
 

P R O T O K Ó Ł  Nr VIII/11 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 15 czerwca 2011 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

 Leona Pytla – Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 

 

Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 13.15 otworzył VIII Sesję Rady Gminy 

Gzy. Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy         

13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad. pkt 2.  

Przewodniczący L. Pytel – przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2010: 

a/ wystąpienie Wójta,  

b/ zapoznanie z Uchwałą Nr 142/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

    Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wydania opinii  

     o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok, 

c/ zapoznanie z Uchwałą Nr 1/2011 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 19 maja 

    2011 r.  o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2010 rok i wniosku w sprawie 

    absolutorium dla Wójta Gminy Gzy, 

d/ zapoznanie z Uchwałą Nr 205/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby  

    Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

    Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Gzy z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie udzielenia 

    absolutorium Wójtowi Gminy Gzy, 

e/ opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykonania  

    budżetu Gminy Gzy za 2010 rok, 

f/ opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 2010 

    rok, 

g/ dyskusja. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

    budżetu na 2010 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

      terenie gminy Gzy. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania 

      mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009 -2013 i zasady wynajmowania lokali  

      wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

12. Informacja Wójta Gminy Gzy  z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2010 roku. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

14. Sprawy bieżące gminy. 

15. Wolne wnioski i pytania. 

16. Zamknięcie Sesji. 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Mieczysław Sadowski. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu – 14.  

Przewodniczący L. Pytel -  zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pani Wójt  

chciałaby wystąpić   z wnioskiem  o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 

W związku z brakiem propozycji   zmian do  proponowanego porządku obrad, zarządził 

głosowanie. 

Rada Gminy  w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu    - 14 głosami „za”, 

przy   0 – głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących”  przyjęła  jednogłośnie 

w/w  porządek obrad. 

Ad. pkt 3.  

Przewodniczący L. Pytel – zapytał, czy są zastrzeżenia do  protokołu z poprzedniej  Sesji 

Rady Gminy Nr VI/11 odbytej w dniu 31 marca 2011 r. i Nr VII/11 odbytej w dniu                

31 maja 2011 r. ? Nie widząc zastrzeżeń w/w protokoły poddał pod głosowanie.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”, przy          

0 głosów „przeciwnych”  oraz 1  głosie „wstrzymującym” przyjęła protokóły  z poprzednich 

Sesji Rady Gminy Nr VI/11 i Nr VII/11. 
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Ad. pkt 4.   

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.   

Ad. pkt 5. 

Przewodniczący L. Pytel – udzielił głosu Wójtowi Gminy Pani Barbarze Polańskiej. 

a/ 

Wójt Gminy  Barbara Polańska  – przedstawiła wystąpienie w sprawie wykonania budżetu  

Gminy Gzy za rok 2010. 

Wystąpienie Wójta stanowi  załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

b/ 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Grochowski  – zapoznał  z  Uchwałą                  

Nr 142/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie  z dnia 

21 kwietnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

c/ 

Członek Komisji Rewizyjnej Kazimierz Żebrowski  - zapoznał z Uchwałą z Nr 1/2011 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 19 maja 2011 r.  o opinii wykonania budżetu 

Gminy Gzy za 2010 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

d/ 

Wiceprzewodniczący Rady J. Grochowski  - zapoznał z Uchwałą Nr 205/C/2011 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2011 r.              

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 19 maja 2011 

r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

e/ 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa  

– poinformowała  o pozytywnej ocenie wykonania budżetu Gminy Gzy za  rok 2010. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 06.06.2011 r. – 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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f/ 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski  – również przedstawił 

pozytywną ocenę Komisji do wykonania budżetu. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu  z dnia 07.06.2011 r. - stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu. 

g/ 

Wiceprzewodniczący Rady radny J. Grochowski – powiedział, że uczestnicy Sesji 

wysłuchali wiele opinii.  Sam odczytał dwie opinie bardzo pozytywne. Były opinie Komisji     

i rozmowa na ten temat na posiedzeniach  Komisji.  Jednak, żeby  nie wyglądało to tak  ładnie 

i pięknie, to  zamknięcie tego budżetu  dla Wójta nie było za bardzo łatwe. Podejrzewa, że 

jest to preludium do budżetu roku 2011 i tu dopiero będzie trudniej,   ponieważ budżety te 

razem się łączą. Uznał, że  w minionej  kadencji,  w poprzednim roku wydatkowane było 

bardzo dużo pieniędzy – środków własnych gminy z kredytów. Obecnie budżet ten 

zamykamy. Ale jeśli patrzymy w przyszłość, to nie spodziewajmy się  zbyt  wiele. Podkreślił, 

że dobrze, że ileś zostało zrobione , ale uważał,  z czym może wszyscy się nie zgadzają, że za 

mało środków udało się pozyskać z zewnątrz. Uznał również, że to, że zostały wydatkowane 

środki gminy z kredytów, będzie rzutowało na przyszły budżet i jego wykonanie zwłaszcza,  

że rząd nie rozpieszcza samorządów. Stwierdził, że rosną wydatki,  rosną zobowiązania,  

dochodzą nowe zadania, a za tym nie pojawiają się środki.  Rząd   generuje 92% długu, tylko 

nie ma  tego odzwierciedlenia  w inwestycjach. Inwestycje przerzuca się na samorządy, które 

obciążone bieżącymi obowiązkami nie mogą  obecnie wkroczyć w inwestycje.  Podkreślił, że 

nie chce zarzucać poprzednikom, czy poprzedniej Radzie, bo nie wie, co by zrobił  gdyby   

był sam  w Radzie, bo  są różne posunięcia. Zaznaczył, że jest to  jego uwaga i apel do Rady, 

do  wszystkich, żeby się udało zamknąć przyszły budżet i może coś wygospodarować dla 

gminy.      

W dyskusji więcej nikt  nie zabrał głosu. 

Ad. pkt 6. 

Przewodniczący L. Pytel – odczytał projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2010 rok i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami „za”, przy 

0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów  „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr VIII/22/11 
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok – która stanowi załącznik     

nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Przewodniczący L. Pytel –odczytał projekt uchwały w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok i poddał pod głosowanie. 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy głosowało 15 radnych, „przeciw”- głosów nie 

było, głosów „wstrzymujących się” również nie było.  

Uchwała Nr VIII/23/1 Rady Gminy Gzy z dnia 15 czerwca  2011  r. w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok została podjęta 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady i stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 

Wójt B. Polańska – podziękowała za udzielenie jej absolutorium, a praktycznie jej 

poprzednikowi Panu Wójtowi. Podkreśliła, że rok 2010 był rokiem trudnym                              

i skomplikowanym. Mimo wszystkich  trudności przy  wsparciu,  zrozumieniu  i pomocy   

radnych i sołtysów udało się  go zamknąć.  Myśli, że zadania, które były  w planie do 

realizacji zostały zrealizowane. Natomiast dwa zadania, które nie zostały wykonane zostaną 

zrealizowane do końca czerwca bieżącego roku.  Dodała, że tak jak powiedział jej 

przedmówca,  zadłużenie gminy będzie miało konsekwencje w realizacji różnego rodzaju  

zadań,  zamierzeń w  tej kadencji. Jednak myśli,  że przy wspólnej mądrości   uda  się wyjść   

z  tego trudnego  tematu   i na miarę możliwości zadania  gminy podjąć.     

Przewodniczący L. Pytel - pogratulował Pani Wójt i radnym za jednomyślność                      

w głosowaniu  nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy. Uznał, że Pani Wójt ma duże  

zaufanie wśród radnych, które daje dużo wytrwałości i satysfakcji. Myśli, że ten rok, który 

jest bardzo trudnym rokiem  uda się zrealizować w taki sposób,   żeby nie było gorzej jak          

w poprzednim roku. Tego życzy Pani Wójt, całemu zespołowi, Zastępcy Wójta i wszystkim 

samorządom, którzy pracują na rzecz tej  gminy. 

Były Wójt, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku  Zbigniew Kołodziejski -   

powiedział, że tak jest unormowane  prawnie, że udziela się absolutorium dla Wójta 

urzędującego,  wybranego   w nowych wyborach,  a jednocześnie  budżet realizował  Wójt  

poprzedniej kadencji -  czyli on osobiście. Prawdą jest, że  obecna Pani Wójt była jego 

zastępcą i wspólnie realizowali ten budżet.  
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Podkreślił, że tak jak powiedziała wcześniej Pani Wójt budżet był trudny, ale jakoś z nim się 

trzeba było uporać i w roku 2010 gmina się uporała. Obecnie jest  rok 2011 i  może nie będzie 

trudniej, ale będzie to trudny rok. 

Uznał, że jak powiedział    wcześniej Pan Wiceprzewodniczący Rady radny J. Grochowski, 

środki zewnętrzne są coraz trudniejsze i już na wyczerpaniu. Nowe rozdanie  środków będzie  

2014-2020 gdzie będą ustalane nowe zadania. Myśli, że ta kadencja Rady w połowie będzie 

męczeniem się, ale innego wyjścia wspólnie Rada i gmina nie będzie miała. Chodzi o, żeby 

wspólnie   przetrwać, przygotować się,  śledzić  na bieżąco jakie  możliwości będą  i myśleć   

o przyszłości,   żeby  takie  środki dla gminy pozyskać. Serdecznie podziękował za 

uchwalenie i jednomyślność budżetu. Radzie, sołtysom życzył, żeby zadania, które sobie 

założyli na rok 2011 w miarę możliwości w stu procentach wykonali.   

Przewodniczący L. Pytel – poinformował, że na dzisiejszą Sesję został zaproszony 

Kierownik Niepublicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej  „DAR –MED”  Pan dr Mikuś. 

Następnie zapytał, czy byłyby pytania do Pana doktora?  Dodał, że  Pan doktor przeprasza, 

ponieważ jest lekarzem,  nie chce żeby czekali pacjenci i po kilku minutach chciałby pojechać 

do pracy. 

W związku z tym, że nie było pytań do Pana doktora, sam zadał pytanie, czy coś nowego  

dodatkowego jest dla pacjentów na terenie gminy? Nadmienił, że ma  na myśli  urządzenia, 

wzmocnienie opieki zdrowotnej przez dodatkową nową kadrę. 

Kierownik  Niepublicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej  „DAR –MED”  Pan dr Dariusz   

Mikuś – powiedział,  że  zadania z zakresu opieki zdrowotnej w gminie Gzy wykonuje   

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Są to 2 Ośrodki Zdrowia,  w których łącznie pracuje 

9 osób tj.  4 lekarzy, 3pielegmniarki, 1 położna, 1 konserwator. Jeżeli chodzi o obsadę, to od 

stycznia pracuje Pan dr  Wolicki - specjalista II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych            

i specjalista medycyny pracy. W zakresie  nowości poinformował, że  zakład aktualnie  

wykonuje  już jakiś czas  trwającą akcję - badania cholesterolu w Ośrodku Zdrowia                

w Przewodowie. Poza tym prowadzona jest  bieżąca opieka zdrowotna w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej i wszystko to co łączy się z tą opieką tj. skierowania do  

szpitala, sanatoriów, poradni specjalistycznych, pobieranie materiału biologicznego  do 

badań, które są wykonywane w laboratorium, kierowanie na badania obrazowe RTG, USG  

do Pułtuska .  Jeżeli chodzi o czas przyjęć pacjentów, to został wydłużony i  w poniedziałek 

Pan dr Wolicki w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie pacjentów przyjmuje do godz. 18.00. 
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Przewodniczący L. Pytel – podziękował Panu dr Mikusiowi za przybycie. Poinformował, że 

jesteśmy wdzięczny, że na terenie gminy wzmocniła się kadra medyczna i jest nieco 

optymalna  poprawa przyjmowania pacjentów. Myśli, że nie jest to  chwilowe,  tylko będzie  

to  ciągła praca, która  będzie odzwierciedleniem również na przyszłość.       

Ad. pkt 8. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej był przedstawiany na posiedzeniach Komisji.  Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  wieloletnia prognoza finansowa jest nowym 

dokumentem planistycznym obok uchwały budżetowej.  Poinformowała, że uchwała              

w  powyższej sprawie  została podjęta łącznie z uchwałą budżetową  i przekazana do organu 

nadzoru – Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. W uchwale do roku 2013 

włącznie,   prognoza długu została zaplanowana przy zachowaniu dopuszczalnego poziomu 

zadłużenia  wynikającego z art. 169, 170 starej ustawy o finansach publicznych z 2005 r.  Od 

roku 2014 obowiązuje indywidualny wskaźnik  spłat zobowiązań dłużnych. Z uwagi na to, że 

w 2014 r. wystąpiło  przekroczenie indywidualnego wskaźnika, RIO unieważniła  uchwałę        

i zaleciła podjęcie nowej.  W związku z tym zachodziła konieczność opracowania nowej                         

uchwały i dostosowania  struktur dochodów i wydatków pod  kątem wskaźnika spłat 

zadłużenia. Przy planowaniu dochodów  budżetu wieloletnia prognoza finansowa określa   dla 

każdego roku prognozę,  dochody bieżące  oraz wydatki bieżące w tym na obsługę długu. 

Nadmieniła, że wskaźniki dochodów i wydatków bieżących mają bardzo duży wpływ  na 

indywidualny wskaźnik gminy. Jeżeli dochody bieżące są wyższe od wydatków,  wówczas  

jest to bardzo korzystne dla gminy. W naszym przypadku,  nie jest to łatwe i są z tym 

problemy. Wyjaśniła, że wieloletnia prognoza finansowa   określa dla każdego roku  objętego 

prognozą  dochody bieżące tj.  dochody  z podatków, z subwencji i inne bez inwestycji   oraz 

wydatki bieżące  w tym na obsługę długu,  dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży  majątku 

oraz wydatki majątkowe,  wynik budżetu gminy, przeznaczenie nadwyżki (wolne środki) albo 

sposób finansowania deficytu,  przychody i rozchody budżetu gminy z uwzględnieniem długu 

zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu gminy, która wynika z relacji 

art. 243 oraz sposób finansowania długu. 

W celu spełnienia wskaźnika podjęto działanie zmierzające do obniżenia wydatków 

bieżących na lata następne, zwiększenia dochodów jak również na razie  wydatki majątkowe 

zaplanowano na realizację  inwestycji rocznych z uwagi na to, że  nie są złożone wnioski         
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o uzyskanie środków z zewnątrz. Poza tym,  przede wszystkim  w roku 2011 został 

zmniejszony deficyt budżetu, który znacznie obniżył wskaźnik  i zmniejszono  zaciągnięcie  

kredytu z kwoty  1.025.147 zł. do kwoty 637.052 zł. oraz wydłużono terminy spłat rat 

kredytów do roku 2020. Konieczne również będzie renegocjowanie umów kredytowych z lat 

ubiegłych. W prognozie nie jest planowane dalsze zaciąganie kredytów od roku 2012. Uznała, 

że tak jak wcześniej mówił jej przedmówca i  Pani Wójt,  będą to trudne lata wynikające nie    

z naszej sytuacji obiektywnej, ponieważ wzrastają wydatki i  zadania bieżące, a Pan Minister 

Finansów położył  mocną rękę na dalsze zadłużenie gmin. Dodała, że jest komentowane            

i uzgadniane  pod kątem, jak to ma wyglądać w dalszych latach, czy trochę ulżyć 

samorządom  ale prawdopodobnie nie będzie to łatwe i Pan Min. Fin. będzie trzymał mocną 

rękę nad wskaźnikiem  zadłużenia gmin i państwa, ponieważ  przekroczenie progu wiąże się  

z Unią Europejską. Zaznaczyła, że w latach 2012 -2020 kwota długu została ustalona             

w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego i pomniejszona o spłatę raty 

kredytów i pożyczek.  Poinformowała, że na posiedzeniach Komisji były niewielkie zmiany, 

które mają wpływ na wieloletnią prognozę finansową. W związku z tym,   aby była 

zachowana zgodność miedzy wieloletnią prognozą finansową, a uchwałą budżetową po 

zmianach, zachodzi potrzeba  przegłosowania autopoprawek  tj. zmniejszenie  wydatków 

bieżących o 2.000 zł. , które były w projekcie uchwały budżetowej i ujęte w  wieloletniej 

prognozie finansowej dla Policji,  na  fundusz celowy, na wydatki bieżące zgodnie ze 

złożonym wnioskiem oraz  zwiększenie planu dochodów o kwotę 250 zł. z  tytułu usług 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie  po stronie dochodów bieżących i po stronie 

zwiększenia wydatków bieżących.  Poprosiła Radę o uwzględnienie autopoprawek                    

i przegłosowanie projektu, ponieważ jest niezbędny do dalszych prac przygotowawczych  

dotyczących podjęcia  uchwały kredytowej, rozpisania kredytu i dalszych przedsięwzięć 

dotyczących zadań,  w celu wykonania zadań zapisanych w budżecie gminy.    

Przewodniczący L. Pytel – poinformował, że przed chwilą Pani Skarbnik zapoznała z treścią  

nowej uchwały odnośnie wieloletniej prognozy finansowej. Przypomniał, że poprzednia 

uchwała  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  była podjęta  31.01.2011 r. i po 

zbadaniu została uchylona przez  RIO z uwagi na wyższą kwotę zaciągnięcia kredytu w  tym 

roku, co spowodowałoby,  że w przyszłym roku  budżet  gminy mogłoby się  nie  spiąć            

i  wówczas mogłoby nastąpić zahamowanie   uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. Uznał, że 

czas jest trudny, pieniędzy jest mało i jest zadłużenie.  
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Uważał, że być może w sprawach finansowych nieco się poprawi, ale  jest to duże ryzyko         

i   żeby cokolwiek więcej można było podejmować działań na temat  przedsięwzięć, to będą    

z tym na pewno problemy. 

Następnie przystąpił do przegłosowania autopoprawek do projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na lata 2011 - 2020: 

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 250 zł. ( wpływy z usług Szkoły  

    Podstawowej w Skaszewie).  

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami „za”, przy  

0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę. 

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 250 zł. na wydatki bieżące Publiczna 

    Szkoła Podstawowa w Skaszewie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami „za”, przy  

0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. 

Radny W. Czapliński – zapytał o kwotę 2.000 zł., która zaplanowana jest do przekazania  

dla Policji.  Czy, kwota ta będzie przekazana na Wojewódzką Komendę Policji, czy na 

Komendę Powiatową Policji?   

Przewodniczący  L. Pytel  – wyjaśnił, że  Posterunek Policji nie ma konta i kwota ta będzie 

przekazana  na Komendę Wojewódzką ale środki są dla Posterunku Policji w Świerczach.   

Po czym przystąpił do przegłosowania 3 autopoprawki. 

3. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł na wpłaty jednostek na fundusz  

    celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji i zmniejszenie wyniku budżetu o kwotę 2.000 

    zł.    

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”, przy  

1 głosie „przeciwnym” oraz 1 głosie   „wstrzymującym”     przyjęła w/w autopoprawkę. 

Autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy – stanowią 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel – odczytał projekt uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy na lata 2011 – 2020 z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek         

i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami „za”, przy 

0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów  „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr VIII/24/11     
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w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na lata 2011 – 2020  – która 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Wójt B. Polańska – powiedziała, że Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2011  została 

przyjęta. Jednak po analizie tak jak wcześniej powiedziała Pani Skarbnik, Wieloletnia 

Prognoza Finansowa Gminy nie została zatwierdzona przez RIO.  W związku z tym należało 

poczynić pewne zmiany jak również  zmniejszeniu uległy dochody z niezależnych przyczyn 

od urzędu tj.  

- zmniejszenie  części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 50.090 zł.,  

- zmniejszenie o  42.925 zł.  w związku z przeprowadzonym przetargiem na zadanie 

  pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce”.  

Zadanie zostanie wykonane za mniejszą kwotę i  o powyższą kwotę należy zmniejszyć   

dochody.  Wniosek  o dofinansowanie był składany w ramach programu Odnowy 

Dziedzictwa Kulturowego, w zawiązku z tym do budżetu gminy mniej wpłynie  środków o tę 

kwotę.  

- zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 25.000 zł.   

Została sprzedana działka w Pękowie. Nabywcy pieniądze  wpłacili w miesiącu grudniu, 

natomiast środki  finansowe w budżecie były planowane na ten rok. 

W wydatkach : 

- zmniejszenie o kwotę 2.000 zł, 

Komenda Powiatowa Policji wnioskowała o 4.000 zł. Z uwagi na ostrożne gospodarowanie 

budżetem gminy, na posiedzeniach Komisji padło jednoznaczne stwierdzenie, że przekazane 

zostanie 2.000 zł.     

Dochody zwiększenia: 

- planowane dochody z usług Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie.  

Odbyło się 20-lecie  oddania do użytku budynku PSP w Skaszewie. Przedstawiciel banku 

wynajął część powierzchni budynku i za usługę pieniądze przekazuje szkole na bieżące 

potrzeby.  

- przyznana dotacja w kwocie 85.348,81 zł. na dofinansowanie projektu pn. Przyszłość zależy 

  od Ciebie”. 

Wydatki zmniejszenia. 
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W projekcie budżetu przewidywane były do wykonania  zadania  tj. „Przebudowa drogi 

gminnej Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki i „ Prace przygotowawcze budowy gminnej 

oczyszczalni ścieków” – 280.000 zł. W związku z tym, że środki te były planowane z kredytu, 

a musieliśmy zmniejszyć kredyt, jest propozycja zmiany o kwotę 280.000 zł. Nie będzie 

realizowana „Przebudowa drogi gminnej w Żebrach Wiatrakach” za kwotę 250.000 zł.              

i „Prace przygotowawcze budowy gminnej oczyszczalni ścieków”  za 30.000 zł.  

Poinformowała  też, że nastąpi również zmniejszenie planu wydatków  na zadanie „Remont 

budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce”  po przeprowadzonym przetargu o kwotę 

69.352,27 zł.   W II etapie zadania „Remont  budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce” miało 

być wykonane c.o. elewacje, wentylacje wewnątrz.   Jednak z zamierzeń trzeba było 

zrezygnować, ponieważ w tej chwili gminy nie stać na zaciąganie dalszych kredytów, co 

później wiąże się również z eksploatacją  budynku (ogrzewanie olejowe).  Etap ten należy 

odłożyć i trudno powiedzieć na jak długi okres czasu. W związku z tym  wystąpiła                   

z propozycją zwiększenia wydatków: 

-   o kwotę 18.000 zł. na wydatki „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce 

   II etap”,  

Wyjaśniła, że budynek należy wymalować z zewnątrz tak,  żeby zakończyć  I etap i dołożyć 

pieniędzy, żeby w całości wyglądało to przyzwoicie.   

- zwiększenie o kwotę 85.348,81 zł. przeznacza się realizację  projektu  „Przyszłość zależy od 

  Ciebie”, 

Zadanie przy udziale środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.   

- zwiększenie o kwotę 10.012,99 zł. przeznacza się na wkład własny Gminy Gzy tj. zasiłki 

okresowe i stałe w realizacji Projektu „Przyszłość zależy od Ciebie”.  

Przewodniczący L. Pytel – przystąpił do przegłosowania autopoprawek do projektu zmian 

uchwały budżetowej. Poinformował, że są to takie same autopoprawki, które były głosowane 

przy  projekcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 -2020,       

a teraz należy wprowadzić je do projektu zmian uchwały budżetowej. 

1.  Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział  

      80101 – Szkoły podstawowe – paragraf 0830 – Wpływy z usług o kwotę 250 zł.         

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami „za”, przy  

0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów  „wstrzymujących”  przyjęła w/w autopoprawkę. 
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2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 250 zł  dział 801 – 80101 – 4210 

    z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Publicznej Szkole Podstawowej 

    w Skaszewie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami „za”, przy  

0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów  „wstrzymujących”     przyjęła w/w autopoprawkę. 

3. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne  

     i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – paragraf 

    3000 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę 2.000 zł.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”, przy  

1 głosie „przeciwnym” oraz 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła w/w autopoprawkę. 

Autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy – stanowią 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  zmian uchwały budżetowej  

Gminy Gzy na rok 2011 z  uwzględnieniem przyjętych  autopoprawek . 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami „za”, przy  

0 głosów „przeciwnych” oraz  0 głosów  „wstrzymujących”    podjęła Uchwałę Nr VIII/25/11    

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2011  – która stanowi załącznik       

nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska -  poinformowała, że  co roku Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb 

Rolnictwa w Mławie przekazuje wysokość stawki  opłat za wodę. Stawkę ustala Rada Gminy. 

Dotychczas obowiązująca taryfa za 1m
3
 wody była w wysokości 1,72 zł. Propozycja  ZUW  

wynosi 1,76 zł. tj. podwyżka  o 0,04 zł. plus 8% podatku VAT.  

Wyjaśniła, że wiosek o zatwierdzenie taryf  przedstawia  kalkulacje, kartę kosztów, 

uzasadnienie ceny wody. Dodała, że temat był omawiany na posiedzeniach Komisji i jest 

radnym znany. 

Radny Zdzisław Kaczorowski – zapytał o kwotę poniesionych kosztów remontowych przez 

firmę tj. ZUW w Mławie w tym roku w związku z utrzymaniem naszych wodociągów? 

Wójt B. Polańska – odpowiedziała, że koszty -  remonty średnie  i bieżące stanowią kwotę 

13.288 zł.   

Radny Z. Kaczorowski – zapytał, ile wynoszą wpływy z opłat za wodę? 
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Wójt B. Polańska – poinformowała,  że suma rocznych opłat za wodę wynosi 274.684 zł. 

Roczna wielkość sprzedaży wody 159.700 m
3 

wody. 

Radny Z. Kaczorowski – wyjaśnił, dlaczego się zapytał. Od wielu lat radni i władze gminy  

zastanawiali się, ale nie wyszło to poza Komisje  nad rezygnacją z usług tej firmy. Natomiast 

jest przekonany,  że przy takich relacjach remontu do całości wpływów byłoby to dla gminy 

korzystne. Oczywiste jest, że nie jest w stanie przewidzieć wszystkich elementów  obsługi,    

w grę wchodzą etaty z obsługą ale wydaje nu się, że powinniśmy to bardzo poważnie wziąć 

pod uwagę. 

Wójt B. Polańska – powiedziała, że znaczącą kwotę stanowi energia elektryczna 71.269,61 

zł, materiały i urządzenia, transport i sprzęt – 23.254 zł.,  koszty ogólne, prowizje wnoszone 

bankom,  ustalenie wymiaru  należności za wodę, badania wody – 63.118 zł. 

Przewodniczący L. Pytel – odczytał projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy.  

Radna Jadwiga Koc – poinformowała, że padła  propozycja, od Pana radnego 

Kaczorowskiego.  Pan  Kaczorowski zaproponował, że może byłoby taniej. Następnie   

zapytała, ale kto nas weźmie? Podkreśliła, że na Sesji są sołtysi i może oni dadzą  jakieś 

propozycje i może coś podpowiedzą, iż też  mają głos w tej sprawie. Zaproponowała 

przedyskutować sprawę, a jeśli nie,  to  wtedy przegłosować uchwałę. 

Sołtys wsi Ostaszewo –Włuski Mieczysław Skorupski – uznał, że  ZUW przysyła  swoje 

kalkulacje. Zaproponował urwać 0,02zł. z 1m
3
 dostarczanej wody.  Natomiast co do przejęcia 

wodociągów powiedział, że pomysł  jest bardzo ryzykowny.  Jeśli będzie awaria , a niektóre 

gospodarstwo ma ogromną ilość krów  i  zanim znajdzie się części itd. to potrwa,  zwierzęta 

muszą pić, a ZUW ma zaplecze  i ma  czym naprawić.  Myśli natomiast o urwaniu 0,02 zł.      

z 1m
3
 wody.  

Przewodniczący L Pytel - poinformował, że sprawa zatwierdzenia taryf na wodę była 

tematem posiedzenia Komisji. Komisje przychyliły się i pozytywnie zaopiniowały propozycje 

w związku z tym poddaje pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 10 głosami „za” przy 

1 głosie „przeciwnym” oraz 4 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr VIII/26/11        

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy – 

która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
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Radca prawny Bogusław Sokalski – wyjaśnił, Panu sołtysowi Skorupskiemu, że Rada nie 

może obniżyć ceny 1m
3 

 wody o 0.02 zł. Rada albo zatwierdza, albo nie zatwierdza taryf. 

Sołtys wsi Ostaszewo – Włuski M. Skorupski – powiedział, że taryfę zatwierdzamy, tylko  

niech  przysyłają  o 0.02 zł. mniej z 1 m
3
. 

Radca prawny B. Sokalski  -  uznał, że   ewentualnie   w rachubę wchodzi nie zatwierdzanie 

taryf. Natomiast, co do ogłoszenia przetargu powiedział, że  przerabiał to wiele lat temu. Jego 

zdaniem, praktycznie jedynym potencjalnym  zakładem jest Pułtusk, tylko na pewno będzie  

to 1 zł drożej, a z innych  firm nikt się nie zgłasza. Zaznaczył, że były takie próby. Podkreślił, 

że to jest firma, trzeba  mieć  doświadczenie,  ludzi, a ZUW  nie jest  taką  najdroższą firmą.  

Radny Z. Kaczorowski - korzystając z tego, że w Sesji uczestniczy Pan radca, powiedział, że 

chodziło mu zupełnie  o co innego tj.  nie zastąpienie jednej firmy inną, tylko ewentualnie  

podpisanie umowy albo interwencyjne przeprowadzanie napraw, a  prowadzenie całej obsługi 

podciągnięcie pod urząd gminy, bo wiadomo, że inne firmy będą miały podobną cenę wody. 

Przewodniczący L. Pytel - wyjaśnił, że nie jest to możliwe. 

Radny Z. Kaczorowski - powiedział, że dlatego pyta o to, czy jest możliwe rozwiązanie. 

Radca prawny B. Sokalski - powiedział, że można powołać spółkę gminą wyposażając ją               

w majątek  i fundusze finansowe. 

Ad. pkt 11. 

Wójt B. Polańska – poinformowała, że na terenie gminy mamy 3 lokalne socjalne                 

tj. budynek w Skaszewie, Gzach i Starych Grochach. W związku z tym, że po inspekcji  na 

budynku w Gzach został zmieniony dach, ale jest bardzo dużo  zadań do wykonania, co wiąże 

się z kosztem, a gminy w tej chwili nie stać na to, zaproponowała wyłączyć budynek w Gzach 

z lokali socjalnych i przeznaczyć na sprzedaż. 

Radny W. Czapliński – zapytał, czy  prawnie  byłoby możliwe, jeśliby  mieszkańcy teraz  

domagali się remontu budynku, ponieważ są w nim zameldowane 2 rodziny, czy prawnie jest 

możliwe takie coś zrobić?      

Radca prawny B. Sokalski – odpowiedział, że jest możliwe,  zważywszy, że  te rodziny są 

zainteresowane zakupieniem, a gmina nie może sprzedać jeżeli są tam lokale socjalne.  

Lokal socjalny nie może być zbyty. Inaczej  mówiąc,   żeby podjąć działania  w celu 

sprzedaży lokali mieszkającym i w przetargu wolnych, należy uwolnić lokale z kategorii  

lokali socjalnych.   
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Przewodniczący L. Pytel – odczytał projekt uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie 

uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009 – 2013      

i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i poddał 

pod głosowanie.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za”, przy  

0 głosów „przeciwnych” oraz  1 głosie   „wstrzymującym”    podjęła Uchwałę Nr VIII/27/11    

w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 

2009 – 2013  i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy – która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12.  

Wójt B. Polańska –  przedstawiła informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych    

w 2010 roku.  

Poinformowała, że w okresie od 30.03.2010 r.  do 29.12.2010 r.  Rada Gminy podjęła           

43 uchwały z tego: 27 zostało zrealizowanych, 13 uchwał jest w trakcie realizacji, nie 

zrealizowano 1 uchwały, do realizacji pozostaje 2 uchwały.  

Wyjaśniła, że nie jest i nie będzie zrealizowana uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Gzy.    

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Mazowiecki stwierdził  nieważność powyższej 

uchwały. W toku kontroli legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru  stwierdził, że 

uchwała  narusza obowiązujące przepisy prawa, w szczególności wykracza  poza zakres 

upoważnienia ustawowego jak również narusza unormowania wypływające z rozporządzenia  

Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.   

Pomimo, że uchwała  została uchylona do tematu nie wracamy, ponieważ w tej chwili trwają 

regulacje prawne i musimy poczekać do rozstrzygnięć ustawowych. 

Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 20190 roku – 

stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 13.  

W związku z tym, że nie radni nie zgłosili żadnych interpelacji, odpowiedzi nie było. 

Ad. pkt 14.   

Wójt. B. Polańska – poinformowała, że została podpisana umowa na żwirowanie dróg. W tej 

chwili przygotowywana jest lista ile żwiru przypada  na każdą wieś. Rozpoczęcie prac – 

koniec czerwca.  
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Do wykonawcy zadania poda  numery telefonów Państwa sołtysów, żeby uzgodnić dzień 

dostawy żwiru do wsi, żeby nie było zaskoczenia, że przyjadą samochody,  a sołtysi nic nie 

wiedzą.  

W kwestii uzgadniania   z sołtysami  wielkości samochodów  nadmieniła, że w ostatnim roku 

były duże samochody i nie wszędzie można było dojechać. Jakie mają  to być samochody  

będzie uzgadniane wewnętrznie.   

Jutro jedzie do Warszawy na podpisanie umowy. Gmina otrzymała 58.000 zł. na zadanie pn. 

„Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski – Begno”. Jest to końcówka drogi, którą 

przejeliśmy od Powiatu. Na realizację zadania będzie ogłoszony przetarg. 

Ad. pkt 15. 

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska – zapytała, czy drogi będzie  żwirowała ta 

sama firma co w poprzednich latach, czy ma być coś nowego?  

Wójt B. Polańska – odpowiedziała, że przetarg wygrała firma z Karniewa. Nie jest to ta 

sama firma. Przy podpisaniu umowy i uzgadnianiu,   właściciel firmy  zgadzał się na  

wszystkie  propozycje, które padły ze strony gminy. Jak to będzie w realizacji, trudno 

powiedzieć.  

Sołtys wsi Wójty –Trojany Andrzej Mordwiński -  zapytał, skąd będzie wożony żwir? 

Wójt B. Polańska – odpowiedziała, że  żwir będzie z  Cichaw. Z wykonawcą  już 

rozmawiała na temat jakości żwiru. Powiedział, że będzie zależało to od odkrywki. Nie jest to 

tak, że z tego samego miejsca może być ten sam żwir. O jakość żwiru, żeby była jak najlepsza 

muszą zadbać wszyscy. 

Sołtys wsi Wójty – Trojany A. Mordwiński – zapytał Panią Wójt, czy jest planowane 

koszenie poboczy, tak jak było robione tradycyjnie  co roku, bo jest to potrzebne? Następnie  

powiedział, że do Pani Wójt zgłaszał usterkę  w drodze w Wójtach – Trojanach. W związku    

z tym   chciałby się przypomnieć, że sprawa ta nie  została załatwiona. Nadmienił, że na 

pewno Pan Czapliński też będzie mówił o tym, bo te dwie  rzeczy konieczne  są do zrobienia. 

Poinformował też, że we wsi Wójty-Trojany  zrobiła się druga usterka. Są już 2 naprawy.      

W związku z tym prosił o   jak najszybsze wykonanie napraw, bo może dojść do wypadku.  

Wójt B. Polańska – odpowiedziała, że   jeśli chodzi o koszenie poboczy, to już rozmawiała    

z kierownikiem Gminnej Spółki Wodnej w Gzach i pobocza będą koszone.  Natomiast jeśli 

chodzi o naprawę, to w tym tygodniu wchodzi firma „POLHILD I” , która wykonywała drogę  
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w Wójtach – Trojanach, a teraz będzie robiła most w Słończewie. W związku z tym już 

rozmawiała i może uda się  wszystkie ubytki w drogach załatać.   

Poinformowała, że dziur w dogach asfaltowych powstało dużo ( Wójty – Trojany, Gotardy, 

Pękowo).  Firma musi poprawić asfalt w Wójtach – Trojanach,  co było zakwestionowane na 

odbiorze. Poza tym jest jeszcze dziura zabezpieczona  na drodze do Mierzeńca. 

Myśli, że w najbliższym czasie wszystkie ubytki w drogach będą zrobione. 

Radna Zofia Frąckiewicz  - prosiła, żeby sołtysi zostali poinformowani, jaki żwir został 

zakupiony. Chodzi o to, żeby nie było  później  kiedy zostanie rozwieziony, że to nie ten żwir. 

Chodzi o to, żeby dzisiaj poinformować sołtysów jaki został zakupiony żwir, czy to żwir 

kamienisty, czy piasek, czy glina. 

Sołtys wsi Szyszki Waldemar Pawlak – zwrócił się z prośbą do Pani Wójt, żeby sołtysi 

wiedzieli,   ile  orientacyjnie mają przeznaczonego na każdą wieś żwiru,  ponieważ muszą to 

też  podzielić na różne drogi.  

Następnie zapytał, że jeżeli żwir nie będzie odpowiadał mieszkańcom,  czy jest możliwość 

zakwestionowania transportu, czy po prostu  nie bierzemy, bo się nie nadaje ? 

Sołtys wsi Gzy Marian Zawadzki – powiedział, że z tego co wie, to z Cichaw nie ma żwiru 

na drogi.  Jest to piach  taki jaki był w zeszłym roku. Wszystko się rozjeżdża. Myśli, że  jeśli 

przetarg wygrał nowy wykonawca to i nowa żwirownia.   

Uznał, że z Cichaw nie ma żwiru dobrego. Jak popada  deszcz   wszystko się rozjeżdża na 

rów i jest  w rowie. Taki żwir nie nadaje się na drogi.  Jeśli  mamy płacić za błoto, to nie ma 

sensu.  Jeśli przywiozą taki żwir jak był, to odmawia.   

Sołtys wsi Wójty – Trojany M. Mordwiński – zapytał, Pana Wójta,  czy nie lepszy byłby 

żwir  z za Makowa ? Dodał, że Pan Wójt zna tę sytuację. Uznał, że z Karniewa  jest bliżej        

i jest tam  bardzo dobra żwirownia. 

Sołtys wsi Grochy Imbrzyki Roman Niesłuchowski -  powiedział, że  w roku 2010              

z funduszu sołeckiego w Grochach – Imbrzykach miały być wyremontowane 2 przystanki 

autobusowe. Poinformował, że trzeci  przystanek w tej wsi  uległ degradacji.  Ktoś go 

zrujnował i poukładał pustaki, ale grozi to niebezpieczeństwem dla dzieci.  

Sprawa, którą porusza na każdej Sesji, to droga powiatowa Kozłówka – Grochy Imbrzyki, na 

której  w ostatnim czasie doszło  nie do tragedii, ale  do uszkodzenia samochodu. Przyjechała 

Policja, Straż Pożarna  i laweta. Kierowca prawdopodobnie będzie się domagał 

odszkodowania na drodze sądowej. 
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Następnie  zwrócił się   z prośbą  o wycięcie poboczy na powyższej drodze, ponieważ na 

innych drogach powiatowych  są wycięte pobocza, a na tej nie.  

Wójt B. Polańska -  na temat przystanków powiedziała, że najchętniej wszystkie przystanki  

rozebrałaby. Przystanki są robione, a tego samego dnia, albo na drugi dzień są rozbierane.  Jej 

zdaniem, robienie na okrągło  to syzyfowa praca i wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ogólnie 

nawet naprawa  przystanku jest dla gminy bardzo  uciążliwa, ponieważ nie ma żadnego 

sprzętu.  Nadmieniła, że ma jednego pracownika z robót publicznych.   Pracownik ten, żeby 

zawieść cement, wykorzystuje swój samochód osobowy i jej przyczepkę. Następnie 

przedstawiła sytuację  z zatrudnieniem pracownika. W tej chwili może zatrudnić pracownika 

na roboty publiczne,  który musi mieć  ukończone 25 lat i być zarejestrowany w Powiatowym 

Urzędzie Pracy. Wykonała ok. 20 telefonów i  nie ma człowieka.  Dzisiaj napisała  do Urzędu 

Pracy, że rezygnuje, bo dostaliśmy pieniądze. Wniosek z tego taki,  że  osoby które 

zarejestrowane jako bez robotne gdzieś pracują, a za pieniądze takie jak 1.000 zł. miesięcznie 

nie chcą pracować. Dodała, że z przystankami czasami się zastanawia,  co ma robić.  

Do Groch – Imbrzyk myśli, że pojedzie, zobaczy i ewentualnie przystanek zostanie 

rozebrany.   Natomiast, czy będzie budowany nowy przystanek, trudno powiedzieć, bo           

w budżecie gminy nie ma pieniędzy. 

Odnośnie dróg powiatowych poinformowała, że  Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku   nie 

ma dyrektora. Jest ogłoszony przetarg.  Nie chce przytaczać ile zostało napisanych pism do 

ZDP odnośnie remontów i napraw dróg powiatowych. Poinformowała, że dzisiaj przed Sesją 

dzwoniła do Pani Krysiak – Zastępcy Dyrektora. Pani Krysiak obiecała, że w tym tygodniu 

przyjedzie do niej z inspektorem nadzoru z Warszawy i razem  przejadą się po wszystkich 

drogach powiatowych i zobaczą co w tym temacie  zrobią. Zaznaczyła, że oprócz tego, że 

część jest poprawione, to jeszcze na drodze powiatowej, która była robiona  pozostały do 

wykonania usterki.  Na ten temat również kilkakrotnie pisała i dzwoniła  i będzie to robiła        

w dalszym ciągu. Przyznała, że wielkiego wpływu na drogi powiatowe naprawdę nie ma.      

Po rozmowie  z Panem Starostą ma nadzieję, że po zatrudnieniu dyrektora sprawa napraw 

asfaltów  ma się poprawić. Ze względu na to, że ZDP  w tej chwili nie dysponuje żadnym 

sprzętem, ma  zakupić  koparkę,  ma być lepiej i na to czeka.   

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński – odnośnie jakości żwiru, wyjaśnił, że wszystko 

zostało określone w  warunkach przetargu. Żwir musi być dostarczany zgodnie z normą  jaką        

stosuje się przy dostawie żwiru na drogi. Taki jest zapis. 
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Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – zapytał, kto sprawdzi tę normę? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński – odpowiedział, że można to sprawdzić w laboratorium. 

Jeśli będzie to z winy wykonawcy, to kosztem badania zostanie obciążony wykonawca. 

Sołtys wsi Stare Grochy Tomasz Długołęcki – był zdania, że trzeba  uczulić wykonawcę, 

żeby  nie było gliny, ponieważ jeżeli będzie nawieziona glina i popada deszcz to wszystko się 

marze.  

Zastępca Wójta W. Ochtabiński – powiedział, że ze swojej strony będziemy to sprawdzać    

i  taka prośba też do sołtysów.  

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska – zapytała, czy materiał na drogę ma jakąś nazwę, 

czy jest to pospółka, czy to mieszanka żwirowa, czy jest  jakaś określona nazwa?  

Zastępca Wójta W. Ochtabiński – odpowiedział, że materiał na drogi nazywa się pospółka 

żwirowa. Dodał, że  w tej chwili przygotowywana jest lista,  w której określona będzie ilość  

ton na każdą wieś.  Pana sołtysa  z Szyszk poinformuje,   ile ton przysługuje na jego wieś.  

Skąd ma być dostarczany towar na drogi, gmina nie może tego narzucić wykonawcy              

w warunkach przetargu. 

Sołtys wsi Ostaszewo Włuski M. Skorupski – powiedział, że chciały wiedzieć, jakie 

samochody mają wozić żwir i o jakiej ładowności. 

Zastępca Wójta  W. Ochtabiński – wyjaśnił, że w przetargu podaliśmy  9 i 12 ton. 

Wykonawca mówi, że chciałby dostarczać większym transportem,  to składować, a później 

rozwozić mniejszym. Ale jest to indywidualnie  do domówienia się  z danym sołtysem, czy 

będzie kazał wysypać duży samochód  w jednym miejscu, a później kazać to rozwieść, czy 

inaczej.   Wykonawca  to będzie uzgadniał indywidualnie  z sołtysem danej wsi.  

Sołtys wsi Sisice  Janusz Bilik – poinformował,  o dziurach w drodze  przez wieś Sisice.    

Po asfalcie  jeżdżą wielkie samochody  ciężarowe  ze żwirem i z masą  i jest coraz gorzej. 

Kiedy zadzwonił, do miejsca gdzie  robią masę, to usłyszał, a którędy mają jeździć? Na 

drodze jest ustawiony znak 15 t., a oni nic sobie z tego nie robią. 

Radny Z. Kaczorowski – korzystając z obecności  radnego  powiatowego                              

Z. Kołodziejskiego zapytał, o odcinek drogi powiatowej Żebry Falbogi – Gąsocin. 

Powiedział, że w tej chwili pojawiają się różne plotki i nie wie kto je rozsiewa i na ile jest       

w tym prawdy, że droga ma być robiona wcześniej niż zapewniał Pan Starosta.  

A z drugiej strony na drodze tej nie robi się żadnych remontów, praktycznie od miejscowości 

Szyszki jest w ogóle nie przejezdna.  



- 20 - 

 

Ktoś,  kto jedzie pierwszy raz, to na pewno uszkodzi sobie samochód, ponieważ tam 

znienacka bez żadnego ostrzeżenia wpada się w bardzo głębokie doły. Zwracając się do 

radnego powiatowego  zapytał, jak to wygląda z punktu widzenia Pana Starosty, czy Rady 

Powiatu? 

Radny  Rady Powiatu Z. Kołodziejski – odpowiedział, że drogi powiatowe zna i  zgłaszał je 

na Sesji. Najbliższa Sesja Rady Powiatu będzie we 21.06.2011 r. i też to powtórzy.  

Odnośnie planów na rok 2011,  to   na temat drogi Żebry Falbogi – Gotardy nic nie wiadomo,                

w planach jej nie ma. W tej kadencji są przewidziane drogi, ale na rok 2011 nie ma.  

Radny Z. Kaczorowski – poinformował, że Pan Starosta zapewniał go, że w 2014 r.              

po czym  zapytał, kiedy będą remonty? 

Radny Rady Powiatu Z. Kołodziejski – odpowiedział, że remonty będą robione.                 

Poinformował, że w Zarządzie Dróg Powiatowych jest wymiana kadrowa. Dyrektor złożył 

rezygnację i nie jest dyrektorem, księgowa odeszła, zespół kadrowy został rozwiązany.   Pani 

Krysiak pełni obowiązki przejściowo. Będzie zatrudniony nowy dyrektor i nowi ludzie i będą 

nowe rozwiązania.   Sprawę remontów i dziur stara się usprawnić Starosta  zajmujący się 

drogami. W najbliższym czasie te rzeczy będą robione. Powiedział, że  sprawy te na bieżąco 

pilotuje sam. Drogę Kozłówka  - Grochy Imbrzyki przejechał i trochę dziur tam było,  trochę 

było połatane, ale  nie do końca tak jak potrzeba.  Łatana była droga powiatowa Begno – 

Ostaszewo, a za Szyszkami dawno nie jechał i nie wie. Wszystko to zgłaszał   i jeszcze 

przedstawi na Sesji Rady Powiatu. Będzie czuwał nad tym, żeby to poprawić.                         

A w inwestycjach  na ten rok, nie jest to przewidziane. Uznał, że aż się prosi, żeby odcinek,            

o którym mówił Pan radny Kaczorowski pociągnąć aż do granicy gminy. 

Sołtys wsi Sulnikowo  H. Grzelakowska – odnośnie zwirowania zapytała, czy będzie 

równiarka jak w ubiegłym roku?    

Wójt B. Polańska – odpowiedziała, że równiarka będzie. 

Radny W. Czapliński – odnośnie drogi powiatowej  Kozłówka  - Krzemień powiedział, że  

na wysokości gospodarstwa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Grochach – Krupach           

w ogóle nie ma rowów. Podczas  opadów lub wiosennych roztopów grunt jest tak 

rozmiękczany, że woda płynie przez szosę. Następnie zapytał, czy jest możliwość odnowienia 

rowów, bo kiedyś tam rowy były? 

Odnośnie mostu w Mierzeńcu powiedział, że nie wie, czy szkodę zrobiła w nim woda, czy 

bobry. Uznał, że trzeba to rozkuć i zasypać, ponieważ zrobiła się  pod spodem wyrwa.  
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Stwierdził, że był na miejscu i oglądał. Jest tam głęboka dziura i nie wystarczy  lekko zakleić 

asfaltem, zasmarować.  Jego zdaniem, trzeba wykonać głębszy remont.   

Następnie powiedział, że chodzi o budynek drewniany w Gzach i  zapytał, czy  jest tam   

jakaś duża działka pod tym domem z przeznaczeniem na sprzedaż ? 

Poinformował, że rozmawiał, tam nie ma żadnych sanitariatów.  tam ludzie   myślą o tym , że 

ktoś będzie chciał pobudować szambo. 

Po czym zapytał, że  jeśli  nie ma tam działki, to jakie będą  warunki  mieli ludzie do 

mieszkania?  Uznał, że jeśli nawet to kupią za niewielkie pieniądze, to jest ogromny koszt       

i zapytał, czy z tą sprzedażą nie wsadza się kogoś na minę? 

Wójt B. Polańska – odpowiedziała, że działka jest tylko przed budynkiem, ponieważ za 

budynkiem  granicę stanowi ściana budynku. Rozważane było to jak, bo było spotkanie           

z osobami, które są chętne do nabycia. Prawdą jest, że tam nie ma sanitariatu. W tej chwili 

mieszkańcy  korzystają   z naszych sanitariatów na zewnątrz. Będziemy musieli tym 

mieszkańcom  którzy kupią, zapisać i sanitariat wydzielić, żeby mogli korzystać z tego. 

Uznała, że nie bardzo widzi  możliwości  doprowadzenia tam  kanalizacji.    

Będąc przy głosie przekazała następujące informacje : 

  o ogłoszonym programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Program jest skierowany do osób fizycznych. Budowa przydomowych oczyszczalni może być 

dofinansowana w wysokości 30% kosztów całkowitego zadania tj. nie więcej niż 5.000 zł.  

dla  oczyszczalni o przepustowości do 5m
3
 na dobę  i nie więcej niż 7.000 zł. dla oczyszczalni       

o przepustowości powyżej 5m
3
 na dobę.   Wnioski będą rozpatrywane według kolejności 

zgłoszeń do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do czasu 

wyczerpania środków na ten cel. Ze szczegółami oferty można się zapoznać na stronie 

internetowej, która została przekazana sołtysom lub stronie internetowej gminy 

www.gminagzy.pl oraz wziąć stosowny wniosek w urzędzie gminy. 

 o wyborze ławników na kadencję 2012-2020. 

Z Gminy Gzy ma zostać wybrany 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Pułtusku Wydział 

Rodzinny i Nieletnich. 

Kandydatów na ławników zgłaszają :  

prezesi właściwych  sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe,  

zarejestrowane na podstawie  przepisów prawa,  z wyłączeniem partii politycznych oraz         
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co najmniej 50 obywateli mających  czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  

terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie  do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji. 

Ławnikiem może zostać wybrany ten kto: 

1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 

2/ jest nieskazitelnego charakteru, 

3/ ukończył 30 lat, 

4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania   

    co najmniej od roku, 

5/ nie przekroczył 70 lat, 

6/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 

7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie. 

Karta zgłoszenia  kandydata  na ławnika sądowego jest dostępna : 

- w Biurze Obsługi Rady,  

- za pośrednictwem Internetu , na stronie  oznaczonej  www.ms.qov.pl. 

Do karty zgłoszeniowej kandydat jest zobowiązany dołączyć: 

1) informację z  Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, 

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie   

    o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,  

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,  

    że władza rodzicielska  nie została mu ograniczona ani zawieszona, 

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza  podstawowej opieki  

    zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  

    środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji  

    ławnika, 

5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu  

    osobistego. 

 o uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie  terminów zakończenia 

okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie 

województwa mazowieckiego  dla celu  zachowania uprawień odszkodowawczych za 

szkody łowieckie. 
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- przypomniała o  wypełnieniu i odesłaniu przez radnych  do dnia 20.06.2011 r. ankiety 

otrzymanej z  Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Geografii i Studiów Regionalnych  

Zakład Rozwoju i Polityki Regionalnej. 

Ad. pkt 16.                       

                   Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.50  

zamknął  VIII Sesję Rady Gminy Gzy.  

 

Protokołowała:       Przewodniczył:             

Zofia Pszczółkowska       Leon Pytel  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


