
 
P R O T O K Ó Ł  Nr XXVIII/10 

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 30 marca 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 XXVIII 
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. Kiliś Jan  
Ad. pkt 2. 
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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ”Planu odnowy miejscowości Kozłówka”.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w kategorii „Małe  
    projekty” dotyczącego wyposaŜenia świetlicy wiejskiej w Kozłówce. 
7. Podjęcie uchwały w  sprawie wyraŜenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek  
    Pomocy Społecznej w Gzach projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego 
    Kapitał Ludzki 2007-2013. 
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. 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyraŜenia lub nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie  
       w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
13. Podjęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej   
      o długości 300 mb do  kategorii dróg  gminnych.  
14. Informacja  o wypłaconych jednorazowych dodatkach wyrównawczych dla nauczycieli. 
15. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
      w Gzach za 2009 r. 
16. Informacja Wójta Gminy Gzy  z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2009 roku. 
17. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  
18. Sprawy bieŜące gminy. 
19. Wolne wnioski i pytania. 
Jednocześnie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić                     
z wnioskiem  o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 
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Radni nie zgłosili wniosków o dokonanie zmian w porządku obrad,  w związku z czym 
porządek obrad sesji został przyjęty przez aklamację. 
Ad. pkt 3.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, Ŝe protokół z poprzedniej Sesji Rady 
Gminy odbytej w dniu 28 grudnia  2009 roku Nr XXVII/09 jest wyłoŜony na sali obrad do 
wglądu.  
Radni nie wnieśli uwag do wyłoŜonego protokołu, w związku z czym został przyjęty 
jednomyślnie. 
Ad. pkt 4.  
Radni nie zgłosili Ŝadnych interpelacji. 
Ad. pkt 5. 
Zastępca Wójta Barbara Polańska – poinformowała, Ŝe w roku 2008 do Rady Gminy Gzy 
od Rady Sołeckiej wsi Kozłówka wpłynął wniosek dotyczący remontu budynku świetlicy.     , 
W związku z tym, Ŝe  gmina Gzy naleŜy do Stowarzyszenia „Zielone Mosty Narwi” w roku 
2010 nadarzyła się okazja  wyremontowania świetlicy. Wnioski o dofinansowanie remontu       
i wyposaŜenia moŜna składać do końca marca. W tym celu  mieszkańcy wsi Kozłówka 
wystąpili do gminy z inicjatywą o  zorganizowanie zebrania wiejskiego, na którym zostało 
ustalone jakie zadania moŜna byłoby wykonać w pierwszej kolejności. Na  okoliczność  tę 
został sporządzony „Plan odnowy miejscowości Kozłówka”, który obejmuje remont 
wewnątrz pomieszczeń tj. sali duŜej  i 2 pomieszczeń dodatkowych. Wyjaśniła, Ŝe  remont 
pomieszczeń polegałby na odnowieniu sali i połoŜeniu podłogi w 2 pomieszczeniach, na 
zorganizowaniu w 1 pomieszczeniu łazienki i wymianie wszystkich drzwi. Nadmieniła, Ŝe 
część okien mieszkańcy wsi wymienią w ramach funduszu sołeckiego. Koszt remontu będzie 
wynosił  brutto 119.000 zł. Środki w wysokości 75% gmina otrzyma z Funduszy 
Europejskich,  natomiast pozostałe 25%  będą stanowiły środki gminy. 
Podkreśliła, Ŝe warunkiem otrzymania dofinansowania jest dokonanie remontu i wyposaŜenia 
pomieszczeń  tj.  które posłuŜą  Ŝyciu społeczno-kulturalnemu.   W związku z tym składany 
jest następny wniosek dotyczący wyposaŜenia na kwotę 43.310 zł. Zaplanowano zakup 
krzeseł, stołów, telewizora, bilardu, stołów tenisowych i   podstawowych gier sportowych dla 
młodzieŜy. Realizacja zadań nastąpiłaby w 2011 r.  
Przewodniczący Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Kazimierz 
śebrowski - przedstawił pozytywną opinię Komisji do  projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kozłówka”.  
Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.03.2010 r. – 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.      
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu Mariusz Mordwiński – równieŜ przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do  projektu uchwały.    
Opinia Komisji  Rolnictwa i BudŜetu z dnia 22.03.2010 r. -  stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu 
odnowy miejscowości Kozłówka” i poddała pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za”  przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę                            
Nr XXVIII/142/10  w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kozłówka”- która 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6.  
Przewodnicząca M. Filipowicz –  przypomniała, Ŝe Pani Wójt projekt uchwały dotyczący 
wyposaŜenia świetlicy wiejskiej w Kozłówce omówiła przy omawianiu  punktu 5 porządku 
obrad. 
Przewodniczący Komisji  Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego                      
K.  śebrowski - przedstawił pozytywną opinię Komisji do  projektu uchwały. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu Mariusz Mordwiński – równieŜ przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do  projektu uchwały.    
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
realizację operacji pn. „WyposaŜenie świetlicy wiejskiej w Kozłówce” w ramach działania 
413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do 
osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013 i poddała pod głosowanie 
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za”  przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę                            
Nr XXVIII/143/10  w sprawie wyraŜenia zgody na realizację operacji pn. „WyposaŜenie 
świetlicy wiejskiej w Kozłówce” w ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii 
rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego 
PROW 2007-2013. - która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka – powiedziała, 
Ŝe w związku z moŜliwością pozyskania dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego dla społeczności gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny podjął się 
dodatkowego zadania tj. opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Podkreśliła, Ŝe głównym celem 
projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych  i uaktywnienie ich  na rynek pracy. 
Poinformowała, Ŝe projekt pt. „Przyszłość zaleŜy od Ciebie” został  opracowany i złoŜony     
w miesiącu lutym w Jednostce WdroŜeniowej Programów Unijnych w Warszawie. Całkowity 
koszt projektu  stanowi kwota 106.066,19 zł. Środki pochodzące z Unii Europejskiej – 
94.929,24 zł. Kwota 11.136,95 zł. to udział środków własnych gminy. Wyjaśniła, Ŝe               
w zasadach  o realizacji projektu jest zapis, Ŝe  10,5% całości projektu muszą stanowić środki 
gminy. Środki zostaną zrealizowane w zadaniu 3 projektu tj. wsparcie dochodowe, wsparcie 
finansowe, wsparcie beneficjentów tj. osób uczestniczących  w projekcie. Formą wsparcia 
będą zasiłki celowe i zasiłki okresowe.  
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W związku z koniecznością potwierdzenia udziału środków własnych,  Ŝeby zrealizować 
projekt poprosiła Wysoką Radę  o potwierdzenie kwoty.  
Przewodniczący Komisji  Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego                      
K.  śebrowski - przedstawił pozytywną opinię Komisji do  projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach projektu 
systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu Mariusz Mordwiński – równieŜ przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do  projektu uchwały.    
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała treść uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach projektu systemowego           
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za”  przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę                            
Nr XXVIII/144/10  w sprawie wyraŜenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gzach projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013 – która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8. 
Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka – poinformowała, Ŝe projekt uchwały w sprawie zmian 
budŜetu gminy Gzy na rok 2010 został przedstawiony na posiedzeniach Komisji, ale chce       
z nim zapoznać pozostałe osoby, które są obecne na Sesji. Nadmieniła, Ŝe część zmian stało 
się juŜ faktem dokonanym w związku z podjęciem uchwał w sprawie realizacji 2 wniosków        
tj. dotyczących remontu świetlicy w Kozłówce i wyposaŜenia jak równieŜ przystąpienie do 
realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  PowyŜsze zadania 
zostały przyjęte w projekcie uchwały. W związku z tym  zmianie uległy strony dochodów        
i wydatków z przeznaczeniem na ten cel. Dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 89.656 zł. 
Dotyczą szczególnie zmiany wynikającej  z podziału kwot określonych w ustawie budŜetowej 
na 2010 r. – wykonywania zadań rządowych zleconych gminie jak równieŜ dofinansowania z 
budŜetu państwa na zadania własne gminy. Dotyczy to działu Pomoc Społeczna i Obrony 
Cywilnej kwoty 300 zł. Zmniejszenia razem w dziale 754 i 852  - 73.300 zł. W dziale 758 
zmniejszenie o kwotę 16.356 zł.  dotyczy  zmiany wynikającej z aktualnej wysokości 
subwencji. Po ogłoszeniu ustawy budŜetowej na 2010 r. zmniejszeniu uległa część subwencji 
oświatowej. 
Zwiększenia to kwota 249.185,21 zł. Zmiany dotyczą zwiększenia w dziale 852 Pomoc 
Społeczna tj. zwiększenia dotacji celowych wynikających  z podziału kwot określonych         
w ustawie budŜetowej na 2010 r., przyznania środków na realizację projektu „Przyszłość 
zaleŜy od Ciebie” z udziałem środków europejskich, przyznania dotacji celowej „Pomoc 
państwa w zakresie doŜywiania” – 49.000 zł.,  jak równieŜ wprowadzenia środków 
pienięŜnych  zgromadzonych na dzień 01.01.2010 r.  i planowanych wpływów z tytułu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z  likwidacją funduszu celowego, jakim 
był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadanie te zostało 
przeniesione do budŜetu gminy z dniem 31.12.2010 r. 
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Następnie poprosiła o przegłosowanie autopoprawek, które wynikły między posiedzeniami 
Komisji a Sesją Rady. Chodzi o pomoc finansową Gminy Pułtusk, której Rada Gminy  
podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 5.000 zł dla rodziny 
poszkodowanej wskutek wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w Pękowie oraz 20.000 zł. 
pochodzące z darowizn i wpłat mieszkańców gminy równieŜ z przeznaczeniem na pomoc 
finansową dla tej rodziny. 
Następnie poinformowała, Ŝe do załącznika wieloletniego wprowadzone zostało zadanie 
„Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce”. Przypomniała, Ŝe tak jak wcześniej 
mówiła Pani Wójt  zostanie złoŜony odpowiedni wniosek. W związku z tym konieczne jest 
podjęcie uchwały budŜetowej, która będzie stanowiła załącznik do wniosku o wyraŜenie 
zgody na remont i przeznaczenie nakładów finansowych jak równieŜ na wyposaŜenie, które 
będzie realizowane w roku 2011.  
Powiedziała, Ŝe do remontu budynku świetlicy w Kozłówce  zaszła autopoprawka. Chodzi tu                 
o zwiększenie kwoty 1.200 zł.  w nakładach tj.  na zwiększenie wartości  związanej                
z nadzorem inwestorskim. Kwota ta miała być pokryta z własnych  środków. Jednak po 
ustaleniach w Stowarzyszeniu  „Zielone Mosty Narwi” okazało się, Ŝe  środki, które były 
przyznane dla poszczególnych gmin i określone przez Stowarzyszenie pozostają nie 
wykorzystane, poniewaŜ jedna z gmin rezygnuje ze składania wniosku. W związku z tym, 
kwota z nadzoru zostaje wprowadzona do wniosku i do refundacji ze środków Unii 
Europejskiej. 
Trzecia autopoprawka dotyczy zmiany klasyfikacji budŜetowej. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Finansów w sprawie zmian w klasyfikacji  budŜetowej dostosowanej do ustawy        
o finansach publicznych istnieje obowiązek wprowadzenia i dostosowania zmiany  całej 
klasyfikacji budŜetowej od 01.01.2010 r. Głównie chodzi o zmianę  środków unijnych.          
W załącznikach czwarta cyfra w klasyfikacji budŜetowej zarówno po stronie dochodów           
i wydatków była  stosowana z cyfrą „8” Obecnie zastępuje się cyfrą „7”. Poprosiła                  
o uwzględnienie powyŜszych autopoprawek  w projekcie uchwały budŜetowej. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – powiedziała, Ŝe obydwie Komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na rok 2010. Po czym 
Panią Wójt poprosiła o przedstawienie autopoprawek, które zostaną przegłosowane.   
Zastępca Wójta B. Polańska – przedstawiła omówione wcześniej przez Panią Skarbnik 
autopoprawki:   
1. Zwiększyć plan dochodów  bieŜących w dziale 852 – Pomoc Społeczna – 25.000 zł.  
    Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 25.000 zł.  pochodzące z darowizn mieszkańców 
    20.000 zł.  i 5.000 zł. z pomocy finansowej Gminy Pułtusk. 
    Zwiększyć plan wydatków bieŜących  w dziale 852 – Pomoc Społeczna – 25.000 zł.   
    Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 25.000 zł.  z przeznaczeniem na pomoc dla  
    rodziny poszkodowanej wskutek wybuchu gazu w budynku mieszkalnym we wsi Pękowo 
    w dniu 06.02.2010 r.  
2. W załączniku Nr 8 projektu uchwały zwiększa się planowane koszty finansowania na rok 
    2011 na zadanie pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce” o kwotę 1.200 zł.  
    Łączne koszty finansowe na powyŜsze zadanie wynoszą 121.128,29 zł.  
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3. W związku z zmianą klasyfikacji budŜetowej w załączniku Nr 1 i 9 do projektu uchwały  
    czwartą cyfrę w klasyfikacji budŜetowej „8” zastępuje się cyfrą „7”   
Odnośnie  pierwszej autopoprawki powiedziała, Ŝe powstał Społeczny Komitet  Pomocy 
Poszkodowanym i jest załoŜone konto bankowe, na którym z wpłat mieszkańców naszej 
gminy i spoza terenu gminy jest kwota 20.800 zł.. Gmina Pułtusk przekazała 5.000 zł.   
Poinformowała, Ŝe gmina Gzy wystosowała pismo do Wojewody Mazowieckiego odnośnie 
przeznaczenia pewnej kwoty na pomoc dla poszkodowanych w dniu 06.02.2010 r. Poprzez 
Dyrektora Wydziału Pomocy Społecznej w Warszawie Panią Lipka, otrzymaliśmy 
wiadomość, Ŝe jeŜeli te pieniądze znajdą się w budŜecie gminy, to ze swojej strony 
przeznaczą pewne środki. Taka wiadomość zostanie przekazana do Wojewody po dzisiejszym 
podjęciu  uchwały,  
Nadmieniła, Ŝe wszystkie pieniądze przechodzą przez budŜet i gmina musi się z nich 
rozliczyć.   
Przewodnicząca M. Filipowicz – poddała pod głosowanie pierwszą autopoprawkę: 
1. Zwiększyć plan dochodów  bieŜących w dziale 852 – Pomoc Społeczna – 25.000 zł.  
    Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 25.000 zł.  pochodzące z darowizn mieszkańców 
    20.000 zł.  i 5.000 zł. z pomocy finansowej Gminy Pułtusk. 
    Zwiększyć plan wydatków bieŜących  w dziale 852 – Pomoc Społeczna – 25.000 zł.   
    Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 25.000 zł.  z przeznaczeniem na pomoc dla  
    rodziny poszkodowanej wskutek wybuchu gazu w budynku mieszkalnym we wsi Pękowo 
    w dniu 06.02.2010 r.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. 
Następnie pod głosowanie poddała drugą  autopoprawkę:  
2. W załączniku Nr 8 projektu uchwały zwiększa się planowane koszty finansowania na rok 
    2011 na zadanie pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce” o kwotę 1.200 zł.  
    Łączne koszty finansowe na powyŜsze zadanie wynoszą 121.128,29 zł.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 14 głosami „za” przy 
0  głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. 
W dalszej kolejności poddała pod głosowanie trzecią autopoprawkę: 
3. W związku z zmianą klasyfikacji budŜetowej w załączniku Nr 1 i 9 do projektu uchwały  
    czwartą cyfrę w klasyfikacji budŜetowej „8” zastępuje się cyfrą „7”   
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami „za” przy 
0  głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. 
Autopoprawki Wójta  do projektu uchwały w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na 2010 rok 
stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Przewodnicząca M. Filipowicz - po przegłosowaniu autopoprawek odczytała projekt 
uchwały w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na rok 2010 wraz z uwzględnionymi 
autopoprawkami i poddała pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę                           
Nr XXVIII/145/10 w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na 2010 rok. – która stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 9. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe do gminy ze Starostwa Powiatowego               
w Pułtusku wpłynęło pismo, które dotyczy przebudowy  powiatowej odcinka  Łady – Zalesie.  
Przypomniała, Ŝe w ubiegłym roku przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych  dofinansowaliśmy w części przebudowę tej drogi na odcinku 400 mb. W tym roku 
równieŜ Starostwo złoŜyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i dalej będzie 
kontynuowana przebudowa drogi od km 0+400 do km 0+800. Całkowity koszt realizacji 
zadania wynosi 169.752 zł  w tym wnioskowana kwota do FOGR  - 84.875 zł.,  pozostała 
kwota 84.877 zł. po 50% dla  Starostwa Powiatowego  i gminy Gzy. Podkreśliła, Ŝe sprawa 
była  omawiana na posiedzeniach Komisji Rady Gminy i uzyskała pozytywne opinie. 
W związku z tym, Ŝe środki w kwocie 42.438 zł. zostały zatwierdzone w dzisiejszej uchwale 
w sprawie zmian budŜetu gminy,  naleŜy podjąć odrębną uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej. 
Przewodniczący Komisji  Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego                      
K.  śebrowski - przedstawił pozytywną opinię Komisji do  projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu Mariusz Mordwiński – równieŜ przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do  projektu uchwały.  
Przewodnicząca M. Filipowicz - odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej i poddała pod głosowanie.   
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 12 głosami „za” przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę                           
Nr XXVIII/146/10  w sprawie udzielenia pomocy finansowej – która stanowi załącznik nr 9 
do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 10. 
Zastępca Wójta B. Polańska – przypomniała, Ŝe w roku 2009 radni podjęli uchwałę              
o przystąpieniu do realizacji Projektu „Wsparcie techniczne systemu reagowania 
kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego”                 
z Państwową Powiatową Komendą StraŜy PoŜarnej i gminami powiatu pułtuskiego. 
PowyŜszy projekt przeszedł wszystkie oceny i został zaakceptowany do realizacji. W związku 
z tym, Ŝe zadeklarowaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 60.000 zł.,  naleŜy podjąć  uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Jest to dalszy ciąg procedur związanych                  
z wcześniej  podjętą uchwałą.  
Przewodniczący Komisji  Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego                      
K.  śebrowski - przedstawił pozytywną opinię Komisji do  projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu Mariusz Mordwiński – równieŜ przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do  projektu uchwały.  
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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 XXVIII/147/10  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej – która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu.  
Ad. pkt 11. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe temat funduszu sołeckiego poruszany był rok 
wcześniej,  a jego realizacja nastąpi w tym roku. Obecnie naleŜy się zastanowić nad realizacją 
funduszu w formie,  czy mamy go realizować, czy nie w roku 2011. W związku       z tym po 
rozmowach z sołtysami podczas przyjmowania dokumentów z zebrań wiejskich postanowiła 
podzielić się swoją sugestią i opinią. Część  sołtysów (4 sołectwa)  nie podjęła tematu o 
przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego. Pozostali  sołtysi zorganizowali zebrania 
wiejskie, ale mieli z tym problemy jak równieŜ były problemy z przeznaczeniem funduszu na 
odpowiednie cele, poniewaŜ nie na wszystkie zadania moŜna było przeznaczyć przydzielone 
środki. W związku z tym, większość sołtysów wspólnie ze swoimi mieszkańcami pieniądze 
przeznaczyła na remont i Ŝwirowanie dróg.  Pozostali sołtysi fundusz sołecki przeznaczali na 
wymianę okien,  remont przystanków, budowę boiska itp. Odnosząc się do kwestii 
Ŝwirowania  ,  powiedziała, Ŝe z rozmów sołtysów wynikało, Ŝe było jak gdyby trochę za 
mało wyjaśnień ze strony urzędu, czy niedoinformowanie,  poniewaŜ Ŝwirowanie odbędzie 
się na takich samych zasadach jak  było dotychczas.  Uznała, Ŝe na Ŝwirowanie                        
i profilowanie dróg zostanie ogłoszony przetarg, środki funduszu  są wyodrębnione                
w budŜecie gminy, ale  realizacja będzie  pod kierunkiem gminy. Jej zdaniem, sołtysi uwaŜali, 
Ŝe będzie to inaczej, Ŝe będą mieli wpływ  na wydatkowanie pieniędzy oraz wybór 
wykonawcy. Dodała, Ŝe z tego co wie, to mieszkańcy wsi do tego tematu podchodzą róŜnie. 
Dlatego poprosiła o bardzo szczegółowe rozwaŜenie,  czy w dalszym ciągu  wyodrębniamy 
środki w budŜecie gminy  na fundusz sołecki, czy nie rozdrabniany środków, poniewaŜ i tak 
przeznacza się środki na Ŝwirowanie dróg,   a pieniądze te  zostałyby w ogólnym budŜecie.  
Poprosiła o przeanalizowanie dogłębne  tematu. Dodała, Ŝe była na kilku zebraniach odnośnie 
przeznaczenia funduszu i   była sugestia, Ŝe część wsi  chciała tylko sam Ŝwir bez równiarki. 
Natomiast  nie moŜna w ten sposób wyodrębniać i część zadań robić w ten sposób,  a część         
w inny sposób. Poza tym wiąŜe się to z wieloma trudnościami ze strony urzędu.  
W  tym momencie  na salę obrad przybył radny Jan Kiliś. Aktualna ilość radnych biorących 
udział w posiedzeniu – 15.   
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. śebrowski 
– przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na 
wyodrębnienie w budŜecie  gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu M. Mordwi ński – poinformował                   
o negatywnej opinii Komisji do w/w projektu uchwały. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – zaproponowała dyskusję. 
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Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki – w kwestii funduszu sołeckiego był zdania, Ŝe nie jest 
dopracowana ustawa o funduszu sołeckim. Jego zdaniem,   powinna to być  sugestia 
samorządu wiejskiego  i faktyczne pieniądze powinny być w sołectwie. Jednak naleŜy się 
pogodzić z tym jak jest.    Następnie zwrócił do Wysokiej Rady, Ŝeby zaakceptowała projekt 
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie  gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki, Ŝeby pieniądze nadal były w sołectwie. Dodał, Ŝe być moŜe 
sołtys i rada sołecka nie ma na to   wpływu, ale  jeŜeli ma przeznaczoną pewną sumę,  to 
moŜe się o nią upominać. 
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski  Mieczysław Skorupski – jego zdaniem,  czy fundusz sołecki 
jest, czy go niema jest niewaŜne. Ale lepiej Ŝeby był, poniewaŜ Ŝadna wieś nie dostanie tych 
pieniędzy, nawet jeśli przetargi będą prowadzone przez gminę i będzie udzielane Ŝwirowanie 
jak dotychczas, Ŝe nie moŜna doprosić się wywrotki Ŝwiru, a tak  jeśli pieniądze są 
przeznaczone na wieś,   nie jest waŜne kto wygra przetarg,  ale wieś wykorzysta przydzielone 
pieniądze.    
Sołtys wsi Słończewo Jacek Grochowski -  powiedział, Ŝe na dobre nie spróbowaliśmy, co    
z tego wynika i nie moŜna z tego zrezygnować. Na początku jego zdanie na ten temat było 
trochę sceptyczne, ale w tej chwili,  kiedy pojawiła się moŜliwość, Ŝe wieś  jednak ma wpływ 
na to, na co przeznaczyć te pieniądze, poniewaŜ nie musi to być zwirowanie dróg. JeŜeli zaś 
Ŝwirowanie,  to  akurat nie dróg gminnych, bo np. na terenie w jego wsi jest do zrobienia  
więcej dróg wiejskich niŜ gminnych,  na które nie otrzymali Ŝwiru od 15 lat. Uznał, Ŝe środki 
stanowiące fundusz sołecki dla kaŜdego sołectwa są potrzebne. Podejrzewał, Ŝe kilka sołectw 
w gminie przez ileś lat nie korzystało z Ŝadnych pieniędzy. Poza tym gmina nic na tym nie 
straci, ale zyskuje 30% zwrotu wydatków. 
Sołtys wsi Stare Grochy Tomasz Długołęcki – poparł przedmówców. Powiedział, Ŝe  
problem mogą mieć sołtysi, którzy nie mają na co wydać, poniewaŜ  mają w swoich wsiach 
asfalty. Jednak w większości sołectw jest na  co przeznaczyć te pieniądze.    
Sołtys wsi Kozłówka Jadwiga Koc – poparła projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
wyodrębnienie w budŜecie  gminy środków stanowiących fundusz sołecki, poniewaŜ w tym 
roku skorzystała juŜ ze środków funduszu. Wysokiej Radzie podziękowała, za podjęcie 
uchwały w sprawie remontu świetlicy. Poparła wszystkich przedmówców i uwaŜała, Ŝe   
środki na 2011 r. powinny zostać w sołectwie. 
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – zapytał, czy są to środki,  na które były 
składane wnioski w roku ubiegłym? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe obecnie rozpatrujemy fundusz sołecki na 
rok 2011. 
Skarbnik E. Głowacka -  powiedziała, Ŝe nie jest prawdą, Ŝe w roku 2009 wsie nie 
korzystały ze środków budŜetu gminy gdyŜ mówią o tym  cyfry. W roku 2009 na utrzymanie 
bieŜące dróg gminnych wydana została kwota 161.848,43 zł. Być moŜe, Ŝe nie wszystkie wsie 
uzyskały Ŝwir,   ale w większości uzyskały. Były zakupione przepusty, wykaszanie rowów     
i  niewielkie środki były wydatkowane  na odśnieŜanie. Jej zdaniem, jest to nowa sprawa         
i podczas przynoszenia wniosków  były róŜne opinie. Sytuacja ta jest niezaleŜna od gminy.    
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W niektórych sprawach,  czy wnioski są podjęte prawidłowo, czy nie,  dopiero będzie 
orzecznictwo. Przypomniała, Ŝe w ustawie o funduszu sołeckim zadania zgłoszone we 
wniosku muszą spełniać 3 warunki :  muszą to być zadania własne gminy, muszą słuŜyć 
poprawie warunków Ŝycia mieszkańców i muszą być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 
Dodała, Ŝe na zebraniach wiejskich były ucieczki do przedstawiania we  wnioskach zadań, 
które nie mieszczą się w katalogu zadań gminy. Dlatego ponownie odbywały  się zebrania       
i mieszkańcy wsi środki  przeznaczali na inny cel. Poinformowała, Ŝe zgodnie ze zgłoszonymi 
wnioskami   na remont dróg - Ŝwirowanie w roku 2010  przeznaczona jest kwota w wysokości 
162.533 zł. i  zostanie ogłoszony przetarg. Nadmieniła, Ŝe wnioski złoŜone były głównie na 
remonty dróg, zakup zestawów komputerowych do Publicznej Szkoły Podstawowej                
w Skaszewie, zakup tablic ogłoszeniowych, remont przystanków, remont świetlicy.              
W związku z tym naleŜy wybierać cele, które są zgodne z ustawą. Uznała, Ŝe na pewno jest to 
rozdrobnienie środków w budŜecie, bo jej zdaniem,  część środków moŜna byłoby 
przeznaczyć na wydatki majątkowe a nie na wydatki bieŜące jak remonty - Ŝwirowanie, 
chociaŜ kaŜda wieś  ma swoje zdanie. Ogółem na rok 2010 wyodrębniono  209.855 zł. i jest 
to kwota dosyć pokaźna. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – w związku tym, Ŝe Komisja Oświaty, Zdrowia                     
i Bezpieczeństwa Publicznego  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie  
wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie  gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki, natomiast Komisja Rolnictwa i BudŜetu negatywnie, głosy sołtysów  są wyłącznie  
pozytywne, a wśród radnych mieszane uczucia,  zaproponowała 15 minut przerwy. 
Po przerwie. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
wyodrębnienie w budŜecie  gminy środków stanowiących fundusz sołecki i poddała pod 
głosowanie. 
Rada Gminy w obecności  15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” przy 
0 głosów „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/148/10   
w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie  gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki – która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 12. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe działka o powierzchni 0,14 ha połoŜona 
jest w miejscowości Pękowo pod lasem. Jest to działka przejęta od  Skarbu Państwa. Z uwagi 
na zainteresowanie  działką, poprosiła o podjęcie uchwały o sprzedaŜy nieruchomości.  
Przewodniczący Komisji  Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego                      
K.  śebrowski - przedstawił pozytywną opinię Komisji do  projektu uchwały w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu Mariusz Mordwiński – równieŜ przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do  projektu uchwały.  
Przewodnicząca M. Filipowicz - odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości i poddała pod głosowanie.   
 
 



- 11 - 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami „za” przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę                           
Nr XXVIII/149/10  w sprawie sprzedaŜy nieruchomości  – która stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 13.  
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe odcinek o długości 300 mb dotyczy drogi 
Kozłówka – Ostaszewo. Po przeanalizowaniu dokumentacji na przebudowę drogi gminnej 
Ostaszewo Włuski – Begno okazało się, Ŝe w/w odcinek to droga powiatowa, W związku         
z tym   odcinek ten został pozostawiony i asfalt został połoŜony na drogę  w środku wsi. Po 
rozmowie ze Starostą Pułtuskim zorientowała się, Ŝe  Starostwo nie jest  i nie będzie   
zainteresowane realizacją tej drogi. Wyjaśniła, Ŝe stało się tak dlatego, Ŝe droga powiatowa 
jest  pociągnięta do granicy wsi Begno. Nadmieniła, Ŝe jutro tj. 31.03.2010 r. jest posiedzenie 
Zarządu Powiatu. Po podjęciu stanowiska przez Radę Gminy Gzy, stanowisko zostanie 
przekazane do Starostwa i sprawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu Zarządu. Zarząd musi 
zrezygnować z odcinka drogi kategorii powiatowej, natomiast Rada Gminy Gzy przejąć ten  
odcinek jako odcinek drogi gminnej.    
Następnie odczytała  Stanowisko Rady Gminy Gzy i porosiła Wysoką Radę o podjęcie 
stanowiska w tym temacie. 
Przewodniczący Komisji  Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego                      
K.  śebrowski – poinformował, Ŝe Komisja zajęła pozytywne stanowisko w sprawie 
zaliczenia odcinka drogi powiatowej o długości 300 mb do kategorii dróg gminnych. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu Mariusz Mordwiński – równieŜ 
poinformował o pozytywnym stanowisku  Komisji w sprawie zaliczenia odcinka drogi 
powiatowej o długości 300 mb do kategorii dróg gminnych. 
Przewodnicząca M. Filipowicz -  poddała pod głosowanie zajęcie stanowiska w sprawie 
zaliczenia odcinka drogi powiatowej o długości 300 mb do kategorii dróg gminnych. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 10 głosami „za” przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 5 głosach „wstrzymujących” podjęła stanowisko w sprawie 
zaliczenia odcinka drogi powiatowej o długości 300 mb do kategorii dróg gminnych – które 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 14. 
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz – powiedziała, Ŝe 
zmiana „Karty Nauczyciela” wprowadziła obowiązek dokładnego rozliczenia wynagrodzeń 
dla nauczycieli wypłacanych za dany rok kalendarzowy. Terminem przeprowadzenia 
dokładnej analizy za rok 2009 był 20.01.2010 r. i taka analiza została przeprowadzona.          
W związku z tym, Ŝe są 4 stopnie awansu zawodowego – nauczyciel staŜysta,  kontraktowy, 
mianowany, dyplomowany, „Karta Nauczyciela” zapewnia osiąganie odpowiednich kwot 
średniego wynagrodzenia przez poszczególnych nauczycieli w tych stopniach.    W ubiegłym 
roku   podwyŜki dla nauczycieli były wypłacane dwukrotnie,  średnie wynagrodzenie oraz 
średnioroczna liczba etatów  jest ustalona za okres od stycznia do sierpnia oraz od września 
do grudnia.  
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Wynagrodzenie średnie na dzień 31.12.2009 r.  dla nauczyciela staŜysty wynosi - 2.286,75 zł,  
dla nauczyciela kontraktowego  - 2.538,29 zł., dla mianowanego – 3.292,92 zł                          
i dyplomowanego – 4.207,62 zł. Oprócz tych wynagrodzeń nauczyciele otrzymują dodatki 
socjalne tj. dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy, który nie jest wliczany do średniego 
wynagrodzenia.  W związku z tym, Ŝe nauczyciele kontraktowi i dyplomowani nie osiągnęli 
średnie krajowej, która zapewniona jest „Kartą Nauczyciela”,  została wypłacona kwota            
w wysokości 38.294,94 zł. w tym: dla nauczycieli kontraktowych – 7.193,54 zł., 
dyplomowanych – 31.101,40 zł. Nauczyciele staŜyści i nauczyciele mianowani otrzymali 
większe wynagrodzenie niŜ przewiduje to „Karta Nauczyciela”. Wynikło to z angaŜów oraz 
pozostałych  dodatkowych składników, które przysługują nauczycielom.   Do powyŜszych 
kwot naleŜy doliczyć kwoty na ubezpieczenia społeczne. Łącznie gmina wypłaciła 
nauczycielom 45.015,70 zł.  Z uwagi na konieczność przedstawienia rozliczenia                       
z otrzymywanych wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego dla 
nauczycieli zatrudnionych w gminie i  złoŜenia sprawozdania w Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w terminie do 15.02.2010 r., oraz wypłacenia jednorazowych dodatków        
w terminie do 31.01.2010 r.  oba   terminy zostały zachowane. Oprócz RIO sprawozdanie 
zostało przekazane dyrektorom szkół oraz przedstawicielom związków zawodowych. 
Informacja o wypłaconych jednorazowych dodatkach wyrównawczych – stanowi załącznik nr 
14 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 15.  
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
Jadwiga Frąckiewicz  - poinformowała, Ŝe Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gzach powołana została Zarządzeniem Wójta Gminy i składa się z 9 osób. 
Komisja przeprowadziła rozmowy wspierająco-motywujące z 15 osobami uzaleŜnionymi         
na wnioski z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz policji. Wobec 1 osobny 
wystąpiła do sądu rodzinnego  z wnioskiem o  zobowiązanie do podjęcia leczenia 
odwykowego. Komisja współpracuje z dyrektorami szkół,  Policją, GOPS oraz  Poradnią 
Psychologiczną-Pedagogiczną w Pułtusku. Na plan w kwocie 42.150 zł. wykorzystano 
37.555,96 zł. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki,  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii gmina pozyskała   z  opłat za 
wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Na zwalczanie narkomanii na plan 
4.000 zł. wykorzystano 2.808,50 zł. Działania skierowane były głównie w środowiska 
szkolne. Na realizację zadań GPPiRPA wydatkowano kwotę 34.747,46 zł.  W ramach 
prowadzonej profilaktyczno-informacyjnej działalności dla dzieci i młodzieŜy organizowano 
róŜne formy zajęć promujących zdrowy styl Ŝycia oraz aktywność ruchową. Zorganizowano 
gminny turniej tenisa stołowego, spartakiadę lekkoatletyczną, biegi przełajowe, turnie szkół 
papieskich w halową piłkę noŜną, konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły. 
Dofinansowano organizowanie wycieczek szkolnych promujących bezpieczne i kulturalne 
spędzanie wolnego czasu. Realizowano programy profilaktyczno-edukacyjne. Zakupiono 
programy edukacyjne, plansze, zestawy ksiąŜek  dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego.  
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Nie zrealizowanie planowanej całej kwoty wiąŜe się z niewykorzystaniem środków 
przeznaczonych na Kawiarenkę Internetową, która działała przy Publicznym Gimnazjum         
i  przestała funkcjonować.   
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych          
w Gzach za 2009 r. – stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 16. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe w okresie od 12.03.2009 r. do        
28.12.2009 r. Rada Gminy Gzy podjęła 45 uchwał, z tego 28 zostało zrealizowanych,              
6 uchwał jest w trakcie realizacji, nie zrealizowano 2 uchwał w tym : 1 uchwała z roku 2008. 
Do realizacji pozostaje 10 uchwał.  
Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2009 roku – 
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 17. 
W związku z tym, Ŝe radnie nie zgłosili Ŝadnych interpelacji, nie było i odpowiedzi. 
Ad. pkt 18.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, Ŝe w pierwszym kwartale 2010 r. do Rady 
Gminy wpłynął wniosek w sprawie modernizacji drogi jak równieŜ Urzędu Miejskiego w 
Choszcznie, Regionalnego Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło 
Pszczelarzy w Pułtusku, Fundacji Studnia w Płocku 
Komisje Rady Gminy  rozpatrzyły negatywnie wniosek Sołtysa wsi Begno o ujecie w planie 
budŜetu gminy na rok 2010 modernizacji drogi Begno-Szyszki oraz wniosek Sylwestra 
Samsla w sprawie połoŜenia dywanika asfaltowego na odcinku 350 mb na drodze gminnej 
Przewodowo-Majorat – Lipniki  z uwagi na brak środków finansowych. Wnioski będą brane 
pod uwagę przy konstrukcji uchwały budŜetowej na rok 2011.   
Komisje przełoŜyły rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie Regionalnego Związku 
Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy w Pułtusku na następne 
posiedzenia. 
Uznały, Ŝe w związku z wybuchem gazu w budynku mieszkalnym na terenie własnej gminy, 
gmina Gzy nie moŜe wesprzeć wybudowania budynku socjalnego w Choszcznie. 
Na dofinansowanie Festiwalu Młodych organizowanego przez Fundację Studnia w Płocku 
zaproponowały przeznaczenie środków finansowych z Gminnego Programu Profilaktyki,  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe w związku z upływem waŜności 
zaświadczeń uprawniających do korzystania z opryskiwaczy  w dniach 17-18.05.2010  r . od 
godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Gzach  i 27-28.05.2010 r. w Remizie OSP                        
w Szyszkach odbędą się kursy chemizacyjne.  Zapisy będą przyjmowane do 30.04.2010 r. 
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Pani Ewy Witkowskiej. Maksymalna ilość 
uczestników w kaŜdym kursie  -30 osób. Dodała, Ŝe jeŜeli zainteresowanie będzie większe, 
terminy  szkoleń będą ustalane w późniejszych terminach. 
Następnie powiedziała, Ŝe po uciąŜliwej zimie  są zgłoszenia dotyczące  szeregu prac 
remontowych na drogach, naprawy mostków,  usuwanie krzewów. W związku z tym  
będziemy się starać coś z tym zrobić. 
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Ad. pkt 19. 
Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska -  zapytała, czy kurs chemizacyjny jest płatny, 
a jeŜeli płatny,  to ile kosztuje?  
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe kurs jest odpłatny i kosztuje 50 zł.   
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – prosił interwencyjnie o 2 wywrotki Ŝwiru.  
Sołtys wsi Begno P. Kownacki – poinformował o  zarywającym się moście na  rzece   
„Przewodówka” w Begnie. Poprosił, Ŝeby w razie  jego remontu,  Inspektorat 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Pułtusku załoŜył większe 
przepusty. 
Następnie uznał, Ŝe słuchając sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych   w Gzach za 2009 r. zostały niewydatkowane wszystkie środki.   
W związku z tym zaproponował niewykorzystane pieniądze przeznaczyć dla dzieci z rodzin 
alkoholików. 
Sołtys wsi Ołdaki Janusz Włodarczyk – zapytał, w jakim terminie będzie Ŝwirowanie dróg? 
Jego zdaniem,  jeŜeli będzie późno, to pasowałoby puścić równiarkę i je porównać. 
Sołtys wsi Grochy–Imbrzyki Roman Niesłuchowski – mówił o fatalnym stanie drogi 
powiatowej Kozłówka – Krzemień. Nadmienił, Ŝe dzwonił do Powiatu, Ŝeby coś zrobili         
z dziurami i wybojami, ale sobie to lekcewaŜą. Był zdania, Ŝe  nie ma tam  z kim rozmawiać, 
a droga jest tak w fatalnym stanie, Ŝe jazda nią jest niemoŜliwa i niedługo droga będzie 
nieprzejezdna.  Dodał, Ŝe niedaleko niego jest  zarwany środek jedni i  ludzie jeŜdŜą 
poboczami. 
Radny Zdzisław Sierzan – mówiąc o słuŜbie zdrowia na terenie gminy uznał, Ŝe Pani Wójt 
mogłaby postawić ultimatum, poniewaŜ jeśli tak będzie dalej to jest tragedia. Zaznaczył, Ŝe na 
posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego był Pan doktor Mikuś , 
ale z tego co powiedział,  sytuacja jest beznadziejna, jest coraz gorzej. Zaproponował sięgnąć 
do umowy, aby zobaczył ją radca prawny, poniewaŜ prawdopodobnie w umowie są 
niekorzystne zapisy dla pacjentów.  
Radny Zdzisław Kaczorowski – poparł wniosek radnego Pana Z. Sierzana. Dodał, Ŝe Pan dr 
Mikuś złoŜył po raz kolejny obietnicę, a wydaje mu się, Ŝe powinny pójść za tym działania ze 
strony gminy.  śeby nie były to obietnice tylko juŜ konkretne deklaracje i moŜe rzeczywiście 
naleŜy odwołać się do umowy gminy. 
Następnie powiedział, Ŝe Pani Wójt powiedziała, Ŝe w kwestii dróg będą podjęte jakieś 
działania, dlatego radni chcieliby usłyszeć bardziej konkretnie tj. kiedy, co  i jak, dlatego, Ŝe 
nie ma sensu licytacja kto ma bardziej zniszczoną drogę. Drogi generalnie są w bardzo złym 
stanie i wydaje mu się, Ŝe czekanie aŜ zupełnie  będzie bardzo sucho,  to teŜ nie wszędzie  
jednakowy sposób jest   adekwatny do sytuacji. Są drogi połoŜone wyŜej i tam moŜna byłoby 
ewentualnie juŜ wchodzić i są drogi tak jak w jego wsi,  gdzie jest niesamowicie mokro          
i mieszkańcy nie mogą dostać się do swoich domów. W związku z tym wydaje mu się, Ŝe bez 
działania w terenie i bez oceny tych dróg wraz z sołtysami poszczególnych wsi, którzy są 
najbardziej zorientowani, takie działanie nie miałoby najmniejszego sensu. Uznał, Ŝe jest 
przeciwnikiem licytowania się, Ŝe kto złoŜy wniosek to szybko zadziała i dostanie.                 
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W związku z tym, Ŝe została podjęta uchwała o wyraŜeniu zgody na wyodrębnienie                
w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, to juŜ na posiedzeniu Komisji 
Oświaty, Zdrowia  i Bezpieczeństwa Publicznego wspominał, Ŝe w wielu wsiach mieszkańcy 
poszli w kierunku Ŝwirowania czyli zakupu Ŝwiru, a na to są w budŜecie środki. Dodał, Ŝe 
były pewne zdania, które wypowiadali sołtysi, Ŝe ci mieszkańcy,  którzy przeznaczają pewne 
środki na Ŝwirowanie , to później i tak mniej dostają, a tak być nie powinno. Wydaje mu się, 
Ŝe są zupełnie odrębne uchwały, a na Ŝwirowanie i na bieŜące utrzymanie dróg  gminnych 
radni  i tak przeznaczyli jakieś kwoty. UwaŜał, Ŝe w tym roku trochę za mało, poniewaŜ po tej 
zimie zniszczenia są ogromne .  Chciałby, Ŝeby   było to   bardziej konkretne zdecydowane 
działanie. 
Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński – zapytał, czym kieruje się urząd gminy                
w przetargu przy wyłanianiu oferenta, który będzie dostarczał Ŝwir? Jego zdaniem,                 
w ubiegłym roku przywieziony Ŝwir był fatalnej jakości. Prosił, Ŝeby w tym roku był woŜony 
dobry Ŝwir , a nie piasek. 
Następnie zapytał, jaki status ma droga od miejscowości Osiek Aleksandrowo do Bórz - 
Strumian, czy jest to droga gminna, czy droga powiatowa? 
Uznał, Ŝe droga ta jest nieprzejezdna, po czym zapytał,  czy  gmina nie mogłaby przejąć tego 
odcinka drogi i  poprawić go? 
Sołtys wsi Słończewo  J. Grochowski – poinformował, Ŝe przez teren gminy Gzy od strony 
Gąsocina  przez ok. 2 miesiące potęŜne samochody woŜą  dobry towar, który moŜna 
wykorzystać na podbudowę naszych dróg gminnych  tzw. „tłuczek”, który zrywany jest          
z dawnych nasypów kolejowych, poniewaŜ jest tam zmiana torów.  Dodał, Ŝe z tego co wie, 
to sąsiednie gminy korzystają z tego i jest im woŜony.  Uznał, Ŝe nie wie z kim w tej sprawie 
rozmawiać, ale uwaŜał, Ŝe koszt tego nie byłby wysoki i byłby to idealny towar                          
w szczególności na remont dróg wiejskich - lepszy jak Ŝwir. Jego zdaniem, być moŜe to warto  
wziąć pod uwagę i  moŜe z tego skorzystać. 
Sołtys wsi Kozłówka J. Koc -  jeszcze raz serdecznie podziękowała Wysokiej Radzie za 
jednogłośne podjęcie uchwały w sprawie remontu świetlicy. Szczególne podziękowania 
skierowała w stronę Pani Wójt, która rzeczywiście zaangaŜowała się w tę sprawę  i z uwagi 
na krótki termin złoŜenia wniosku poprosiła ją o szybkie zorganizowanie zebrania wiejskiego 
i wszystko moŜe poszło w dobrym kierunku. Myśli , Ŝe Rada  i władze się nie zawiodą, Jej 
zdaniem, jeŜeli  świetlica będzie funkcjonowała,   będzie zadowolona  z tego powodu   
młodzieŜ. Oby się tylko wszystko udało zrealizować. 
Z okazji zbliŜających się Świąt Wielkanocnych Wysokiej Radzie i wszystkim zebranym 
Ŝyczyła duŜo zdrowia, wesołych świąt i ciepłego dyngusa.  
Zastępca Wójta B. Polańska -  powiedziała, Ŝe jeśli chodzi o Ŝwirowanie dróg, to na 
Ŝwirowanie dróg musi być ogłoszony przetarg. 
Odnośnie  sugestii sołtysów, Ŝeby Ŝwirowanie odbyło się w miesiącu czerwcu 
poinformowała, Ŝe  w tym roku spróbuje przybliŜyć zwirowanie na wspomniany  miesiąc.  
Podkreśliła, Ŝe w tej chwili niektórzy sołtysi zgłaszają potrzebę równiarki i dzisiaj na ten 
temat będzie rozmawiała.  
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Jednak jest to związane z pogodą i nie ma sensu puszczanie równiarki  jak  pada deszcz.  Jej 
zdaniem, podczas  równania  dróg  musi być dobra pogoda i to brane jest pod uwagę. 
W kwestii jakości Ŝwiru powiedziała, Ŝe w przetargu jest określona jakość Ŝwiru oraz jakimi 
samochodami ma być przywieziony Ŝwir. Gmina nie ma wpływu na wybór oferenta, liczy się 
cena. 
W związku z tym, Ŝe w tym roku większość funduszu sołeckiego zostało przeznaczone na 
Ŝwirowanie dróg, jeŜeli będzie woŜony Ŝwir  skontaktuje się z sołtysami, Ŝeby mieli wpływ 
na Ŝwirowanie. Zaznaczyła, Ŝe Ŝwir musi być na drogi zgodnie z uchwałą podjętą przez  
zebranie wiejskie. Ze swojej strony postara się być w stałym kontakcie z sołtysami, Ŝeby 
sołtysi i gmina mieli wpływ, Ŝeby  Ŝwir jakościowo był woŜony zgodnie z ofertą. Nadmieniła, 
ze z  tego, co wie to w ubiegłym roku część sołtysów była zadowolona z jakości Ŝwiru, 
natomiast część sołtysów ganiła jego jakość. 
JeŜeli chodzi o drogę Osiek Aleksandrowo – Borza Strumiany zgłosi jej nieprzejezdność do 
Zarządu Dróg Powiatowych Pułtusku. 
Odnośnie „tłuczka” , o którym mówił Pan Sołtys wsi Słończewo uznała, Ŝe musi wejść           
w kontakt z Panem Wójtem Gminy Świercze i  zainteresować się tą sprawą. 
W kwestii słuŜby zdrowia, powiedziała, Ŝe na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia             
i Bezpieczeństwa Publicznego  był Pan dr Mikuś i był na kilku Sesjach Rady Gminy. JeŜeli 
mu ufać, to mówi bardzo ładnie i duŜo obiecuje,  ale nie wywiązuje się ze swoich obietnic. 
Myśli, Ŝe ze strony urzędu do Pana doktora wystosujemy pismo,  w którym damy termin do 
realizacji  i będziemy się zastanawiać, co z tym zrobić dalej. Dodała, Ŝe Pana dr Mikusia 
zaprosiła na posiedzenie  Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego ze 
względu na złe odczucie mieszkańców gminy. Mieszkańcy gminy są bardzo niezadowoleni      
z funkcjonowania Ośrodków Zdrowia.  
Jeśli chodzi o drogi powiatowe  wystosuje pismo do odpowiednich władz i powiadomi o tym  
sołtysów. Jaka będzie reakcja trudno jej powiedzieć.  
Sołtys wsi Ostszewo-Włuski  M. Skorupski – ponownie poprosił o 2 wywrotki Ŝwiru. 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe trzeba czekać. Na razie nie ma takiej 
moŜliwości. 
Radny Wiesław  Światkowski – powiedział, Ŝe jeŜeli Pani Wójt będzie rozmawiała ze 
Starostą,   (radny W. Światkowski wcześniej rozmawiał z Sołtysem wsi Szyszki                      
J. Baranowskim) Ŝeby powiedziała, Ŝe  w miejscowości  Szyszki są   połoŜone piękne 
chodniki  i krawęŜniki, a droga jest w fatalnym stanie. Jego zdaniem , niedawno połoŜone 
chodniki niedługo się rozlecą.  W związku z tym na to naleŜy uczulić Starostę,  Ŝeby pomyślał 
o połoŜeniu asfaltu w środku wsi.  Podkreślił, Ŝe wspólnie  Powiat z gminą wydali na to duŜe 
pieniądze,   a robi się tragedia, poniewaŜ zarwał się asfalt. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe temat  zapisze i przekaŜe. 
Sołtys wsi Begno P. Kownacki -  powiedział, Ŝe jeŜeli byłaby moŜliwość załatwienia  
„tłuczka” to,   czy nie moŜna  byłoby „ tłuczkiem” podsypać przed Ŝwirowaniem 
nieprzejezdne odcinki dróg ? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe w tej chwili nie odpowie na ten temat. 
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Następnie poinformowała, Ŝe chce się odnieść do wypowiedzi w „Tygodniku 
Ciechanowskim”, gdzie była podana przebudowa dróg. Nie wie skąd Pani redaktor wzięła 
długości , kwoty i terminy realizacji. Nadmieniła, Ŝe jeśli chodzi o drogę Sulnikowo-
Skaszewo,  to była wcześniej przewidziana w realizacji  na 2010 r. i był mylnie podany 
termin jej  realizacji.  Przy pozostałych drogach zostały podane mylne kwoty. 
Na koniec radnym , sołtysom i zaproszonym gościom  z okazji zbliŜających się Świąt 
Wielkanocnych  złoŜyła Ŝyczenia. śyczyła wszystkiego dobrego, duŜo zdrowia, pomyślności, 
radości, zadowolenia, Ŝeby wszystkie prośby, chociaŜ w minimalny sposób były  zaspakajane.   
Ze swojej strony, prosiła o wsparcie  w tej trudnej sprawie.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – przyłączając się do Ŝyczeń Pani Wójt stwierdziła, Ŝe 
porządek obrad został wyczerpany  i o godzinie 12.25 zamknęła XXVIII Sesję Rady Gminy. 
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