
P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/2006

z Sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 31 sierpnia 2006 roku

w Publicznym Gimnazjum w Gzach pod przewodnictwem

Pana Cezarego Wojciechowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.

Pan Przewodniczący  Rady  Gminy –  otworzył  XXXII  sesję  Rady  Gminy Gzy.  Po  powiataniu 

radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego 

składu rady wynoszacego 15 osób, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

uchwał.

Na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  Gminy,  rada  przyjęła  porządek  obrad  w  następującym 

brzmieniu:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Omówoenie koncepcji sanitacji gminy Gzy.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2006 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie:  zmian budżetu gminy Gzy na 2006 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym

       powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

12. Sprawy bieżące gminy.

13. Wolne wnioski i pytania.

Ad. pkt 3

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy odbytej w 

dniu 30 czerwca 2006 roku Nr XXXI/2006 jest wyłożony na sali obrad do wglądu. 

Radni nie wnieśli uwagi do wyłożonego protokołu . W związku z czym został przyjęty jednomyślnie. 

Przybył 1 radny.

Ad. pkt 4  

Pan Krzysztof Zabielski –  zapytał,   Pana Wójta czy zakończone są remonty na hali  sportowej, 

ponieważ miały być ukończone  w miesiącu sierpniu br.?
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Pan Witold Czapliński –   odnośnie nowo wybudowanej drogi w Mierzeńcu, powiedział,  że  na 

drodze miał być Pan Wójt z wykonawcą. Nie wie, czy był Pan Wójt, czy nie. Uznał, że na drodze są 

zmywane pobocza i są za wąskie. Może dojść do wypadku.

Ad. pkt 5

Pan Janusz Jerzy Firma „REWOŚ” Sp. z o.o. w Warszawie - poinformował, że sanitacja gminy Gzy 

miała swoją historię i została już zamknięta. Z uwagi na fakt, że na terenie gminy znajdują się zakłady 

przetwórstwa mięsnego, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy  ich ładunki wpływające wytwarzane w 

formie ścieków są wielokrotnie większe niż ładunki  wpływające  z działalności typowo gospodarczej 

czyli mieszkańców gminy. Naturalną koleją rzeczy, należało to uwzględnić w programie sanitacji. Tak 

jak  pierwotnie   mieliśmy lokalizację  ścieków  w  miejscowości  Przewodowo  -  Parcele,   tak  po 

uwzględnieniu tych ładunków lokalizacja pierwszej oczyszczalni, która zlikwiduje znaczący ładunek 

spływający  z  terenu  gminy  została  zmieniona  na   położone  nad  rzeką  Kolnicą  Ostaszewo 

(oczyszczalnia  duża  o  przepustowości  1500m3/d).  Następnie  kolejno  należałoby  realizować 

oczyszczalnię  w  m-ci  Przewodowo-  Parcele  (oczyszczalnię  małą  o  przepustowości  300m3/d),  i 

równolegle oczyszczalnie przydomowe.  Koszt wybudowania kanalizacji sanitarnej bez przyłączy o 

długości  49.950  m   dla  oczyszczalni  w  Przewodowie-  Parcele  wynióslby   15.000.000  zł. 

Proponowane ciągi sieci kanalizacji sanitarnej  zasilające oczyszczalnię w Przewodowie obejmują 

odcinki sieci począwszy od miejscowości: Gzy, Gzy- Wisnowa, Kozłowo, Kozłówka, Mierzeniec, 

Nowe  Przewodowo,  Ołdaki,  Pękowo,  Porzowo,  Przewodowo  Majorat,  Przewodowo  –Parcele, 

Przewodowo  Poduchowne,  Sisice,  Skaszewo  Włościańskie,  Stare  Grochy,  Sulnikowo,  Szyszki  i 

Żebry –Falbogi. Proponowane ciągi sieci kanalizacji sanitarnej zasilające oczyszczalnię w Ostaszewie 

obejmują  miejscowości:  Gotardy,  Ostaszewo-Pańki,  Ostaszewo-Wielkie,  Ostaszewo  Włuski  i 

Słończewo oraz zakład mięsny w Gotardach i Ślubowie gm. Sońsk. 

Oczyszczalnie przydomowe planowane są w miejscowościach:  Begno,  Borza Strumiany, Grochy 

Imbrzyki,  Grochy Serwatki,  Kęsy,  Łady, Nowe Borza,  Nowe Skaszewo, Tąsewy, Wójty Trojany, 

Zalesie, Żebry Wiatraki. Zlewnie oczyszczalni przydomowych planowane są w 30 miejscowościach.

Przybył  2 radny.

Koszt wybudowania sieci o dł. 17.260 m dla oczyszczalni w Ostaszewie  wyniesie ok. 5.200.000 zł. 

Łączny  koszt  inwestycyjny  wybudowania  dwóch  oczyszczalni  dla  zabudowy  zwartej  w  gminie 

wyniesie  8.425.000  zł.   Pierwszy  etap  inwestycji  (oczyszczalnia  Ostaszewo)  kosztowałaby 

11.400.000  zł.,  drugi  etap  (oczyszczalnia  Przewodowo-Parcele)  kosztowałaby  17.225.000  zł. 

Następnie  Pan  Janusz  Jerzy  przedstawił  koncepcje  projektową  oczyszczalni  przydomowej   w 

zabudowie  rozproszonej,  gdzie  sieć  kanalizacji  prowadzącej  ścieki  do  oczyszczalni  ścieków dla 

zabudowy zwartej,  nie może być wybudowana z przyczyn ekonomicznych. Stwierdził,  że  koszt 

wybudowania oczyszczalni przydomowej dla przeciętnego domu jednorodzinnego zamieszkującego 4 
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osoby  będzie  się  kształtował  w  granicach  6.604  zł.  Pan  Janusz  Jerzy  omówił  technologię 

oczyszczania ścieków w oczyszczalni z trzecim stopniem oczyszczania.

Koncepcja  projektowa,  techniczno-technologiczna  sanitacji  gminy  Gzy  opracowana  przez  Firmę 

„REWOŚ sp. z o.o. w Warszawie znajduje się w aktach Urzędu Gminy.

Ad. pkt 6     

Pan Wójt –  powiedział, że budżet   Gminy Gzy na rok 2006 wg uchwały budżetowej z dnia 29 

grudnia 2005 r. wyniósł: dochody – 7.535.243 zł., wydatki  - 7.702.081 zł. Po zmianach na dzień 

30.06.2006 r. budżet wynosi: dochody – 7.666.672  zł. , wydatki -  8.569,061 zł. Za        I półrocze 

dochody zostały wykonane w 49,6%, wydatki w 41,9%. Wykonanie dochodów przebiegało zgodnie z 

planem. Dochody własne wykonano w 49%, subwencja ogólna – 57%, dotacja celowa na zadania 

rządowe zlecone gminie – 53%, dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących – 69,4% , środki 

na dofinansowanie własnych inwestycji dla gmin z innych źródeł  - 23%. Jak Pan Wójt wspomniał 

wcześniej, wydatki wykonano w 41,9% w tym wydatki bieżące - 47,7%, wydatki majątkowe – 24,2 

%.   Stwierdził,  że  niska  realizacja  wydatków majątkowych  wiąże  się  z  inwestycjami,  które  są 

planowane  przy  pomocy   finansowej  Budżetu  Województwa  Mazowieckiego,  Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W tym zakresie zostały zawarte stosowne umowy. 

Wykonanie robót budowlanych nastąpi w II półroczu. b.r.  W Rolnictwie wykonanie 13,7%. W dziale 

Transport i łączność wykonanie 485.719,26 zł. W wieloletnim programie inwestycyjnym w zakresie 

modernizacji  dróg przyjęto do realizacji   zadanie pn.  Przebudowa drogi  gminnej Osiek Górny – 

Grochy Imbrzyki” Ogółem poniesiono nakłady 475.603,76 zł. w tym w roku 2005 – 21.029,20 zł.  , w 

roku 2006 – 454.574,56 zł. Efekt rzeczowy:  Przebudowa i asfaltowanie drogi o długości 2,125 km. 

W/w drogę  wykonano przy  udziale  środków w wysokości  300.000 zł.  z  Budżetu Województwa 

Mazowieckiego  w  ramach”  Mazowieckiego  Programu  Wyrównywania  Rozwoju  Obszarów 

Wiejskich”. Pan Wójt poinformował, że droga ta została już odebrana        i  zostało zapłacone 

wykonawcy. Są do niej  pewne uwagi.  Dlatego odbędzie się na drodze spotkanie z wykonawcą i 

wszystkie uwagi, które zobaczą będą chcieli poprawić.  – Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej 

Mierzeniec  –  Grochy Stare  realizacja  2006 -  2007 r.  w tym: w roku 2006 –  plan  180.000 zł., 

wykonanie  –  0.  Na  drogę  tą  gmina  wystąpiła  do  WFOGR w Warszawie  o  kwotę  90.000 zł.  - 

otrzymała 60.000 zł. Ogłoszony został przetarg na wykonanie robót budowlanych , realizacja robót II 

półrocze 2006 r. – W planie zadań rocznych ujęto zadanie „Modernizacja i ulepszenie drogi gminnej 

Kozłówka-  Pękowo”  Koszt  301.556  zł.  w  tym  pomoc  finansowa  z  Budżetu  Województwa 

Mazowieckiego w kwocie 250.000 zł. . Realizacja inwestycji w II półroczu.  Droga  została odebrana 

z pewnymi usterkami, które są do usunięcia. Po usunięciu usterek, wykonawcy zostanie zapłacone. 

Pozostałe wydatki  w kwocie 31.144,70 zł. to oświetlenie dróg gminnych, zakup rur betonowych na 

wykonanie zjazdów, transport, wykonanie tablic informacyjnych, pomiar ruchu. W dziale Gospodarka 
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komunalna – wykonanie 64,5%. W Działalności usługowej  - 11,4% wykonanie. W Administracji 

publicznej – wykonanie 48,6%. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  – 

wykonanie 47,8%. W dziale 756 – wykonanie 49,7% Obsługa długu publicznego – wykonanie 50,2%. 

Rozliczenia różne – wykonanie 0. W dziale Oświata i wychowanie – wykonanie 44,6%.. Ochrona 

zdrowia  –  wykonanie  49,6%.  Pomoc  społeczna  -   wykonanie  51,3%  .  Edukacyjna  opieka 

wychowawcza – wykonanie 77,2 %. Gospodarka komunalna i  ochrona srodowiska – wykonanie 

32,6%. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 4,2%. Dotacje dla instytucji 

kultury – 33.000 zł., wydatki majątkowe – 0.  Obiekt jest modernizowany w dobrym tempie. Ogólnie 

można powiedzieć, że gminie trafił się dobry wykonawca. Kultura fizyczna i sport  wykonanie 1,7%.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2006 roku stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Pan  Przewodniczący Rady – odczytał Uchwałę nr 239/C/2006 Składu Orzekajacego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29.08.2006 r. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta 

Gminy Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006 roku.                   

Uchwała  nr 239/C/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 

29.08.2006 r.  wyrażająca opinię  o przedłożonej  przez Wójta  Gminy Gzy informacji  o przebiegu 

wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pan   Krzysztof  Zabielski –  odnośnie   działu  600  Transport  i  łączność  §  4270  Zakup  usług 

remontowych – stwierdził, że przewidziana kwota – 40.000 zł. nie została wykorzystana. Zapytał, czy 

są to wydatki  związane z pracą równiarki i odśnieżaniem, czy są to pieniądze na żwirowanie?

Pani Skarbnik – odpowiedziała, że w dziale tym było opłacone za odśnieżanie w I kwartale w I 

półroczu. Jeśli chodzi o roboty, to w II półroczu była równiarka i 2 razy żwirowanie.

Pan Wójt – wyjaśnił, że pieniądze są wydane, a tylko  tak to wygląda na dzień           30.06.2006 r. 

Żwirowanie było robione w końcu miesiąca czerwca i w lipcu  Kończone było w sierpniu. Przyszła 

już faktura i zostało zaopłacone. Jest też faktura za równiarkę.

Pan Krzysztof Zabielski – zapytał, czy może Pan Wójt podać  kwotę jaka została wykorzystana w 

tym  § na dzień dzisiejszy, na remont, żwirowanie?

Pan Wójt – odpowiedział,  że nie poda ile dokładnie wykorzystano na usługi remontowe, ale na 

żwirowanie wydano ok.  26.000 zł.  plus  równiarka.   Być może ,  że w § już nie  ma pieniędzy. 

Stwierdził, że wie jaki zamysł ma Pan Zabielski. Chodzi o ,  puszczenie równiarki jak rozmawiał 

wcześniej z Panem Wójtem , aby niektóre drogi wyrównać jeszcze raz. Pan Wójt musi podjąć decyzję 

i poprzenosić w sprawach drogowych między paragrafami niektóre środki. Wszystko zbilansuje i jeśli 

będzie mógł to będzie chciał puścić równiarkę i zrobić.  Uznał, że po  deszczach na drogach może być 

różnie. Jest zdania, że  na wszystkie drogi  środków nie starczy, ale   na niektóre drogi, co wyjdzie 

podczas lustracji być może trzeba   będzie równiarkę posłać. 
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Pan Krzysztof Zabielski – uznał, że po lipcowej suszy  zrobiła się tarka, że trudno jest jechać  i 

można byłoby na mniejsze drogi puścić równiarkę.  

Ad. pkt 7 

Pan Przewodniczący Rady –  poinformował, że zmiana polega na dopisaniu  do Planu Rozwoju 

Lokalnego Gminy Gzy modernizacji  (asfaltowanie) drogi gminnej Żebry-Falbogi – Gąsiorówek  na 

rok 2007oraz wykonanie dokumentacji na tą drogę oraz  i na dokończenie drogi Mierzeniec – Grochy 

Stare. 

Pan Janusz Konarzewski – zapytał, kto będzie wykonawcą drogi Mierzeniec–Grochy Stare ?

Pan  Wójt –  odpowiedział,  że  wykonawcą  tej  drogi  będzie  Pan  Kaczmarczyk  Do  przetargu 

przystąpiły 3 firmy Na wybór wykonawcy  gmina wpływu nie ma. Pod uwagę bierze się wartość za 

jaką zostanie wykonana dana inwestycja.

Pan Janusz Konarzewski – wyraził  nadzieję, że będzie  bardziej solidny nadzór.

Pan Wójt – powiedział, że Pan Kaczmarczyk ma się zrehabilitować, drogę wykonać dobrze oraz 

dokończyć to co niedokończone.

Pan Janusz Konarzewski – uznał, że dziwi jego kolejność wykonywanych prac . Jeśli gdzieś robią 

drogi to najpierw okopują , robią pobocza i ciągną drogę, a nie w ten sposób, że najpierw leją asfalt a 

potem robią  pobocza.

Pan Wójt –  powiedział,  że  na przetarg nie  ma wpływu,  gdyż wynika to  z  przepisów i  ceny,  a 

zakładając  moralnie  Pan  Kaczmarczyk  ma  sznsę  zrehabilitować  się  na  tej  drodze  i  dwóch 

wykonanych wcześniej. Pan Wójt jutro ma spotkanie z Panem Kaczmarczykiem. Zostanie podpisana 

umowa na wykonanie drogi Mierzeniec – Grochy Stare.  Objedzie obydwie drogi i  zobaczy po 

deszczach jaki jest stan poboczy i innych rzeczy.

Pan Janusz Konarzewski – jego zdaniem, cena jest ceną , wykonawca wykonawcą, ale projekt jest 

projektem i należy  trzymać się projektu.

Pan Wójt –  wyjaśnił,   że  jeśli  faktycznie chciałby opracować projekt  na drogę z  prawdziwego 

zdarzenia: wykopane rowy, wycięte drzewa i krzaki, założone przepusty  to koszty takiej drogi byłyby 

dużo dużo większe. Działając w ten sposób ilość kilometrów zrobionych dróg byłaby dużo mniejsza. 

Dlatego w dokumentacji jest odmulenie, a nie ma poprawienia, czy kopania nowych rowów.  Uważa, 

że  w przyszłości być może trzeba będzie opracowywać dokumentację od podstaw,  aby nie było 

problemów z jakimi teraz się boryka, a radni mają słuszne uwagi. 

Pan Janusz Konarzewski – był zdania, że droga jest nowa, a nie mogą minąć  się dwa ciągniki z 

przyczepami. Wg  niego jest to paranoja.

Pan  Przewodniczący  Rady –  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie:  zmiany  Planu  Rozwoju 

Lokalnego Gminy Gzy.

Pan  Zdzisław  Kaczorowski –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa 
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Publicznego powiedział, że Komisja zaproponowała wprowadzenie dwóch dróg do PRL zgodnie z 

wnioskiem  Klubu  Radnych   Samorządowego  Porozumienia  Rolników  w  tym  jednej  drogi 

wymienionej przez Pana Przewodniczącego Rady w projekcie uchwały oraz drogi gminnej Sulnikowo 

– Nowe Skaszewo na 2008 r.  i  opracowanie dokumentacji na wcześniejszą drogę  tj. Żebry –Falbogi 

– Gąsiorówek.  Opinia Komisji - zał. nr 4 do protokołu. 

Pan Edward Malicki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu powiedział, że Komisja nie 

wyraziła opinii, ponieważ  za – było 3 głosy, przeciw – 3 głosy.

Opinia Komisji  stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu protokołu.  

Pan  Przewodniczący  Rady –  stwierdził,  że  projekt  uchwały  przewiduje  drogę  Żebry-Falbogi- 

Gąsiorówek,  natomiast  Komisja  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  zaopiniowała 

dodatkowo  drogę  na  2008  r.  Sulnikowo  –  Nowe  Skaszewo.  W związku  z  tym  zaproponował 

przegłosowanie poprawki do projektu uchwały.     

Na 14 radnych  obecnych na sali obrad za wprowadzeniem do PRL na 2008 r. drogi Sulnikowo- 

Nowe Skaszewo - głosowało 9 radnych, przeciw – głosowało 3 radnych, wstrzymało się od głosu – 2 

radnych. Poprawka do projektu uchwały została przyjęta większością głosów radnych.

Pan Henryk Elak – powiedział, że chce aby Pan Przewodniczący Rady przyjechał  do Bórz     i 

zobaczył, że w Nowych Borzach po drodze można jechać  kajakiem. Droga nie ma przejazdu i jest nie 

do opowiedzenia. Chodzi o drogę Nowe Borza – Sulnikowo k. Pana Szymańskiego.

Pan Przewodniczący Rady –  uznał,  że  tam na  razie  powinien  być  remont  drogi.  Środków na 

żwirowanie było w tym roku dość dużo i wieś występowała o żwirowanie tej drogi.

Pan Henryk Elak – odpowiedział, że na drogę Nowe Borza – Sulnikowo  poszło                    2 

samochody żwiru.

Pan Przewodniczący Rady – powiedział, że  skoro wiadomo że w tym roku część drogi została 

zrobiona,  w przyszłym roku należy wystąpić o dalsze żwirowanie i drogę tą zrobić. 

Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany w Planie 

Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy polegającej na dopisaniu na 2007 r. do PLR drogi Żebry Falbogi –

Gąsiorówek  i  opracowaniu  dokumentacji   na  tą  drogę  oraz   opracowanie  dokumentacji  na 

dokończenie  odcinka  drogi  Mierzeniec  –  Grochy  Stare  i  przegłosowaną  poprawką  do  projektu 

uchwały polegającą na dopisaniu do PRL na 2008 r. drogi Sulnikowo-Nowe Skaszewo.

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za przyjęciem w/w uchwały z poprawką głosowało -      9 

radnych, przeciw głosowało – 3 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXII/179/06 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie : zmiany w 

Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy z poprawką została podjęta większością głosów radnych i 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.   

Ad. pkt 8
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Pani Skarbnik – powiedziała, że projekt budżetu był analizowany na obdwóch Komisjach Rady 

Gminy. Jak wczśniej zasygnalizował Pan Wójt w informacji o wykonaniu budżetu,    wystąpił o 

środki do WFOGR w Warszawie o kwotę 90.000 zł. na modernizację drogi Mierzeniec- Grochy Stare, 

która jest ujęta w programie dwuletnim inwestycyjnym i podzielona na dwa etapy. Wniosków było 

dużo, a środków niezawiele. W związku z tym gmina Gzy uzyskała 60.000 zł. Wartość inwestycji 

pierwszego odcinka planowana jest na kwotę 171.000 zł. Jak nadmieniła wcześniej będą to środki 

WFOGR – 60.000 zł. i środki gminy 111.000 zł.   W związku z tym dochody należy zmniejszyć o 

kwotę 30.000 zł.  zgodnie z podpisaną umową 9.08.2006 r. Po zmianach dochody gminy na rok 2006 

wynoszą – 7.656.225 zł. Wydatki zostały również skorygowane. Po przeprowadzonym przetargu na tą 

inwestycję koszty zmniejszyły się o kwotę 9.000 zł. W związku z tym jest zmniejszenie tej kwoty 

9.000  zł,  natomiast  planowane  jest  zwiększenie  wydatków  budżetu  na  2006  r.   we  wstępnym 

projekcie uchwały o kwotę 30.000 zł.  Tak jak wcześniej były wnioski, żeby opracować dokumentację 

projektowo-kosztorysową dróg gminnych - przeznaczono kwotę 20.000 zł. i 10.000 zł. na odsetki od 

planowanego  kredytu  bankowego  długoterminowego.  W  pierwotnej  uchwale  było  zwiększenie 

wydatków  o  kwotę  30.000  zł..  Na  posiedzeniach  Komisji  Pan  Wójt  wystąpił  z  wnioskiem  o 

autopoprawkę do projektu uchwały o zwiększenie środków w kwocie 11.000 zł. na asfaltowanie drogi 

gminnej w Pękowie . Jest to położenie jednej warstwy. 

Jedna warstwa asfaltu była położona w latach wcześniejszych, gdzie było zaangażowanie środków 

mieszkańców Pękowa.  W związku  z  tym,  że  obecnie  na  drodze  od  Kozłówki  do  Pękowa trwa 

inwestycja, koszty byłyby znacznie mniejsze jeśli chodzi o położenie na tym odcinku kawałka  asfaltu 

o długości ok. 200 m. Zaproponowała kwotę 11.000 zł.  zwiększyć na drogi w dziale Transport i 

łączność natomiast  tak jak na wstępie w Komisji  proponowała,  zmniejszyć plan wydatków w 

sporcie, gdyż wykonanie za I półrocze było zbyt niskie jest  pewna rezerwa. Jak wiadomo jest już 

koniec roku, a szkoły korzystają dużo ze środków funduszu alkoholowego. W związku z tym jest 

autopoprawka do projektu uchwały, który otrzymali radni.

Pan  Zdzisław  Kaczorowski –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa 

Publicznego  powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie gminy. Natomiast 

jeżeli chodzi o drogę w Pękowie była tylko dyskusja i żadnej zmiany nie głosowano.

Pan Edward  Malicki –  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu  powiedział,  że  Komisja 

pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie gminy.

Pan Przewodniczący Rady – zapytał,  czy tak niskie wykonanie w dziale Kultura fizyczna i sport 

wiąże się z brakiem zainteresowania?

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że nikt się nie zgłaszał i takich potrzeb nie było. Była wydatkowana 

kwota 359,40 zł. Były to zakupione nagrody rzeczowe dla uczestników młodzieży, która brała udział 

w turnieju kolarskim w Pniewie.
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Pan Krzysztof Zabielski – odnośnie autopoprawki zapytał, z czego  wynika ta kwota i dlaczego tak 

się stało? Jego zdaniem z tego co wie,  jest to błąd w opracowaniu dokumentacji.

Pan Wójt – odpowiedział,  że  może był jakiś błąd ale niewielki,  bo jedna warstwa astaltu tam 

istniała. Asfalt został położony za pieniądze sołectwa. Było tylko może  przeoczenie, ponieważ ten 

odcinek można było włączyć do dokumentacji drogi Kozłówka - Pękowo. Tak się jednak nie stało. Na 

dzień  dzisiejszy  zwrócono  uwagę,  że  asfalt  który  jest  położony  kruszy  się.  Pan  Wójt  uznał,  że 

przetarg na wykonanie drogi Kozłówka - Pękowo był w miarę tani, w związku z tym doszedł do 

wniosku, że jeśli  firma tam robi i jeszcze będzie robiła w tym terenie, to  za cenę z tego przetargu, 

nie wyższą  - 200 m asfaltu  położy. Jego zdaniem jest okazja aby to zrobić.  Natomiast, dlaczego 

zaproponowano zmniejszyć plan wydatków w działe Kultura fizyczna i sport Pan Wójt wyjaśnił, że w 

dziale tym jest najwiecej niewykorzystanych środków. Do końca roku pozostało 4 miesiące. 

Pan Wójt jest zdania, że  w tym roku  na sport można środków ukrucić, 10.000 zł. na zakup sprzętu 

sportowego  można jeszcze przeznaczyć, a zrekompensować w roku przyszłym. Pan Wójt poprosił o 

pozytywne przegłosowanie autopoprawki.

Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie autopoprawkę do zmian w budżecie tj. zmianę 

planu wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - 11.000 zł. Rozdział 92605 – Zadania w 

zakresie kultury fizycznej i sportu   11.000 zł. Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 

3.000 zł Paragraf 4300  - Zakup usług pozostałych – 8.000 zł. polegającą na przeniesieniu do działu 

600 Transport i łączność 11.000 zł. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 11.000 zł. Paragraf 

6050 –  wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych  11.000  zł.  (asfaltowanie  drogi  gminnej  w 

Pękowie).

Na 14 radnych obecnych na sali obrad  za przyjęciem autopoprawki głosowało – 7 radnych, przeciw – 

głosowało 3 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

Autopoprawka została przyjęta większością głosów radnych.

Pan Przewodniczący Rady  - odczytał projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 

2006 rok wraz z przegłosowaną autopoprawką.

Na 14 radnych obecnych na sali obrad  za przyjęciem w/w uchwały wraz z autopoprawką głosowało 

- 7 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr XXXII/180/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy Gzy

na 2006 rok została podjęta wiekszością głosów radnych i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 9  

Pan Skarbnik – powiedziała, że budżet gminy od początku był planowany jako budżet deficytowy. 

Był planowany kredyt bankowy. Na poprzedniej sesji Rady Gminy były podjęte    2 uchwały na 

zaciągnięcie kredytu bankowego na inwestycje. Obecny projekt uchwały jest na zaciągnięcie kredytu 
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długoterminowego na okres 5 lat  na pokrycie deficytu budżetu gminy. Wynika to  z planowanych 

wydatków i z planowanych dochodów budżetu gminy. Realizujac inwestycje gmina, żeby uzyskała 

środki  również  z  zewnątrz  musi  mieć  zaangażowane  swoje  środki.  W związku  z  tym środki  z 

dochodów własnych przeznacza się również na inwestycje. Po zbilansowaniu wszystkich wydatków 

bieżących i inwestycyjnych wynik finansowy              w budżecie gminy jest ujemny.

Mając powyższe na uwadze, zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Kredyt 

zostanie wybrany w formie przetargu.  Zapewni ciagłość finansową  gminy.

Pan  Zdzisław  Kaczorowski –  Przewodniczący  Komisji,  Oświaty  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa 

Publicznego przedstawił pozytywną opinię Komisji.

Pan Edward Malicki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu również wyraził pozytywną 

opinię  Komisji.

Pan  Przewodniczący  Rady –  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie:  zaciągnięcia  kredytu 

długoterminowego.  

Ustawowy skład rady wynosi  15 radnych. W głosowaniu udział brało  14 radnych.                Za 

podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXII/181/06 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie:  zaciagnięcia 

kredytu długoterminowego została podjęta bezwzględną  większością głosów co najmniej połowy 

ustawowego składu rady i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 10

Pani  Frąckiewicz  Jadwiga  -   powiedziała,  że  podstawą  pracy   każdej  szkoły  jest  arkusz 

organizacyjny. Wymiar godzin dla nauczycieli  poszczególnych przedmiotów zawarty jest w Karcie 

Nauczyciela, natomiast godziny pracy obowiązujące w szkole dla danego dyrektora  zatwierdza organ 

prowadzący. W związku z powyższym uchwała, która obowiązywała  w  poprzednim roku szkolnym i 

zmiany zarówno w  szkołach podstawowych  jak i w Publicznym Gimnazjum, stały się koniecznością 

opracowania nowej uchwały, która określałaby wymiar obowiązkowych godzin dydaktycznych dla 

dyrektorów w poszczególnych szkołach.                 W przygotowanym projekcie uchwały jest zawarta 

różna ilość godzin wynikająca z sytuacji w danej szkole. W Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach 

dyrektor będzie obowiązkowo pracował  - 4 godzin., w P.Sz.P. w Skaszewie Włościańskim – 9 godz , 

w P.Sz. P.                 w Przewodowie Poduchownym - 8 godz. i w Publicznym Gimnazjum dyrektor 

jest zwolniony z obowiązku zajęć dydaktycznych  Jest to szkoła z najwiekszą liczbą uczniów  i jest 

mnóstwo innych spraw  , za które odpowiada dyrektor. Przygotowany projekt uchwały przez Komisje 

Rady  Gminy  został  zaopiniowany  pozytywnie.  Uzyskał  również  pozytywną  opinię  Kuratorium 

Oświaty  z  dnia  27.07.2006 r.  Uchwała  która  byłaby podjęta  przez  Radę  bez  opinii  Kuratorium 

Oświaty byłaby niezgodnia z zapisem Karty Nauczyciela. 

Uchwała z ilością godzin zajęć dydaktrycznych dla poszczególnych dyrektorów obowiązuje w roku 
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szkolnym od dnia 01.09.2006  do 31.08.2007 r. Pani Frąckiewicz poprosiła o przyjęcie  projektu 

uchwały.

Pan  Zdzisław  Kaczorowski –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa 

Publicznego przedstawił pozytywną opinię Komisji.

Pan Edward Malicki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu również wyraził pozytywną 

opinię do projektu uchwały. 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie:  zasad udzielania 

i  rozmiaru  zniżek  nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  placówkach 

oświatowych, a nastepnie poddał pod głosowanie. 

Na 14 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem w/w uchwały  głosowało 11 radnych,         3 

radnych wstrzymało się od głosów. 

Uchwała  Nr  XXXII/182/06  Rady  Gminy  Gzy  z  dnia  31  sierpnia  2006  roku  w  sprawie:  zasad 

udzielania  i  rozmiaru  zniżek  nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w 

placówkach oświatowych została podjęta większością głosów radnych i stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu.   

Ad. pkt 11

Pan Wójt – odnośnie interpelacji Pana Krzysztofa Zabielskiego dotyczącą usunięcia usterek na hali 

w Publicznym Gimnazjum w Gzach powiedział, że na dzień dzisiejszy trwają.prace. Część usterek 

zostało usuniętych. Pan Wójt nie wie czy wszystko skończą. Jutro przyjedzie      i sprawdzi. Sciągnie 

Kierownika -Pana Czyża i  rozliczy go co zrobił, a co nie wykonał. . Oprócz usterek na sali sportowej 

Pan Wójt  miał  obietnice  od ZAMBET-u,  że nieodpłatnie  zrobi  przy szkole podbitki,  które  były 

oberwane.  Pan  Wójt  w tej  sprawie  będzie  jeszcze  rozmawiał.  Nie  będzie  to  zrobione  od  razu, 

ponieważ trzeba ciężkiego sprzętu (dzwiga)  ale  będzie  chciał  to  wszystko realizować.  Odnośnie 

usterek na hali sportowej  ma nadzieję, że ZAMBET  w końcu to zrobi. 

Odpowiadając na interpelacje Pana Witolda Czaplińskiego dotyczącą drogi w Mierzeńcu  Pan Wójt 

powiedział, że  weźmie Pana Kaczmarczyka i przy podpisaniu umowy na wykonawstwo innej drogi 

objadą i obejrzą tą drogę i drogę w Słończewie.  Podejmą stosowne decyzje.  

Pan Przewodniczący Rady –  odnośnie hali sportowej powiedział, że ze względu bezpieczeństwa 

należałoby się przyjrzeć barierkom na górze, gdyż są płytko zamontowane. Prawdopodobnie  tylko 

pod tynkiem. Uważa, że wykonawca powinien to zabezpieczyć. 

Pan Wójt – wyjaśnił, że  o tym wie, widział  jak jedna barierka wystawała spod tynku              i 

zwrócił na to uwagę. Nie wie czy zostało zrobione, ale tak było i zwócił uwagę. Inne barkierki nie 

wystawały, ale tam też była zwócona uwaga.  

Pan Krzysztof Zabielski – powiedział, że nie wie czy do Pana Wójta dotarła informacja odnośnie 

hali sportowej. Jest sygnał, że na boiskiem przecieka dach.Chodzi o to aby ZAMBET to sprawdził. Po 
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jednej z większych ulew na parkiecie było bardzo dużo wody. Sam był świadkiem  jak w czerwcu ub. 

roku już przeciekała woda. Jest  to mniejwięcej przy boisku od siatki,  od strony południowej.  W 

którym miejscu Pan Zabielski dokładnie nie wie, ale poprosił Pana Wójta o zwrócenie na to uwagi. 

Uważa na  parkiet  wydano dużo pieniędzy  i  jeśli  będzie  powtarzała  się   sytuacja  to  parkiet  się 

zniszczy. 

Pan Wójt  - odpowiedział, że informację przekaże.

Pan Marian  Zawadzki –  stwierdził,  że  patrząc  od  strony  strażackiej,  jeśli  na  hali  przebywają 

uczniowe to powinny być otwarte drzwi ewakuacyjne.Uważa, że jest to bardzo poważna sprawa. W 

razie wybuchu pożaru dzieci nie mają ucieczki. Jest zdania, że drzwi ewakuacyjne z tyłu powinny być 

otwarte. 

Pan Wójt – wyjaśnił,  że kwestia otwarcia drzwi należy do dyrektora szkoły i  pracownika który 

prowadzi  zajęcia na hali. Powiedział, że chce zwrócić uwagę  aby zobaczono jak okropnie wgląda 

ściana w szatni. Pan Wójt  nie wie, czy tak zachowuje się młodzież, czy osoby korzystające z hali, ale 

jest faktem, że  odciski butów są na wysokości 1m czy 1,5 m.

Ad. pkt 12

Pan Wójt – poinformował, że trwa termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Skaszewie. Zostały wymienione okna i zrobiony dach. Zostało tylko ocieplenie ścian i dodatkowe 

prace tj.  drzwi  wejściowe i  położenie płytek wokół  budynku.      W trakcie  września  będzie  to 

zrealizowane.

Oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłówka i Szyszki , które było w planie, wykonawcy obiecali 

założyć  w czasie  wakacji,  ale  już  zabierają  się  do  roboty.   Oświatlenie  uliczne  w tych dwóch 

miejscowościach będzie. Gorzej jest z oświetleniem w Gzach. Trzeba przygotować dokumentację i 

jest to dłuższa procedura. 

W między czasie u Pana Wójta był nowy Ksiądz Proboszcz, który  myśli o  koncepcji, aby zrobić 

podświetlenie   całego  Kościoła  oraz  żeby gmina  wzięła  to  na  swój  rachunek.  Jest  to  założenie 

oświetlenia i podświetlenie. Pan Wójt myśli, że jest to koncepcja taka jak w Pułtusku przy Bazylice. 

Był zamiar aby lampa była po jednej stronie i oświecała drogę i parking. Jest to w drodze powiatowej. 

Wymaga opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia i być może nie zostanie to zrealizowane.

Odnośnie budynku Urzędu Gminy zaznaczył, że skończona została wymiana okien i  zostały zdjęte 

kraty.

Pan Wójt poinformował również, że od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 

Pułtusku otrzymał pismo skierowane do Wójtów Gmin powiatu pułtuskiego , z którego wynika,  że w 

związku  z  planowanym zakupem ciężkiego  samochodu  ratownuiczo-gaśniczego  prawdopodobnie 

będą mieli do przekazania   jednostce OSP samochodu gaśniczego dotychczas ekspoatowanego w 

Komendzie Powiatowej  OSP.    Za przekazany samochód trzeba uiścić kwotę w wysokości  35.000  - 
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40.000 zł. Być może wniosek nie tylko złoży nasza gmina ale i  inne gminy. Która gmina otrzyma ten 

samochód  nie  wiadomo.  Pan  Wójt  myśli  o  jednostce  OSP w Szyszkach.  Dodał,  że   Komenda 

Powiatowa OSP w Pułtusku ma dalekosiężne zamiary,  aby tą jednostkę wprowadzić do systemu 

ratowniczo-gaśniczego.  Jako  Wójt  Gminy  nie  chce  być  gorszy  o  innych   Wójtów   i  z  takim 

wnioskiem do Komendy Powiatowej PSP wystąpi. Kto otrzyma ten samochód nie wiadomo. Być 

może samochód ten zostanie przekazany nieodpłatnie.

Pismo Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej  w Pułtusku stanowi załącznik       nr 10 

do niniejszego protokołu.

Pan Krzysztof Zabielski – zwrócił uwagę na świecące się od samego rana   lampy uliczne we wsi 

Gzy. 

Pan Wójt – wyjaśnił, że świecące się lampy widział i  przed sesją miał przedzwonić do Zakładu 

Energetycznego. Lampy działają na fotokomórkę. Prawdopodobnie była ciemna cała noc. Jasności nie 

było też nad ranem i oświetlenie nie zadziałało. Pan Wójt powiedział jeszcze raz, że świcace lampy 

widział i sprawę tę zgłosi .

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że w ostatnim czasie do Rady Gminy  od mieszkańców 

wsi Nowe Przewodowo wpłynęły 2 wnioski. 

Pierwszy w sprawie  przygotowania dokumentacji asfaltowania drogi gminnej Nowe Przewodowo. 

Pan Przewodniczacy powiedział,  że droga  w Nowym Przewodowie  ujęta jest  w Planie Rozwoju 

Lokalnego Gminy Gzy na  2007 r. Uważa, że pismo powinno być wręczone Panu Wójtowi i Pan Wójt 

w miarę zaplanowanych środków powinien zająć się przygotowaniem dokumentacji.

Pan Wójt – powiedział, że uchwałą Rady Gminy środki zostały   zaplanowane  na przygotowanie 

dokumentacji  na inne drogi. 

Pan Andrzej Długołęcki – uznał, że skoro nie ma pieniędzy to droga w Nowym Przewodowie nie 

będzie realizowana.  

Pan Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że droga w Nowym Przewodowie w PRL  na 2007 r. jak była 

tak jest zaplanowana do realizacji. Została tylko dodana jedna droga  na 2007 r.            i druga droga 

na 2008 r. Nic nie zostało wycofane. Drogi, które były  są w PRL. PRL został tylko rozszerzony o 

jedną drogę w danym roku. PRL został zmieniony, ale drogi, które były ujęte wcześniej nie zostały 

wykreślone. 

Wniosek mieszkańców wsi Nowe Przewodowo dotyczący przygotowania dokumentacji  asfaltowania 

drogi gminnej Nowe Przewodowo stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

Pan Przewodniczący Rady – odnośnie wniosku mieszkańców wsi Nowe Przewodowo dotyczącego 

wybudowania przystanku autobusowego i ustawienia znaku  z nazwą miejscowości stwierdził,  że 

wniosek dotyczący wykonania inwestycji  zostanie również przekazany  Panu Wójtowi. Dodał, że 

jeśli brakuje środków, Pan Wójt występuje po nie do Rady Gminy.
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Wniosek mieszkańców wsi Nowe Przewodowo dotyczący wybudowania przystanku autobusowego 

w/w wsi  oraz  ustawienia  znaku  z  nazwą  miejscowości  stanowi  załącznik  nr  12  do  niniejszego 

protokołu.  

Pan Zdzisław Sierzan –  zapytał, co z reklamacją drogi  w Pękowie pod końcem Trzcińca   gm. 

Pułtusk, która była zobiona pod koniec zeszłej kadencji? Czy jest protokół odbioru? W tej sprawie 

rozmawiał z inspektorem nadzoru. Ten powiedział, że protokół został podpisany i kazał zgłosić się do 

Pana Wójta. Pan Sierzan zapytał, również, kto wydał decyzję na składowanie korzeni za remizę OSP 

gdzie miało być boisko sportowe? Jeśli tak, to kiedy  będzie to sprzątnięte?

Pan  Wójt –  odpowiedział,  że  do  sprawy  dokumentów  dotyczących  drogi  odpowiednio  się 

ustosunkuje. Natomiast  odnośnie wyworzenia korzeni z rowów i składowana za remizą  powiedział, 

że była to decyzja jednostki OSP w Pękowie. Tak chcieli strażacy.  Być może tego nie dopilnowali i 

nie potrzebnie tam wywieziono. Pan Wójt był tam  na miejscu z Panią dyrektor, która to oglądała. 

Myśli,  że  straż teren uporządkuje.  O mieszkańcach Pękowa  nie  chce mówić źle,  ale  była  taka 

sytuacja, że dobry materiał poszedł tam gdzie nie potrzeba, a tam gdzie była faktycznie potrzeba 

poszedł  materiał gorszy. Pan Wójt nie wie czyja to wina, ponieważ tego nie nadzorował.  Osobiscie 

to widział, ale wozić korzeni za remizę nie kazał.  

Pan  Zdzislaw Sierzan – powiedział, że rozmawiał ze strażakami i powiedzieli, że  nie chcieli tego 

bałaganu. Teren był spryskany i  wyrównany  równiarką.  Było tylko potrzebne  w jeden róg 3-4 

samochody ziemi, a nie korzeni.

Pan Marian Zawadzki – powiedział, że jeśliby strażacy nie chcieli, to  na teren  remizy OSP nie ma 

prawa  nikt  wejść.  Dla  Pana  Zawadzkiego  jest  to  dziwna  sprawa.  Będzie  posiedzenie  Zarządu 

wyjaśnią jak do tego doszło. 

Pan Janusz Konarzewski – zapytał,  co z bezpańskimi psami? 

Pan Wójt – odpowiedział, że nie jest to łatwy problem dla gminy. Gmina może zamówić firmę, która 

wyłapie psy i zawiezie do schroniska, ale za to wszystko trzeba zapłacić.

Trzeba również płacić za dzienną stawkę  utrzymania psa w schronisku do momentu aż z tym psem 

coś się stanie. Pan Wójt powiedział, że jeśli radni chcą,   może  uruchomić procedurę, ale gmina 

będzie  ponosić   duże  koszty.  Dodał,  że  jest  możliwy  odstrzał  przez  myśliwych,  lecz  są  pewne 

ograniczenia, ponieważ blisko zabudowań strzelać nie można.

Ad. pkt 13

Pani  Skarbnik  –  poinformowała,  że  z  urzędu  do  sołtysów  zostały  wysłane  pisma z  prośbą  o 

powiadomnienie  rolników  odnośnie  zwrotu  podatku  akcyzowego   za  paliwo.  Wnioski  będą 

przyjmowane od 01 – 30.09. 2006 r. w Urzędzie Gminy. Jest to termin ustawowy i po tym terminie 

wnioski nie będą przyjmowane. Na wypłatę podatku akcyzowego  jest również termin ustawowy od 

01 – 30 .11.2006 r.  Obowiazują tylko i wyłącznie faktury VAT. Pani Skarbnik wyjaśniła, że wcześniej 
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było powiedziane, że na fakturze musi być NIP rolnika. W obecnych materiałach szkoleniowych dla 

gmin ukazało się wyjaśnienie, że  w przypadku rolnika, który nie prowadzi działalności innej jak 

rolnicza  NIP nie musi być. Wynika z tego, że rolnik jest zwolniony z wpisywania NIP w fakturze. 

Na dzień dzisiejszy jest wyjaśnienie, .że można przyjmować faktury bez NIP. Poprosiła, aby rolnicy 

przychodzący  składać  wnioski  posiadali  ze  sobą  faktury,  dowód  osobisty,  nakaz  płatniczy,  jeśli 

posiadają dzierżawy to umowy dzierżawy  i numer konta bankowego, aby ze względu na trudne 

warunki  kasowe pieniądze przkazywać  bezpośrednio na konto.  Jest to niewielka kwota bo 86 l 

paliwa na 1 ha użytków rolnych, a z tego 0,45 zł  dopłaty od litra i jest to w zależności od ilości 

zakupionego paliwa  na fakturze. Pod uwagę bierze się stan gruntów na dzień 01.04.2006 r.  Faktury 

muszą być od 01.01.2006r. do 31.08.2006 r.  Od 01.09.2006 do końca lutego 2007 r.  będzie etap 

następny. Na zwrot podatku akcyzowego na paliwo  gmina otrzyma pieniądze z rezerwy budżetu 

państwa, gdyż jest to zadanie rządowe zlecone.

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że do Rady Gminy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Mazowieckiego dotyczące stwierdzenia nieważności  Uchwały            Nr XXXI/172/2006 

Rady Gminy Gzy w sprawie: przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Gzy. 

Pani Sekretarz – wyjaśniła, że Regionalne Izby Obrachunkowe stały na stanowisku aby urzędy gmin 

miały swoje Statuty. Gminy, które pośpieszyły się z opracowaniem Statutu, bo był krótki termin, 

wszystkim  Statuty zostały  uchylone. Mazowiecki Urząd Wojewódzki doszedł do wniosku, że gmina 

posiada Statut Gminy i Regulamin Organizacyjny  wobec czego Statut Urzędu Gminy jest zbędny. 

Zdaniem Pani Sekretarz jest to ogólne nieporozumienie między jednostkami zwierzchnymi.

Pani Jadwiga Koc – w imieniu mieszkańców wsi Kozłówka  podziękowała radnym i Panu Wójtowi 

za położenie dywanika asfaltowego na drodze tak trudnej  do zrealizowania,  drodze Kozłówka – 

Pękowo. Pani Koc myśli, że droga  spełni wiele warunków nie tylko dla mieszkańców Kozłówki ale i 

Pękowa i wszystkich, którzy z tej drogi korzystają. Poprosiła      o zrealizowanie inwestycji  w kwestii 

oświetlenia  skrzyżowania,  które  miało  być  zrealizowane  do  końca  lipca  br.   Zwróciła  się  z 

zapytaniem w sprawie składania wniosków  o suszy, czy coś jest wiadomo na ten temat  i jak to 

będzie realizowane?

Pani  Sekretarz –  odpowiedziała,  że  komisja,  która  została  powołana  przez  Wojewodę 

Mazowieckiego zakończyła już prace w terenie. Wszystkie wnioski złożone przez rolników do tut. 

Urzędu  zostały  opisane  przez  komisję.  Obecnie  w  gminie  opracowywane  są  zestawienia      z 

wniosków. Wniosków złożonych przez naszych rolników jest w granicach od 350 do 400 szt. Zostaną 

przesłane do akceptacji do Wojewody. W tej chwili mówi się o kredytach suszowych

Pani  Sekretarz  poinformowała,  że  prawdopodobnie  ukazało się  rozporządzenie  odnośnie wypłaty 

kwoty 500 zł.  dla gospodarstw do 5,00 ha i powyżej 1.000 zł., dla gospodarstw powyżej  10,00 ha. 

Kwoty będą wypłacane przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. O innej pomocy w tej chwili nic 
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nie wiadomo. Pani Sekretarz wyjaśniła, skąd się wzięło tyle wniosków. Wniosków wzięło się aż tyle, 

ponieważ nikt nie wiedział w jakiej formie miała być pomoc. Wnioski złożyły nawet osoby, które nie 

nie będą się ubiegały o kredyty. Wnioski wpisały na zapas i komisje wnioski te zaakceptowały.     W 

sprawie składania wniosków  były wysłane stosowne pisma do wszystkich sołtysów w gminie. O 

terminie ich składania sołtysi zostali powiadomieni telefonicznie. 

Pan Jan Chodkowski – stwierdził, że takiego  pisma nie otrzymał.

Pani Sekretarz – wyjaśniła, że pisma w sprawie składania wniosków były wysłane do wszystkich 

sołtysów  i należy to sprawdzić. Pisma zostały wysłane oasobiście na samym początku, jak  była 

ogłoszona klęska.     

Pani Jadwiga  Koc – powiedziała, że nie wie czy dobrze usłyszła, ale niewykorzystano środków w 

dziale Kultura fizyczna i sport. Zapytała, co było robione na terenie gminy             w temacie kultury? 

Stwierdziła, że przez całe lato na terenie gminy nic się nie działo.  Młodzież   w wakacje chodziła po 

przystankach. Jej zdaniem nie ma co się dziwić, że  rozbierają przystanki, że piją piwo. Zapytała, co 

się dzieje z kulturą na terenie gminy?  i odpowiedziała, że kompletnie nic. Wg niej,  środki są, a 

można było je wykorzystać i  w czasie wakacji  coś zorganizować. Pana Przewodniczącego Rady 

zapytała,  gdzie  są gminne dożynki ? 

Pan Wójt – odpowiedział, że dożynki odbyły się  w Kościele.

Pan Jadwiga Koc - przypomniała, że Pan Przewodniczący Rady na pewno pamięta tradycję  dożynek 

gminnych. Dodała, że w Kościele dożynki są, ale  te prowadzi Kościół, a samorząd w tym kierunku 

nie robi nic.   

Pan Przewodniczący Rady – odpowiedział, że corocznie tak jak na kulturę i sport są ustalane środki. 

Natomiast gorzej jest z wykonaniem.

         Po wyczerpaniu się wszystkich punktów poprządku obrad Pan Przewodniczący zamknął XXXII 

Sesję Rady Gminy.

Protokołowała:

Zofia Pszczółkowska

15


