeby płacili za niego uŜytkownicy, którzy zuŜywają mniej wody tj. posiadający 
wodomierze o średnicy 15-20 mm. Dlatego wypada więc, Ŝeby za taki wodomierz zapłacił ten 
przedsiębiorca, u którego taki wodomierz został zastosowany. W związku z tym jest  
propozycja rozbicia opłaty abonamentowej na poszczególne średnice wodomierzy . 
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Przypomniał, Ŝe opłata abonamentowa za wodomierz równieŜ nie była zmieniana od wielu 
lat. Dla przykładu podał, Ŝe kwota abonamentowa dla wodomierza o średnicy 15-20 mm 
wynosi 4,70 zł., natomiast ZUW proponuje cenę netto 1,50 zł.  
Radny Wiesław  Światkowski – poinformował, Ŝe licząc 1,50 zł przez 6 lat wodomierz 
kosztuje ponad 70 zł, czyli umknęło 20 zł. 
Zastępca Dyrektora Zakładu Usług Wodnych w Mławie J. Rakowski – wyjaśnił, Ŝe opłata 
abonamentowa to nie jest tylko cena wodomierza,  ale i koszty stałe, które rekompensują 
koszty utrzymania przyłącza wodnego. ZUW ustalając cenę opłaty abonamentowej  skupia się 
głównie na cenie zakupu wodomierza. 
Pytań więcej nie było. 
Przewodnicząca M. Filipowicz -  odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących  w posiedzeniu – 10 głosami „za”  przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 5 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę                             
Nr XXIX/150/10 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 
terenie gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.    

Zastępca Dyrektora Zakładu Usług Wodnych w Mławie J. Rakowski – podziękował 
radnym za podjęcie uchwały. Następnie poinformował, Ŝe  jeśli są uwagi do działalności 
ZUW, to pierwszymi osobami do kontaktu są konserwatorzy, moŜe być równieŜ znany 
telefon do  kierownika lub bezpośrednio do dyrektora. W związku z tym ZUW będzie się 
starać  reagować na kaŜdą  sytuację patologiczną, która się powtarza,  a nie zawsze do ZUW 
dociera. 
Na koniec jako  stary samorządowiec złoŜył serdeczne  Ŝyczenia z okazji 20-lecia  istnienia 
samorządu, iŜ wielu z obecnych osób na tej Sesji  pracowało i pracuje w samorządzie, a nie 
jest to łatwa praca. 
Ad. pkt 6. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – udzieliła głosu Zastępcy Wójta Gminy  Barbarze 
Polańskiej. 
a/  
Zastępca Wójta Barbara Polańska – przedstawiła wystąpienie w sprawie wykonania 
budŜetu gminy Gzy za 2010 rok.       
Wystąpienie Zastępcy Wójta  stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu. 
b/  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leon Pytel – zapoznał  z  Uchwałą Nr 90/C/2010 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 13 kwietnia 
2010 r.      w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym przez Wójta  Gminy Gzy   
sprawozdaniu                z wykonania budŜetu  za 2009 rok. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
c/  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Sierzan  - zapoznał z Uchwałą  Nr 4/10  
Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Gzy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o opinii wykonania przez 
Wójta Gminy budŜetu za 2009 rok i w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
d/ 
Wiceprzewodniczący L. Pytel -  zapoznał z Uchwałą Nr 91/C/2010 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2010 r.  w sprawie 
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 09.04.2010 r. w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy. 
Uchwała stanowi załącznik  nr  8 do niniejszego protokołu.   
e/  
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. śebrowski 
– poinformował o pozytywnej ocenie wykonania budŜetu Gminy Gzy za 2009 rok  
f/ 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu M. Mordwi ński – równieŜ przedstawił 
pozytywną ocenę Komisji do wykonania budŜetu i  opuścił salę obrad. Aktualna ilość radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 14. 
g/ 
Przewodnicząca M. Filipowicz - powiedziała, Ŝe Regionalna Izba Obrachunkowa  
podkreśliła niepełną  realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Plan wydatków w zakresie  
przeciwdziałanie alkoholizmowi  został zrealizowany w 89,6%     w tym na przeciwdziałanie 
narkomanii  w 70,21 %. W związku z tym RIO wskazała potrzebę rozwaŜenia ewentualnej 
weryfikacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych       
i Przeciwdziałania Narkomanii.   
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwiga 
Frąckiewicz – wyjaśniła, Ŝe pierwotny plan był w wysokości 36.750 zł. Później okazało się, 
Ŝe pod koniec roku kalendarzowego wpłynęły dodatkowe środki w wysokości 5.400 zł. i stąd 
po części nie były wykorzystane. Dodała  równieŜ, Ŝe nie wykorzystano  środków 
zaplanowanych  na funkcjonowanie Kawiarenki Internetowej, która działała przy  Publicznym 
Gimnazjum   w Gzach. W związku z tym,  Ŝe nie było zainteresowania i nie odbywały się 
zajęcia,   nie było konieczności zakupu potrzebnych materiałów, które byłyby wykorzystane 
do sprzętu komputerowego i materiałów papierniczych do drukarek wykorzystanych                   
w zestawach komputerowych.   
Na zwalczanie narkomanii plan wynosił 4.000 zł.,  wykonanie 2.808,50 zł. Program był 
realizowany w środowisku szkolnym – Publicznym Gimnazjum w Gzach. W realizowanych 
zadaniach nie wykorzystano wszystkich środków, poniewaŜ planowany był jeden spektakl 
profilaktyczny, jednak  okazało się, Ŝe było to  nie do przyjęcia i stad pozostały środki. 
UwaŜała, Ŝe w roku 2010 środki na zwalczanie narkomanii jak i działanie przeciw 
alkoholizmowi będą wykorzystane w całości, w takiej wysokości  w jakiej zostały 
zaplanowane.  
W dyskusji nikt więcej nie zabrał głosu. 
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Ad. pkt 7. 
Przewodnicząca M. Filipowicz -  odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia  
sprawozdania z wykonania  budŜetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy i poddała pod 
głosowanie. 
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.  W głosowaniu brało udział 14 radnych. 
Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy  głosowało 10 radnych, „przeciw”- głosów nie 
było, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu.  
Uchwała Nr XXIX/151/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie 
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady i stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8. 
Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka – poinformowała, Ŝe projekt uchwały został 
przedstawiony na posiedzeniach Komisji, jednak chciałaby omówić zmiany budŜetu jakie 
proponuje Pani Wójt. 
Po stronie dochodów jest propozycja zwiększenia w kwocie 88.921 zł. w tym: w dziale 
Administracja Publiczna o kwotę 17.020 zł. Są to dochody z tytułu sprzedaŜy składników 
majątkowych będących rzeczami ruchomymi samochód STAR -660 – 2.020 zł. i planowana 
refundacja środków Funduszu Pracy wypłaconych przez Gminę z  tytułu zatrudnienia osób 
bezrobotnych  - 15.000 zł. 
W dziale 756 gmina otrzymała dodatkowe środki z tytułu opłat poszukiwania złóŜ kopalin – 
10.258.000 zł.  
W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększenie 23.000 zł. Jest to przyznana dotacja w wysokości 
3.000 zł. na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych oraz dodatkowa kwota 20.000 zł. na 
pomoc w odbudowie budynku mieszkalnego zniszczonego na wskutek wybuchu gazu            
w Pękowie. Jeśli chodzi o  dodatkowe środki przyznane z dotacji celowej Wojewody 
Mazowieckiego, gmina miała w tej sprawie wsparcie ze strony  posła na Sejm RP Pana 
Henryka Kowalczyka. 
W  dziale 854 gmina uzyskała dodatkowe środki od Wojewody Mazowieckiego na stypendia 
dla dzieci w szkołach. 
W  wydatkach zwiększenie o kwotę 292.643 zł.  W dziale 600  dziale Transport i Łączność 
proponowana zmiana dotyczy pomocy finansowej w kwocie 200.000 zł. dla Powiatu 
Pułtuskiego na dofinansowanie zadania pn.”Przebudowa drogi Łady – Szyszki - Gąsocin na 
odcinku Gotardy - Łady Krajęczyno”.  
Nadmieniła, Ŝe od Starostwa Powiatowego  wpłynął wniosek o dofinansowanie powyŜszego 
zadania z uwagi na to, Ŝe zadanie te zostało wprowadzone do budŜetu Powiatu. Jest to droga 
powiatowa. Koszt zadania wynosi ponad 2.000.000 zł.. Powiat Pułtuski otrzymał z rezerwy  
środki w wysokości ponad 1.000.000 zł. i wystąpił z wnioskiem  o zwiększenie,  Ŝeby gmina 
partycypowała w 50% wkładu własnego,  opierając się na Uchwale Rady Gminy Gzy z dnia            
30 czerwca 2006 r. gdzie gmina Gzy wyraziła zgodę na realizację przebudowy dróg 
powiatowych  w partnerstwie z Powiatem partycypując w wysokości  50%  nakładów. 
Ogólny koszt zadania został wyszacowany na kwotę 2.147.100 zł.   
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Powiat otrzymał środki   w wysokości 1.047.100 zł. W związku z tym dofinansowanie gminy 
i Powiatu wynosi 1.100.000 zł.  Pomoc gminy stanowiłaby kwotę 550.000 zł. W sprawie tej 
ze Starostwem Powiatowym przeprowadzone były rozmowy i Pani Wójt  przedstawiła 
propozycję, Ŝeby pomóc, ale nie w takiej wysokości jakby sobie tego Ŝyczył Powiat, ale          
w wysokości 200.000 zł.   
W dziale 754 wpłynął wniosek do Rady Gminy Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku            
o przeznaczenie kwoty 4.000 zł. na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodu słuŜbowego 
w celu uzyskania większej efektywności działań oraz moŜliwość zwiększenia słuŜb 
patrolowych. 
W dziale 852 zwiększenie o kwotę 50.000 zł.  tj. dotacji celowej kwota -  23.000 zł.,                 
i zwiększenie środków na wypłaty świadczeń bezrobotnym za wykonywanie prac społecznie 
uŜytecznych. 
W dziale 854 – zwiększenie wydatków  - kwota 38.643 zł. przeznacza się w 100% na 
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. śebrowski 
–  poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian 
budŜetu Gminy Gzy na 2010 rok oraz  pozytywnie rozpatrzyła wniosek Regionalnego 
Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy w Pułtusku            
o wsparcie finansowe  podejmowanych przez pszczelarzy działań leczniczych i odbudowy 
stanu rodzin pszczelich proponując kwotę 1.000 zł.  i  wniosek Komendy Powiatowej Policji 
w Pułtusku o rozwaŜenie moŜliwości dofinansowania zakupu  paliwa do samochodu 
słuŜbowego zakupionego przez samorząd gminy proponując kwotę 2.000 zł.  
Z uwagi na nieobecność w obradach Sesji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i BudŜetu 
radnego M. Mordwińskiego – opinię tej  Komisji przedstawiła Przewodnicząca Rady            
M. Filipowicz  informując, Ŝe  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmian budŜetu Gminy Gzy na 2010 rok oraz  pozytywnie rozpatrzyła wniosek Regionalnego 
Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy w Pułtusku           
o wsparcie finansowe  podejmowanych przez pszczelarzy działań leczniczych i odbudowy 
stanu rodzin pszczelich proponując kwotę 3.000 zł.  
Pozytywnie rozpatrzyła równieŜ wniosek Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku                  
o rozwaŜenie moŜliwości dofinansowania zakupu  paliwa do samochodu słuŜbowego 
zakupionego przez samorząd gminy proponując kwotę 3.000 zł.  
Radny Zdzisław Kaczorowski – zapytał Panią Wójt, czy między posiedzeniami Komisji              
a dzisiejszą Sesją były rozmowy w Starostwie Powiatowym w Pułtusku na temat kwoty 
200.000 zł.  
Zastępca Wójta B. Polańska -  odpowiedziała, Ŝe takie rozmowy były. JeŜeli dzisiaj 
przekaŜemy kwotę 200.000 zł. na przebudowę drogi powiatowej Łady – Gąsocin, jest 
moŜliwość, Ŝe będzie realizowana. 
Przewodnicząca M. Filipowicz -  poddała pod głosowanie dalej idący wniosek Komisji 
Rolnictwa i BudŜetu  tj. dofinansowanie podejmowanych przez pszczelarzy działań 
leczniczych i odbudowy stanu rodzin pszczelich Regionalnego Związku Pszczelarzy 
Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy w Pułtusku   w wysokości  3.000 zł.  
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Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami „za” przy      
1 głosie „przeciwnym” oraz  5 głosach „wstrzymujących” ustaliła kwotę dofinansowania  
Regionalnego Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy        
w Pułtusku   podejmowanych przez pszczelarzy działań leczniczych i odbudowy stanu rodzin 
pszczelich w wysokości  3.000 zł.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – poddała pod głosowanie równieŜ dalej idący wniosek w/w 
Komisji tj. dofinansowanie zakupu  paliwa dla Komendy Powiatowej  Policji do samochodu 
słuŜbowego zakupionego przez samorząd gminy w kwocie 3.000 zł.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami „za” przy      
1 głosie „przeciwnym” oraz  6 głosach „wstrzymujących” ustaliła kwotę dofinansowania  
zakupu  paliwa dla Komendy Powiatowej  Policji do samochodu słuŜbowego zakupionego 
przez samorząd gminy w kwocie 3.000 zł.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budŜetu 
Gminy Gzy na  2010 rok z uwzględnieniem przyjętych wniosków i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami „za” przy      
0 głosów „przeciwnych” oraz  1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr XXIX/152/10  
w sprawie zmian budŜetu Gminy Gzy na 2010 rok – która stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 9. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej powiązany jest ze zmianami w budŜecie gminy. Zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych, w momencie kiedy gmina przeznacza środki w ramach pomocy finansowej        
w formie dotacji celowej dla Powiatu lub innych jednostek musi być odrębna uchwała. 
Chodzi tu o przekazanie dla Powiatu Pułtuskiego kwoty 200.000 zł.  z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania pn.”Przebudowa drogi Łady – Szyszki - Gąsocin na odcinku Gotardy 
- Łady Krajęczyno”.  
Po zatwierdzeniu uchwały zostanie podpisana odpowiednia umowa,  w której zostaną 
określone warunki, terminy dalszego inwestowania itp. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej i poddała pod głosowanie.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych oraz 1 głosie „wstrzymującym”  podjęła  Uchwałę Nr XXIX/153/10 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej – która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu.   
Ad. pkt 10. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Pułtusk i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 9 głosami „za”, przy     
0 głosów „przeciwnych” oraz 5 głosach „wstrzymujących”  podjęła  Uchwałę                        
Nr XXIX/154/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej – która stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu.   
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Ad. pkt 11. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe wcześniej podjętą  uchwałą zostały utworzone 
stałe obwody głosowania. W szpitalach, domach opieki społecznej, jeŜeli w dniu wyborów 
będzie w nich przebywać 50 wyborców tworzy się dodatkowe obwody głosowania. Chodzi tu 
o Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Tąsewach, na którego utworzenie został przygotowany   
stosowny projekt. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. śebrowski 
– przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodu 
głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień           
20 czerwca 2010 r.      
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, Ŝe Komisja Rolnictwa i BudŜetu równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały i poddała go pod glosowanie. 
Rada Gminy w Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu –  14 
głosami „za”, przy     0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących”  podjęła  
Uchwałę Nr XXIX/155/10 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. – która 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.   
Ad. pkt 12. 
Zastępca Wójta B. Polańska -  odpowiedziała, Ŝe  sprawę zepsutego mostu na drodze Łady 
– Ołdaki – Gzy zna. Wtedy, kiedy  przez drogą przejeŜdŜały samochody Pana Kaczmarczyka 
interweniowała do niego  kilkakrotnie, poniewaŜ droga nie powinna ulegać zniszczeniu. 
Obecnie wspomniany  most wymaga naprawy. Dzisiaj uzgodniła z Panem Kaczmarczykiem, 
Ŝe po niedzieli spotkają się w sprawie  mostu jak równieŜ w sprawie interwencji dotyczącej  
drogi w Porzowie. Pan Kaczmarczyk obiecał, Ŝe od  niedzieli (02.05.2010 r. ) w ciągu dwóch 
tygodni naprawa drogi w Porzowie zostanie wykonana, po czy razem podjadą na most, 
poniewaŜ naleŜy podjąć odpowiednie działania. 
Ad. pkt 13.   
Zastępca Wójta B. Polańska -   poinformowała, Ŝe w środę (28.04.2010 r.) dokonany został 
odbiór  drogi  gminnej śebry Falbogi - śebry Wiatraki. Kosztorysy na dalszy odcinek 
przebudowy drogi gminnej śebry Falbogi – śebry Wiatraki o długości 520 mb  oraz odcinek 
drogi gminnej we wsi  Wójty –Trojany  o długości  230 mb zostały opracowane. Na kaŜdą 
część drogi   będzie  ogłaszany przetarg. Dzisiaj jest przetarg na Ŝwirowanie dróg                     
z rozplantowaniem. Nadmieniła, Ŝe do godziny 11.00 wpłynęły 2 oferty. Powiedziała, Ŝe na 
terenie gminy od dłuŜszego czasu pracuje równiarka, która wyprofilowała drogi                      
w następujących wsiach: Przewodowo Nowe, Przewodowo-Majorat, Przewodowo-Parcele, 
Pękowo, Porzowo, Kozłowo, Wójty-Trojany, Stare Grochy, Grochy-Serwatki, Przewodowo 
Poduchowne   i Mierzeniec. We wsi Mierzeniec równiarka się zepsuła i nie pracowała ponad 
tydzień. Obecnie dotarły zamówione do niej części i dzisiaj ma być uruchomiona.  
Jednocześnie  poinformowała, Ŝe jest problem, czy w dalszym ciągu puszczać na drogi 
równiarkę, czy poczekać i zacząć Ŝwirowanie i dopiero  równać drogi, Ŝeby nie robić 
podwójnych kosztów.  
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Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki – był zdania, Ŝe  jeŜeli przetarg będzie jak w ubiegłym 
roku  tj.  Ŝwirowanie z  rozplantowaniem,  to powinna pójść równiarka, a jeŜeli będzie 
tańszym kosztem samo Ŝwirowanie,  to lepiej poczekać.  
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe przetarg jest ogłoszony na  Ŝwirowanie          
i równanie równiarką. 
Sołtys wsi Begno P. Kownacki – uznał, Ŝe w takim układzie na drogi trzeba puścić 
równiarkę. 
Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska – powiedziała, Ŝe jeśli chodzi o drogę w jej 
wsi,  to jest w tak tragicznym stanie, Ŝe równiarka juŜ jest potrzebna.  
Zastępca Wójta B. Polańska – uznała, Ŝe z wypowiedzi sołtysów wynika, Ŝe  dalej naleŜy 
uruchomiać profilowanie dróg, a dopiero później Ŝwirowanie. 
Sołtys wsi Słończewo Jacek Grochowski – był zdania, Ŝe w jego przypadku, lepiej Ŝeby nie 
podwajać kosztów, z tym Ŝe zawrzeć umowę z wykonawcą, Ŝeby jeŜeli będzie równiarka, to 
Ŝeby było   wyrównanie  całej drogi,  a nie tylko wyrównanie drogi tam gdzie będzie woŜony 
Ŝwir. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe w tym przypadku tak być nie moŜe, poniewaŜ 
w przetargu  jest zaznaczone, Ŝe to co wykonawca nawiezie to wyrówna. Zaznaczyła, Ŝe           
w sprawie profilowania dróg będzie się kontaktowała z sołtysami. 
- W kwestii przystanków autobusowych poinformowała, Ŝe w dalszym ciągu trwa ich 
naprawa. Jest naprawiony przystanek w Skaszewie i śebrach-Falbogach.  Dodała, Ŝe nie wie 
co się z nimi dzieje, ale wymagają naprawy. Osoba która naprawiała przystanek, 
poinformowała ją, Ŝe  przystanek, który  był  juŜ naprawiony jest uszkodzony. W związku      
z tym musi jechać i to zobaczyć. 
- Poinformowała , Ŝe z dniem 01.04. 2010 r. nastąpiła zmiana  Przewodniczącego Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach. Zarządzeniem Wójta Gminy   
na wymienione stanowisko została powołana Pani Teresa Linka – Kierownik Gminnego 
Ośrodka pomocy Społecznej w Gzach.  
- Odnośnie 2 wniosków złoŜonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone 
Mosty Narwi” w ramach „Odnowy wsi” na remont i wyposaŜenie   świetlicy wiejskiej                
w Kozłówce, poinformowała, Ŝe oba wnioski uzyskały  oceny pozytywne i zostaną 
przekazane do rozpatrzenia do Urzędu Marszałkowskiego. Na „Odnowę wsi „ było złoŜonych 
– 6 wniosków.  Wszystkich  wniosków na wyposaŜenie z „Małych projektów” było 
złoŜonych 34. Wnioski składali rolnicy indywidualni, gminy i stowarzyszenia.    
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, Ŝe od mieszkańców wsi śebry-Falbogi 
wpłynęły 2 wnioski, które zostały rozpatrzone na posiedzeniach  obu Komisji Rady Gminy. 
Wnioski dotyczyły przyznania funduszu na remont dróg wiejskich oraz przyznania funduszy    
i podjęcia działań mających na celu zagospodarowanie i oczyszczenie stawu znajdującego się 
w tej wsi. Rozpatrzenie wniosku sprawie przyznania funduszu na remont dróg wiejskich 
zostało odłoŜone  do czasu przeprowadzenia przetargu na dostawę mieszanki Ŝwiru wraz        
z rozplantowaniem. 
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Rozpatrzenie wniosku  dotyczącego przyznania funduszy    i podjęcia działań mających na 
celu zagospodarowanie i oczyszczenie stawu znajdującego się w tej wsi równieŜ zostało 
odłoŜone. Pani Wójt zobowiązała się podjąć  działania dotyczące moŜliwości finansowania 
tego zadania nie tylko ze środków własnych ale i z innych źródeł. 
Zastępca Wójta B. Polańska – odnośnie stawu we wsi śebry-Falbogi powiedziała, Ŝe staw 
jest własnością gminy. W związku z tym wejdzie w  kontakt z Panią Sołtys. Uznała, Ŝe dobrze 
byłoby zorganizować zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy wsi będą mogli się 
wypowiedzieć jak to widzą i jak ma wyglądać odnowa stawu. 
Ad. pkt 14.  
Sołtys wsi Szyszki Jacek Baranowski – uznał, Ŝe juŜ drugi rok robiona jest droga Łady- 
Ślubowo. Ale chodzi głównie o to, Ŝeby drogowcy  przynajmniej zrobili pobocza, a nie jeŜdŜą            
z asfaltem i za 2 godziny wracają z tym samym asfaltem. Jego zdaniem, brak dobrego 
pobocza to  makabra. Podsumowując powiedział, Ŝe gmina daje pieniądze Powiatowi,             
a Powiat nic nie robi. 
Sołtys wsi Begno P. Kownacki – podziękował Pani Wójt za interwencję w Wojewódzkim 
Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Pułtusku w sprawie zarywającego 
się mostu na rzece „Przewodówka” w miejscowości Begno. Wyjaśnił,  Ŝe  na przeglądzie 
urządzeń melioracyjnych w miejscowości Begno był przedstawiciel WZMiUW Inspektorat       
w Pułtusku i pracownik Urzędu Gminy Gzy.   Sam osobiście nie mógł w nim uczestniczyć ze 
względu na to, Ŝe był chory i nie mógł się poruszać.. Uznał, Ŝe bardzo nie podobała mu się 
odpowiedź przedstawiciela WZMiUW, poniewaŜ powiedział, Ŝe był na moście, widział ,  
wszystko jest w porządku i Ŝe jako Sołtys wsi nie ma Ŝadnej  racji.  W związku z tym 
poprosił, Ŝeby przyjechał ktoś z komisji i zobaczył jak wygląda sytuacja we wsi Begno. Jego 
zdaniem, trzeba tam zrobić prawdziwy porządek. Poinformował, Ŝe najgorzej poszkodowany 
jest  Pan Biliński,  który  po raz trzeci sieje trawę. Zalane są łąki i zboŜa. Prosił o przyjechanie 
i zobaczenie strat. Zaznaczył, Ŝe woda stoi nie tylko teraz,  ale od jesieni i przez całą zimę. 
Przedstawiciel WZMiUW powiedział, Ŝe trawa   nie była wykoszona , poniewaŜ nie mają 
pieniędzy, a pracownik, który to robił na terenie wsi Begno rozchorował się. Uznał, Ŝe taka 
sytuacja jego wcale nie zadowala i poprosił jeszcze raz   o interwencję. 
Sołtys wsi Grochy-Imbrzyki Roman Niesłuchowski – zapytał, jaka nadeszła odpowiedź na 
pismo wystosowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku o  podjęcie 
natychmiastowych  działań zmierzających do naprawy nawierzchni dróg powiatowych na 
terenie gminy, a  które otrzymał do wiadomości? Uznał, Ŝe na drodze powiatowej Kozłówka 
– Krzemień nie zrobiono nic. 
Radny Jan Kiliś – zgłosił  nieprzejezdność drogi powiatowej na odcinku Osiek 
Aleksandrowo – Borza Strumiany. Jego zdaniem, Zarząd Dróg Powiatowych mógłby coś 
zrobić w tej sprawie np.  wyprofilować  ją.  
Sołtys wsi Begno P. Kownacki -  zapytał, czy na odcinku drogi powiatowej od Gąsocina         
w kierunku  do Przewodowa nie moŜna postawić znaku  odnośnie tonaŜu, poniewaŜ łamie się 
asfalt? 
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Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński – zgłosił potrzebę usunięcia drzew z rowów przy 
drodze gminnej Osiek Aleksandrowo – Mierzeniec - Stare Grochy gdyŜ uŜytkownicy tej drogi 
narzekają na wystające gałęzie, które  drapią karoserie pojazdów.     
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe odnośnie odcinka drogi powiatowej Szyszki 
– Gotardy była na interwencji na drodze biegnącej od Szyszk do Ostaszewa, poniewaŜ jechał 
samochód z ładunkiem i utknął w asfalcie drogi powiatowej.  Do Zarządu Dróg Powiatowych 
w Pułtusku dzwoniła wielokrotnie, wystosowała pismo, a odnośnie dróg gminnych 
rozmawiała z Panem Kaczmarczykiem.   Rozmawiając kilkakrotnie  ZDP  stwierdził, Ŝe drogi  
będą naprawiać. Jak do tej pory drogi nie były robione.  Sprawa   ta dotyczy równieŜ drogi 
powiatowej Kozłówka - Krzemień 
Sołtys wsi Grochy - Imbrzyki R. Niesłuchowski – apelował, Ŝeby ZDP naprawił to, co jest 
zepsute, poniewaŜ moŜe dojść do wypadku. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe ZDP  stwierdził, Ŝe to co jest zepsute ma 
zrobić. Po dzisiejszej Sesji napisze pismo i dopilnuje tego. 
- Jeśli chodzi o most w Begnie to wtedy  był przedstawiciel WZMiUW w Pułtusku i czeka na 
stosowne pismo po tej interwencji.  Jeśli nie będzie zadawalające podejmie dalsze działania. 
Sołtys wsi Begno P. Kownacki – w kwestii zarywającego się mostu powiedział, Ŝe  jest 
niewykoszona trawa przed Państwem Kędzierskim od strony Bórz, rów jest zarośnięty i woda 
w ogóle nie ma odpływu. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe w sprawie usunięcia  drzew rosnących 
przy drodze gminnej Osiek Aleksandrowo – Mierzeniec - Stare Grochy naleŜy to sprawdzić            
i wystąpić do Starostwa Powiatowego w Pułtusku o wydanie zezwolenia na wycięcie, jeŜeli 
jest to w pasie drogi i taka potrzeba występuje. 
- Na drodze powiatowej Osiek Aleksandrowo – Borza –  Skaszewo będzie równiarka. 
       Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca M. Filipowicz o godz. 12.25 
zamknęła Sesję.  
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