
P R O T O KÓ Ł  Nr XXXIII/2006

z Sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 25 października 2006 roku

w Publicznym Gimazjum w Gzach pod przewodnictwem

Pana Cezarego Wojciechowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.

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

radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiacą załacznik nr 1 do niniejszego 

protokołu  aktualnie  w  posiedzeniu  uczestniczy  13  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  rady 

wynoszącego 15 osób, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Zaproponował dodatkowy punkt porządku obrad jako  10 w następującym brzmieniu: Informacja 

Przewodniczącego Rady Gminy Gzy o złożonych oświadczeniach majątkowych.     Z uwagi na 

uczestnictwo w posiedzeniu sesji przedstawicieli firmy „REWOŚ” sp. z o.o.              w Warszawie 

zaproponował przeniesienie punktu 9 na  miejsce 5.  Następne punkty pozostają w kolejności jak 

ustalono wcześniej.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy, rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad           z 

proponowanymi zmianami w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uchwalenie porzadku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia „Koncepcji projektowej, techniczno-

    technologicznej, sanitacji gminy Gzy”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk.

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie: procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju 

    i szczegółowości materiałów informacyjnych  towarzyszącej uchwale budżetowej.

9. Podjecie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia

    i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach 

    organizacyjnych Gminy Gzy i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

    w Gzach.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gzy o złożonych oświadczeniach

      majątkowych. 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

12. Sprawy bieżące gminy.

13. Wolne wnioski i pytania.
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Przybył 1 radny.

Ad. pkt 3 

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

dniu 31 sierpnia 2006 roku Nr XXXII /2006 jest wyłożony na sali obrad do wgladu.

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

Ad. pkt  4

Radni nie zgłosili interpelacji.

Ad. pkt  5

Pan Janusz Jerzy firma „REWOŚ” sp. z o.o. w Warszwie -   powiedział, że program sanitacji gminy 

Gzy  sprowadza  się  do  wybudowania  2  oczyszczalni  i  przypisanych  tym  oczyszczalniom  sieci 

kanalizacji.  Morfologia  terenu  wskazuje,  że  teren  gminy  jest  płaski  i   nieskażony  siecią  wody 

podziemnej.  Chodzi  tu  o  przesuszenie  ziemi w wyniku melioracji.  Uznał,  że   na  terenie  gminy 

należałoby zastosować bezpieczene rozwiązania w aspekcie sieci kanalizacji sanitarnej.  W swoich 

projektach  firma  stosuje  różnego  rodzaju  systemy kanalizacji  sanitarnej.  Natomiast  dla  terenów 

płaskich i bogatych w wody podziemne preferują  rozwiazania polegające na wybudowaniu sieci 

kanalizacji ciśnieniowej. Jest to sieć, która jest położona bardzo płytko na zagłębieniu 1,8 m, która nie 

drenuje terenu.  Jeśli  radni  uznają,  że  przedstawiona propozycja  jest  atrakcyjna będą dokonywali 

dalszego ciągu,  który jest  zapowiedziany w koncepcji   sanitarnej  – projekt  techniczny zarówano 

oczyszczalni jak i sieci kanalizacyjnej.                      W rozważaniach firmy, które miały miejsce w 

trakcie opracowywania procesów sanitarnych wynika, że ścieki komunalne z gospodarstw stanowią 

niewielki procent ładunku ścieków, które powstają na terenie gminy gdzie decydujący udział miałby 

zakłady przetwórstwa mięsnego w Gotardach i Ślubowie gm. Sońsk, które będą zasilały naszą wodę. 

Naturalną  koleją  rzeczy  byłoby  podłączenie  do  sieci  kanalizacji  sanitarnej  zasilającej  tą  jedną 

oczyszczalnię, której lokalizacja w koncepcji została przewidziana  w Ostaszewie. 

W  związku  z  tym  należy  ustalić  miejsce  i  numer  działki   gdzie  będzia  ta   oczyszczalnia. 

Oczyszczalnia będzie dosyć spora i    należy liczyć się z potrzebą zadysponowania na ten cel co 

najmniej  2.000  m2 powierzchni.  Oczyszczalnia  jest  decydującym  elementem  skutecznnie 

przeprowadzonego procesu inwestycyjnego  ze względu na to, że czysta woda, która będzie zasilała 

rzekę  Kolnicę  będzie  ułatwiała  rozwój  gospodarczy.  Wg  Pana  Jerzego  taka  oczyszczalnia  jest 

podstawowym elementem i warunkiem koniecznym rozwoju gminy zwłaszcza, że w latach 2007 –

2013, gdzie jest przewidziany bardzo duży napływ środków unijnych.  Środki unijne będą stanowiły 

dofinansowanie  zadania  inwestycyjnego  w  85%.  Gmina  jako  samorząd  wnosi  15%  wartości 

inwestycji. Jego zdaniem jest to okazja, która być może tak szybko się nie powtórzy ze względu, że w 

roku 2013 wchodzą do Unii Europejskiej  nowe kraje w tym Rumunia  i Bułgaria i trzeba się z tym 

spieszyć.  Dodał,  że  jest  mnóstwo programów, które są  skwitowane decyzjami administracyjnymi 
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legalizującymi – pozwoleniem na budowę i to jest moment, w którym można sięgnąć po pieniądze. 

Pan Jerzy przedstawił :

- rzut oczyszczalni ścieków wg technologii, która została zastosowana przy naszym systemie sanitacji 

gdzie mamy doczynienia z całym procesem oczyszczania w części biologicznej i doczyszczania w 

sztucznej  rzece.  W efekcie uzyskujemy wodę,  która jest  wodą nadającą się  do wykorzystania  w 

różnych zastosowaniach.

- zdjęcie oczyszczalni świeżo po rozruchu i na 3 dzień po uruchomieniu,

- zdjęcie  robione 1,5 miesiąca po uruchomieniu oczyszczalni, 

-  zdjęcie  oczyszczalni  w budynku prześwietlonym, ze  zwględu na  to,  że  mamy doczynienia   z 

zabudową sztucznej rzeki.

Uznał,  że  oczyszczalnia  jest  energooszczędna.  Przez  pewien  czas  nie  wykorzystuje  energii 

elektrycznej,  za  którą trzeba płacić  a  proces odbywa się  cały czas.   Proces oczyszczania będzie 

przebiegać w sposób zautomatyzowany.  Wymaga zatrudnienia jednej osoby do czynności kontrolno-

konserwacyjnych. Pan Jerzy powiedział, że w oczyszczalni wytwarzane są                4 strumienie 

matrialne. Są to woda oczyszczona, skratki, wiatr i  osad nadmierny, który trzeba usunąć.  Jest to 

biomasa organizmów uczestniczących w procesie oczyszczania o ogromie korzystnych parametrach 

wykorzystywany w zastosowaniach  agrotechnicznych.  Dodał,  że  jest  to  jeszcze  jedna  korzyść  z 

posiadania oczyszczalni.

Pan  Ryszard  Jabłoński –  zapytał,  gdzie  będzie  umiejscowiona  oczyszczalnia   jeśli  chodzi  o 

Przewodowo–Parcele? 

Pan Janusz Jerzy – odpowiedział,  że  jedna oczyszczalnia będzie  umiejscowiona w Ostaszewie, 

druga w Przewodowie- Parcele. W tej chwili  nie może przywołać konkretnej działki, ponieważ nie 

pamieta, ale jest zaznaczona na mapie i będąc w gminie można to zobaczyć u Pana Wójta.

Pan Wójt – powiedział, że do tej pory było tak, że oczyszczalnia ścieków miała być jedna.  Było tak 

w studium rozwoju gminy kilka lat temu. Obecnie rozwinął się zakład mięsny Pana Lenarcika, a  tuż 

obok drugi i z obecnej koncepcji wynika, że na gminie są potrzebne dwie oczyszczalnie ścieków 

jedna mniejsza i druga większa.  Pan Wójt poprosił o przedyskutowanie i zaakceptowanie koncepcji. 

Wyjaśnił, że żeby to realizować trzeba mieć plany zagospodarowania przestrzennego gminy. Kiedy 

będą plany należy opracować projekt. Pan Wójt chce aby nie blokować sprawy.  Jest zadania, że to co 

zostanie uchwalone trzeba będzie realizować i jest podstawą do dalszego myślenia o sanitacji gminy. 

Zaznaczył,  że  koncepcja   nie  jest  ostatecznością.  Lokalizację  działki  trzeba  nanieść  na  plan  i 

uchwalić. Dlatego Panu Jabłońskiemu  dzisiaj nie może odpowiedzieć u którego rolnika i na której 

działce będzie  ta  oczyszczania,  ponieważ należy wszystko to  uściślić,  dopracować i  umieścić  w 

planie.Uznał, że jest to proces rozległy i długi. W związku z tym uważa, że  na koniec kadencji 

sprawę należy  przegłosować, aby przyszła rada  i wójt mogli ten temat rozwiązać. 
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Pan Janusz Jerzy – wyjaśnił,  że  w koncepcji  jest  zaznaczona lokalizacja oczyszczalni.  Było to 

robione na mapach w skali 1:10 000 w związku z tym należy wyciągnąć mapę zagospodarowania, 

która prezentuje podział na działki i zorentować się w jakiej sytuacji ta oczyszczlnia jest narysowana 

na1:10 000 mapie w stosunku do 1:5000 , która jest mapą zagospodarowania przestrzennego. Potem z 

tego należałoby zrobić  z wytypowanej działki mapę do celów projektowych i można projektować 

oczyszczalnię. Projektować można różnie. Czy działka będzie 5 m dalej, czy bliżej  dla projektanta 

jest bez znaczenia. Dla gminy ma to znaczenie, ponieważ trzeba zdecydować się gdzie faktycznie ta 

oczyszczalnia ma stanąć. 

Pan  Zdzisław  Kaczorowski –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa 

Publicznego przedstawił pozytywną opinię Komisji.

Pan  Edward  Malicki –  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu  również  przedstawił 

pozytywną opinię Komisji .

Pan Przewodniczący  Rady –  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie:   zatwierdzenia  „Koncepcji 

projektowej, techniczno-technologicznej, sanitacji gminy Gzy” a nastepnie poddał pod głosowanie.

Na 14 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała  Nr  XXXIII/183/06  Rady  Gminy  Gzy  z  dnia  25  października  2006  roku  w  sprawie: 

zatwierdzenia  „Koncepcji  projektowej,  techniczno-technologicznej,  sanitacji  gminy  Gzy”  została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.   

Opinia  Komisji  Oświaty  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  w  sprawie  projektów  uchwał 

proponowanych na sesję Rady Gminy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rolnictwa i Budzetu w sprawie projektów uchwał proponowanych na sesję Rady 

Gminy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6  

Pan Przewodniczący Rady – powiedział, że sprawa udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk 

jest dobrze wszystkim znana. Gmina nasza brała udział w budowie wysypiska śmieci. W tej chwili 

spłacamy raty kredytu zaciągniętego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  Kwota ta 

została zabezpieczona w budżecie gminy.

Pan  Zdzisław  Kaczorowski –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa 

Publicznego wyraził pozytywną opinię projektu uchwały.

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

opinię Komisji.

Pan Przewodniczący Rady –  odczytał projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Pułtusk i poddał pod głosowanie.

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za przyjęciem w/w uchwały głosowało 12 radnych,        1 

radny głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
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Uchwała Nr XXXIII/184/06 Rady Gminy Gzy z dnia 25 października 2006 roku została podjęta 

większością głosów radnych i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Pani  Skarbnik  –  powiedziała,  że  kończy  się  kadencja  Rady,  a  następne  posiedzenie  będzie 

prawdopodobnie w grudniu. W związku z tym są niektóre sprawy, które są konieczne do wykonania 

do  końca  roku  bieżącego.  Wynika  to  z  potrzeb  i  analizy  budżetu.  Został  przygotowany  projekt 

uchwały zmieniający niewiele stronę dochodów.

Wiąże się to z otrzymaniem przez gminę dodatkowych środków w kwocie 3.000 zł na realizację 

programu  przez Publiczne Gimnazjum w Gzach „Patriota, kto to taki?”  Natomiast zmiana po stronie 

dochodów zmniejszenie o kwotę 250.000 zł.  i  zwiększenie wiązało się ze zmianą w klasyfikacji 

budżetowej jaką gmina podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na pomoc finansową 

udzielaną między jednostami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – na 

drogę Kozłówka – Pękowo. Po zmianach dochody budżetu gminy na dzień dzisiejszy zamykaja się w 

kwocie : 7.688.844 zł.,natomiast wydatki w kwocie: 8.646.433 zł. Proponowane zmiany wydatków 

budżetowych – zmniejszenie w Gospodarce mieszkaniowej 2.000 zł., w Działalności usługowej – 

plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie  20.000 zł., Oświata i wychowanie – 17.000 

zł. Uczyniło to kwotę 39.000 zł.. i zmniejszenie na kwotę 46.200 zł.  na następujące zadania: remont 

dachu na budynku mieszkalnym w Gzach w dziale 700,  w dziale 800 zwiększenie na realizacje 

zadania przez Gimnazjum Publiczne „Patriota,  kto to  taki?” – kwota 3.000 zł.,  w dziale  921 tj. 

Kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 35.000 zł.  na zadania w zakresie wydatków 

jednostek  budżetowych na dodatkowe roboty realizowanej  inwestycji   „Adaptacja  budynku  po 

byłym GOK-u  na  świetlicę  wiejską  i  bibliotekę  w  Gzach”,  która  jest  realizowana  przy  udziale 

środków SPO z Warszawy. Na ten cel otrzymamy kwotę 450.000 zł.  Termin złożenia wniosku o 

płatność do 15.12.2006 r. Do tego okresu zadanie musi być wykonane i rozliczone.

Pani Skarbnik uznała, że  zmiany te są konieczne i poprosiła o ich zaakceptowanie.

Pan  Zdzisław  Kaczorowski –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa 

Publicznego przedstawił pozytywna opinię Komisji do  proponowanego projektu uchwały.

Pan Edward  Malicki –  Przewodniczący  Komisji   Rolnictwa  i  Budżetu  również  przedstawił 

pozytywną opinię Komisji.  

Pan Przewodniczacy Rady -  odczytał projekt ucheały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 

2006 rok i poddał pod głosowanie.

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za przyjęciem w/w uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XXXIII/185/06 Rady Gminy Gzy z dnia 25 października 2006 roku  w sprawie: zmian 

budżetu gminy Gzy na 2006 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu.
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Ad. pkt 8

Pani Skarbnik –  poinformowała, że projekt uchwały budżetowej i wszelkie inne materiały, które 

towarzyszą projektowi uchwalania budżetu opracowuje Wójt gminy. Należy to do jego wyłącznej 

kompetencji  i  wynika z ustawy o finansach publicznych. W ustawie o finansach publicznych są 

określone  główne zasady opracowywania i ustalania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. 

Niemniej  jednak  konieczny  jest  jeszcze  konieczny  wymóg  ustawowy,  żeby  określić  procedurę 

uchwalania uchwały budżetowej. Są to wypisane terminy i zadania poszczególnych pracowników 

samodzielnych stanowisk i kierowników podległych jednostek organizacyjnych, które biorą udział w 

przedkładaniu założeń do projektu. Przy ustalaniu projektu uchwały budżetowej są pewne bariery o 

długu publicznym, co powinna zawierać uchwała budżetowa i  podobne. W projekcie uchwały są 

konkretne  ustalenia,  kto  kiedy  przedkłada  jakie  dokumenty  i  jak  powinna  odbywać  się  sesja 

uchwalająca budżet. Termin ustawowy do zatwierdzenia jest do końca roku czyli do 31.12.2006 r. 

Jednak jest w ustawie wyjątek, gdzie w wyjątkowych sytuacjach Rada budżet może zatwierdzić do 

końca marca roku następnego. W związku z tym do uchwalenia budżetu prawdopodobnie  w tym roku 

nie dojdzie, ponieważ po ukonstutuowaniu się Rady Rada nie zdąży tego zrobić do końca grudnia. 

Jednak projekt budżetu jest dokumentem źródłowym podstawowym do realizacji zadań w przyszłym 

roku. Pani Skarbnik poprosiła o zatwierdzenie projektu uchwały.

Pan  Zdzisław  Kaczorowski  –  Przewodniczacy  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa 

Publicznego przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.

Pan  Edward  Malicki  – Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu  również  przedstawił 

pozytywną opinię  Komisji.

Pan  Przewodniczący  Rady  -   projekt  uchwały  w  sprawie:  procedury  uchwalania  uchwały 

budżetowej  oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszacej  uchwale 

budżetowej, a następnie poddał pod głosowanie.

Na  14  radnych  obecnych  na  sali  obrad  za  przyjęciem uchwały  głosowało  13  radnych,  1  radny 

wstrzymał się od głosu. 

Uchwała  Nr  XXXIII/186/06  Rady  Gminy  Gzy  z  dnia  25  października  2006  roku  w  sprawie: 

procedury uchwalania uchwały budztowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszącej uchwale budżetowej została podjęta większością głosów radnych i stanowi załącznik 

nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9

Pan Przewodniczący Rady  – poinformował, że jednostka nadzorująca zauważyła, że § 6       w 

uchwałach  miał  brzmienie,  że  „Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  ogłoszenia  w  Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego”. Natomiast są to uchwaly dotyczące naszej gminy i §6 

powinien mieć brzmienie „ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” . Chodzi tylko o zmanę 
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jednego punktu.

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że zostało to określone, że nie jest to prawo miejscowe i nie może być 

ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowiekiego, a tylko  wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała nie zmienia całej treści,  tylko  nie publikuje się jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, ponieważ nie jest to prawo miejscowe. 

Pan  Zdzisław  Kaczorowski –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa 

Publicznego przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.

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

opinię do projektu uchwały.

Pan Przewodniczący Rady –  odczytał projekt uchwały zmieniajacej uchwały w sprawie ustalenia 

najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gzach i poddał po głosowanie.

Na  14  radnych  obecnych  na  sali  obrad  za  przyjęciem uchwały  głosowało  13  radnych,  1  radny 

wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr XXXIII/187/06 Rady Gminy Gzy z dnia 25 października 2006 roku zmieniajaca uchwały 

w  sprawie:  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  i  wartości  jednego  punktu  w  złotych  dla 

pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy i pracowników Gminnego 

Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gzach  zostala  podjęta  większością  głosów  radnych  i  stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10  

Pan Przewodniczący Rady – odczytał informację dotyczącą  oświadczeń majątkowych.

Informacja  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Gzy  dotycząca  oświadczeń  majątkowych  stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11 

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że  na dzisiejszej sesji Rady Gminy radni nie zgłosili 

interpelacji. Zaległych interpelacji nie było. 

Ad. pkt 12

Pan Wójt – przedstawił informację podsumuwującą kadencję 2002 –2006.

Pan Przewodniczący Rady – uważa,  że w tej kadencji jest się czym pochwalić,   chociaż jego 

zdaniem na początku było  to bardzo kontrowersyjne wypominanie 8 do 7. Powiedział,  że gmina na 

tym nie straciła tylko zyskała.  Inwestycji   w tej  kadencji  było dużo. W wielu przypadkach były 

oszczedności. Pan Przewodniczacy Rady myśli, że gmina na takim zachowaniu zyskała bardzo wiele. 

Wg niego oszczędności jakie były, nie były duże i dokuczliwe, a na inwestycje było trochę więcej 

środków. Środki łatwiejsze zostały na dofinansowanie szczególnie infrastruktury. Środki, które można 
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było uzyskać z zewnatrz nie zostały zaprzepaszczone tylko wykorzystane miarę potrzeb.  

Pan Przewodniczący Rady podziękował  Szanownej Radzie  tj. Paniom i  Panom radnym za

współpracę, Panu Wójtowi,  pracownikom Urzędu i dyrektorom szkół, którzy byli zawsze otwarci , 

gdyż nie mieliśmy i nie mamy do tej pory własnego lokalu na  odbywanie sesji.           W związku z 

tym korzystaliśmy z gościnności dyrektorów szkół.  Najwięcej w Gzach.  Dodał, że w każdej szkole, 

jeśli poprosiliśmy nigdy nie spotkaliśmy się   z odmową i w każdej szkole przynajmniej jeden raz 

sesja się odbyła.  Podziękował również sołtysom i mieszkańcom gminy. Przeprosił jeśli ktoś za jego 

przyczyną nie mógł powiedzieć tego co chciał  na danej sesji tj. ptrzedstawić swoich uwag odnośnie 

prac, zadań inwestycyjnych, ponieważ nie dał tej osobie głosu.  Zaznaczył, że jest to ostatnia sesja, 

która kończy tą kadencję. 

Informacja  Wójta  Gminy  podsumuwująca  kadencję  2002  –  2006  stanowi  załącznik  nr  10  do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 13

Pan Witold Czapliński – powiedział, że odnośnie nowo wybudowanej drogi Osiek Górny – Grochy 

Imbrzyki zgłaszał kilkakrotnie na sesji i na komisjach i nic nie dzieje się w tej sprawie. Miał być 

przedstawiciel lub sam wykonawca. Miał zobaczyć  i na bieżąco zrobić, a do tej pory nic nie jest 

zrobione. Jego zdaniem droga  została wykonana  źle. 

Dodał, że jest to wizytówka jakim wykonawcą dróg jest Pan Kaczmarczyk.  Pan Czapliński zwrócił 

się z prośbą do Pana Wójta aby na koniec kadencji droga była zrealizowana w 100%.

Pan Wójt –  odpowiedział,  że  ma to  na  uwadze.  Wie,  że  pobocza  zostały niedokończone.  Pana 

Kaczmarczyka   „ściga”.  Zaznaczył,  że  jedna  droga  została  jeszcze  nie  odebrana.  Na  piątek  tj. 

27.10.06 r. z Panem Kaczmarczykiem ma umówione spotkanie i do Mierzeńca przyjadą. Być może, 

że i do Pana Czaplińskiego. Ambicją Pana Wójta jest aby to dokończyć. Jeśli nie uda mu się tego 

zrealizować,   sprawę tą  przejmie przyszły wójt.   Pan Wójt  o  tym myśli  i  będzie  chciał   drogę 

dokończyć.

Pan Jacek Grochowski – odnośnie drogi w Słończewie  powiedział, że jest już rok jak  droga jest 

zakończona. Na temat dywanika z Panem Wójtem rozmawiał wielokrotnie. Natomiast pobocza są 

niewykonane W jednym miejscu droga ta przed pobudowaniem miała 6 m, natomiast teraz ma 4,5 m. 

Miał się zjawić wykonawca i poprawić.  Stwierdził,  że rok temu droga była robiona w trudnych 

warunkach, a idzie już następna zima. W związku z tym prosi Pana Wójta  o jej dokończenie.

         Po wyczerpaniu się wszystkich punktów porządku obrad Pan Przewodniczący  zamknął XXXIII 

sesję Rady Gminy. 

Protokołowała:
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Zofia Pszczółkowska
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