
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XVII/08 

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 09 października  2008 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Marianny Filipowicz – Przewodniczącej Rady Gminy Gzy. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz  - o godz. 10.15 otworzyła XVII Sesję Rady 

Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczyła, iż zgodnie z listą 

obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu 

rady wynoszącego 15 osób, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji.  Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

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: zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział  
     członków ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych lub szkoleniu         
     pożarniczym. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
    w Gzach. 
9. Informacja o aktualnym stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy. 
10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych gminy Gzy. 
11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 
      samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gzy. 
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  
13. Sprawy bieżące gminy.       
14. Wolne wnioski i pytania. 
Jednocześnie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić                     

z wnioskiem  o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 

Radni nie zgłosili wniosku o dokonanie zmian w porządku obrad,  w związku z czym porządek 

obrad sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 3.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy 

odbytej w dniu 11 września 2008 roku Nr XVI/08 jest wyłożony na sali obrad do wglądu. 

Radni nie wnieśli uwag do wyłożonego protokołu, w związku z czym,   został przyjęty 

jednogłośnie. 

Ad. pkt 4.                      
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.                                                                                                                                                                                                                                                
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Ad. pkt 5. 
Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski - mówił o możliwości składania wniosków do programu 
unijnego na drogi na lata 2009-2010. Poinformował, że  wspólnie z Radnymi wytypowana 
została droga Skaszewo Nowe - Sulnikowo o długości 3785 mb. Przypomniał, że powyższa 
droga jest  ujęta w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy a obecnie należy uściślić koszty jej 
przebudowy. Poinformował, że do programu należało wytypować drogę dłuższą o kosztach 
wynoszących ponad 1.000.000 zł., która  łączyłaby  się z drogą krajową, wojewódzką, 
drogami powiatowymi i drogami gminnymi.   Droga Skaszewo Nowe - Sulnikowo  kwalifikuje 
się do programu, ponieważ koszty jej budowy  wyniosłyby ponad 2.000.000 zł. z czego środki 
unijne  stanowiłyby 85% poniesionych nakładów natomiast  15% - środki samorządu gminy. 
Nadmienił, że wniosek o dofinansowanie na drogę należy złożyć do 13.10.08 r. do godz. 
15.00. Dodał, że  program unijny był na lata 2009-2010 ale w tej chwili został przesunięty 
bezterminowo i obecnie jest nabór wniosków. Droga będzie realizowana,   po   przyznaniu 
środków. 
Odnośnie  odcinków dróg krótszych, które są  ujęte w PRL i na które opracowana jest 
dokumentacja, powiedział,  że w roku przyszłym będzie szukał możliwości finansowania         
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Urzędzie Marszałkowskim. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Kazimierz 
Żebrowski – przedstawił pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały. 
Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego ze wspólnego posiedzenia            
z Komisją Rolnictwa i Budżetu z dnia 06.10.2008 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński – również przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały w sprawie : zmiany w Planie 
Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy. 
Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu ze wspólnego posiedzenia z Komisją Oświaty, Zdrowia           
i Bezpieczeństwa Publicznego  z dnia 06.10.2008 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: zmiany w Planie 
Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13  radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”     

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/80/08 w sprawie: zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego 

Gminy Gzy – która stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 6. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – powiedziała, że projekt uchwały w sprawie: zmian 

budżetu gminy Gzy na rok 2008 został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, 

Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu w dniu 06.10.2008 r.   

Poinformowała, że zmiany w budżecie łączą się  ściśle ze   zmianą w  Planie Rozwoju 

Lokalnego Gminy Gzy oraz remontami przystanków autobusowych. Przypomniała, że tak jak 

wcześniej mówił Pan Wójt,  gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego „ Przebudowa drogi gminnej Skaszewo Nowe – Sulnikowo” do Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.  
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W związku z tym  zachodzi konieczność zmian w budżecie, ponieważ jeszcze  w tym roku 

należy dokonać prac przygotowawczych związanych z tą inwestycją tj. opracowanie 

projektów budowlanych, studium wykonalności, podkłady geodezyjne  i wszystkie inne 

prace, które są konieczne aby  złożyć wniosek. Nadmieniła, że najpierw będzie badana strona 

formalna, później merytoryczna  i dokumenty te muszą być przygotowane. Wstępne 

zestawienie kosztów na drogę wynosi ogółem – 2.421.632,31 zł., nakłady do poniesienia        

w roku 2008 -  64.800 zł.  Kwota ta przeznaczona jest na prace przygotowawcze. Uznała,        

że w związku z tym, że  budżet gminy praktycznie został już zamknięty, został ogłoszony 

przetarg (budżet jest deficytowy, ) są  zmiany przeniesienia tych środków pomiędzy działami.  

Z działu 600 Transport i łączność przeniesiono środki z usług remontowych na zadanie 

inwestycyjne i wprowadzono je  do planu wieloletniego.  W momencie uzyskania środków w 

roku 2009, będzie dalsza realizacja robót budowlanych natomiast  prace przygotowawcze 

muszą zostać wykonane    jeszcze   w tym roku.  Zaproponowane  zmiany budżetu gminy,  

pozwolą na dalszą realizację zadania. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 

przedstawił pozytywną opinię do proponowanego projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu  M. Mordwiński  - również przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy 
Gzy na rok 2008 i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13  radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”     

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/81/08 w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 

2008  – która stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt  7. 

Wójt Z. Kołodziejski -  wyjaśnił, że do tej pory wysokość ekwiwalentu  za udział członków 

ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym  ustalał 

sam osobiście jako Wójt Gminy. Obecnie ukazała się ustawa,  która obliguje Radę Gminy  do 

ustalenia ekwiwalentu w drodze uchwały. W przedstawionym projekcie uchwały jest 

propozycja wypłaty ekwiwalentu  w wysokości 10 zł. za każdą godzinę udziału w działaniach 

ratowniczych i 5 zł. za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. Wysokość 

ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia  ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Na dzień dzisiejszy 

ekwiwalent  wypłacany jest w wysokości takiej,  jak  proponuje  w projekcie uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K.  Żebrowski – 

powiedział, że opinia do proponowanego projektu uchwały w sprawie:  ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym jest pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – powiedział, że jego Komisja 
również pozytywnie zaopiniowała  proponowany 
  projekt uchwały.  
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Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” 
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/82/08  w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych lub  
szkoleniu pożarniczym - która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka – powiedziała, że 

do dnia 30.09.2008 r.  obowiązywała ustawa o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.  Z dniem 01.10.08 r. następuje zmiana. Zostaje 

wdrożona ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 07.09.2007 r. 

Ustawa określa zasady postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczeń 

alimentacyjnych na podstawie tytułu wykonawczego,  jeżeli prowadzona egzekucja przez 

komornika jest bezskuteczna. Jest to dla osób samotnych. Ustawa o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów zwiększa jakby krąg osób uprawnionych, ponieważ osoby które 

będą miały nasądzone alimenty będące w związkach małżeńskich  również będą korzystały                  

z świadczeń funduszu alimentacyjnego.  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 

przedstawił pozytywną opinię do proponowanego projektu uchwały w sprawie: zmiany         

w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – poinformował, że opinia jego 

Komisji do w/w projektu uchwały jest również pozytywna. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała  projekt uchwały w sprawie : zmiany w Statucie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/83/08  w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach - która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca M. Filipowicz - w związku z tym , że na obrady sesji jeszcze nie przybył      

Pan dr Dariusz Mikuś  zaproponowała  przesunięcie  pkt 9. Informacja o aktualnym stanie 

opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy, do czasu przybycia Pana dr  D. Mikusia.  Nadmieniła, 

że  w dzisiejszej rozmowie telefonicznej poinformował, że ma dużo pacjentów ale na sesję 

przybędzie. 

Rada Gminy przyjęła przez aklamację przesunięcie w/w punktu. 
 
Ad. pkt 10. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – przedstawiła informację dotycząca oświadczeń 

majątkowych radnych gminy Gzy.  

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych radnych  - 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 11. 
Wójt Z. Kołodziejski – przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych  
pracowników administracji samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy 
Gzy. 
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników administracji samorządowej          
i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gzy -  stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. 
Ad. pkt 12.   
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji, nie było też i odpowiedzi. 
Ad. pkt 13.  
Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że jeśli chodzi o zadania inwestycyjne to 
„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie” została 
zakończona. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Porzowo,  
na którą gmina otrzymała dofinansowanie z FOGR również została zakończona. Odbiór drogi 
odbędzie się 14.10.2008 r. Aktualnie wykonawca wchodzi na drugą drogę w Porzowie. 
Żwirowanie i równanie dróg zostało zakończone. Częściowo wycinane są krzaki. Obecnie 
odbywają się prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
– drogi Skaszewo Nowe – Sulnikowo. 
Ad. pkt 9. 
Dariusz Mikuś Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DAR-MED” -  poinformował, że 
opieka medyczna na terenie gminy Gzy sprawowana jest w 2 Ośrodkach Zdrowia                     
w Przewodowie i Szyszkach. W  Ośrodku Zdrowia w Przewodowie pracuje 3 lekarzy                
tj. Pan dr Laskowski, Pani dr Wyszyńska i od lipca 2008 r. Pani dr Dul –pediatra. W Ośrodku 
Zdrowia w Szyszkach- Pani dr Wyszyńska, Pan dr Laskowski, Pan dr Popko i  osobiście sam.           
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej po podpisaniu umowy  z Narodowym Funduszem 
Zdrowia  NZOZ „DAR-MED” prowadzi bieżące leczenie, formy przewlekłe, kierowanie do 
szpitali, sanatorium, szczepienie dzieci, badania przesiewowe, badania bilansowe i badania 
laboratoryjne. Badania laboratoryjne, które polegają na pobieraniu krwi i moczu odbywają 
się  w obydwóch Ośrodkach Zdrowia, natomiast  w przypadku konieczności  badań 
radiologicznych pacjenci kierowani są do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Pułtusku. W SP ZOZ w Pułtuski wykonywane są również badania USG i część 
badań laboratoryjnych. Poinformował, że do tej pory były problemy z zatrudnieniem 
pediatry, ale udało się  załatwić i od lipca opiekę nad dziećmi sprawuje   Pani  dr Dul. W razie 
potrzeby pacjenci kierowani są na fizykoterapię i leczenie uzdrowiskowe. 
Radny M. Mordwiński – przypomniał, że wcześniej,  kiedy  opiekę medyczną przejął NZOZ 

„DAR-MED” był aparat do wykonywania USG, który podobno zepsuł się czy coś innego. 

Zapytał, czy tego aparatu już nie będzie? 

D. Mikuś NZOZ „DAR-MED”- odpowiedział, że wymogi  NFZ zmieniają się co roku.                       
W miesiącu październiku lub listopadzie Prezes NFZ określa warunki na jakich ma być 
prowadzona działalność specjalistyczna i leczenie szpitalne. Jeśli chodzi o USG to wymogi 
bardzo wzrosły. Badania te musi prowadzić osobna pracownia, badania muszą być 
archiwizowane komputerowo.  W związku z tym był zmuszony zlecić badania USG pracowni 
USG w Pułtusku, która spełnia te wymogi. Dodał, że „DAR-MED.” miał obowiązek zawrzeć 
umowę o wykonywanie badań  z odrębnym podmiotem i tak zrobił.  

 



- 6 - 
 
Nadmienił, że aparatura do wykonywania USG była przestarzała i  była konieczność takiego  
rozwiązania, że pacjenci kierowani są do gabinetu USG w Pułtusku. 
Radny Zdzisław Kaczorowski -  przypominał, że kiedy Pan dr Mikuś decydował się na 
złożenie propozycji  świadczenia usług zdrowotnych na terenie gminy Gzy w poprzedniej 
kadencji Rady, o ile pamięta zobowiązał się do prowadzenia 2 Ośrodków Zdrowia do godz. 
18.00. Dzisiaj wszyscy wiedzą, że Pan doktor z tego się nie wywiązuje. Osobiście był 
zdziwiony, że Pan dr Mikuś decyduje się na 2 Ośrodki, bo nikt inny nie chciał się na to 
zdecydować. Poinformował, że wszyscy wiedzą , że ten układ dynamicznie się zmienia,  ale 
dzisiaj są niezadowoleni. Zapytał, jak Pan dr mógłby to wytłumaczyć,  żeby  uczestnicy sesji to  
zrozumieli i zostali przekonani. 
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED”- odpowiedział, że faktycznie zobowiązał się do tego, żeby 
wyremontować 2 Ośrodki Zdrowia, które były zaniedbane  i żeby  działalność medyczna 
miała miejsce i w Ośrodku Zdrowia Przewodowie i Ośrodku Zdrowia w  Szyszkach i z tego się 
wywiązał.  Remonty Ośrodków Zdrowia zostały dokonane i wszelkie kontrole w tym głównie 
z Sanepidu nie mają zastrzeżeń gdyż są w takim stanie, że mogą funkcjonować a wymogi nie 
były łatwe do spełnienia. Jeśli chodzi o czas pracy placówek, to w momencie rozpoczęcia 
sprawowania opieki przez NZOZ „DAR-MED” na terenie gminy Gzy przepisy NFZ 
zobowiązywały , żeby na terenie gminy  był czynny chociaż 1 Ośrodek Zdrowia , który swoją 
działalność prowadziłby do godz. 18.00. Jednak wymogi NFZ z roku na rok wzrastają               
w tym również w zakresie sprawozdawczości  natomiast w przypadku godzin pracy nie 
zostało to zaobserwowane. Wynika to z tego, że utrzymanie wymogu funkcjonowania 
poszczególnych filii  Zakładów Opieki Zdrowotnej do godz. 18.00 jest po prostu  
niewykonalne. Skutkowałoby to zamknięciem części Ośrodków Zdrowia, gdyż nie ma aż tak 
dużo  lekarzy w Polsce, żeby w każdym z nich zapewnić funkcjonowanie aż do godz. 18.00. 
Zaznaczył, że jeśli jest kierownikiem ZOZ to obowiązuje go stosowanie się do przepisów 
prawa pracy, które mówi, że pracownik zatrudniony w służbie zdrowia może pracować           
7 godzin i 35 minut. Jeśli chodzi o samych  lekarzy , to również obowiązują przepisy unijne, 
które zostały wprowadzone w Polsce i lekarzy także są objęci ograniczeniem czasu pracy.       
W związku z taką sytuacją NFZ w warunkach, które podaje co rok uwzględnił możliwość, że 
główna siedziba  konkretnego zakładu pracy jest czynna do godz. 18.00 natomiast filie mogą 
być czynne dużo krócej niż do godz. 18.00 i tak się stało. Poinformował, że norma 
zatrudnienia lekarza w stosunku do ilości mieszkańców wynosi 2.500 mieszkańców i może 
być warunkowo zwiększona do 2.750 mieszkańców na 1 lekarza. NZOZ „DAR - MED” ma 
wszystkich zadeklarowanych  pacjentów 5.900,  co daje  2  i niecałe ½ etatu. NZOZ „DAR-
MED” zatrudnia  Pana dr Laskowskiego na cały etat, Panią dr Wyszyńską na cały etat , 3 etat 
stanowi sam,  Pani dr Dul zatrudniona jest na niecałe ½ etatu i Pan  dr Popko na ¾ etatu. Jest 
to ponad 4 etaty, podczas gdy w przeliczeniu na  liczbę mieszkańców  wystarczyłoby  2 i ½ 
etatu a przy szerszej normie – 2.750  mieszkańców nawet wystarczyłoby 2 lekarzy. 
Przedstawiając stan zatrudnienia udowodnił, że NZOZ „DAR-MED” nie oszczędza na etatach 
lekarzy, ponieważ wg przepisów możliwe byłoby zatrudnienie 2 i ½ lekarzy, a zatrudnionych 
jest ponad    4 lekarzy.  Poza tym  NZOZ „DAR-MED” wykonuje dużo badań dodatkowych, 
które są drogie. W związku z tym,  ma o wiele  przekroczony limit, który powinien wykonać,  
wydaje więcej pieniędzy. Wiele pieniędzy wydaje również na lekarza. Zadeklarował, że co 
jest możliwe stara się wykonywać jak najlepiej i nie oszczędzać na zdrowiu pacjentów, 
badaniach, etatach lekarzy.  
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Wyraził, nadzieję, że jego starania są zauważalne przez pacjentów. Odpowiadając na pytanie 
Radnego Z. Kaczorowskiego podsumował,  że faktycznie w momencie , kiedy obejmował 
sprawowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy, wymóg NFZ był taki, że do godz. 18.00  
musiał być czynny chociaż 1 Ośrodek Zdrowia na terenie gminy natomiast w wyniku ogólnej 
sytuacji lekarskiej (zbyt małej ilości lekarzy w Polsce) staje się to niewykonalne. Wykonalne 
byłoby tylko, ze  szkodą, że  część Ośrodków Zdrowia trzeba byłoby zlikwidować. Osobiście 
uważa, że podjął decyzję zorganizowania opieki zdrowotnej w 2 Ośrodkach Zdrowia                 
z powodów, że było takie życzenie  Radnych, żeby utrzymać Ośrodek Zdrowia w Szyszkach, 
który jest bardzo mały a raczej takie Ośrodki Zdrowia są zamykane, ponieważ powoduje to 
przerost zatrudnienia i dodatkowe koszty utrzymania budynku gdyż wymogi muszą być 
spełnione w obydwóch Ośrodkach Zdrowia. Zaznaczył, że wyremontował obydwa Ośrodki 
Zdrowia, ponieważ Radni tak to widzieli i chciał być dobrze postrzeganym,  natomiast 
rozbicie pracy  lekarzy na 2 Ośrodki Zdrowia nie za bardzo pozwala, żeby czas pracy mógłby 
być wydłużony. Jednak mimo wszystko jest zwolennikiem takiego rozwiązania, ponieważ  
pacjenci z trenu Szyszk mają blisko do lekarza i mają  wygodę. Nadmienił, że przyjmowanie 
pacjentów przez    5 lekarzy jest  również dobre,  gdyż daje możliwość, że każdy pacjent może 
sobie dopasować lekarza. 
Sołtys wsi Kozłówka Jadwiga Koc – powiedziała, że obsługa pacjentów wygląda źle. 
Poinformowała, że w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie kilka razy spotkała się z takimi  
zdarzeniami. Podała przykład podczas gdy  czekała w kolejce  , Pan dr Laskowski wyjechał      
w teren  udzielić pomocy w nagłym wypadku.  Pacjentów było niedużo. Czekali więcej niż 
godzinę i nie było żadnego lekarza. Gdyby ktoś zasłabł nie było lekarza. Przykład drugi , to       
w godzinach przedpołudniowych  był wypadek.   Mężczyzna złamał rękę. Zadzwonili do 
Ośrodka Zdrowia  w Przewodowie z pytaniem czy przyjmuje lekarz, nie było żadnego lekarza. 
Usłyszeli, że proszę się zgłosić do Pana dr Mikusia w Winnicy. Zapytała,  dlaczego ma jechać 
do Winnicy skoro ma tę samą drogę do Pułtuska? Człowiek ten pojechał do Pana doktora do 
Winnicy i otrzymał  skierowanie na prześwietlenie. Miał złamaną rękę. Nadmieniła, ze takie 
sytuacje zdarzają się dosyć często. Uznała, że obsługa Ośrodka Zdrowia w Przewodowie jest 
grzeczna, ale pacjenci nie są zadowoleni, ponieważ Ośrodek jest bardzo krótko czynny, poza 
tym ,  mając tyle zatrudnionych lekarzy są sytuacje, że w Ośrodku Zdrowia nie ma żadnego 
lekarza i  w godzinach przedpołudniowych nie można uzyskać pomocy. Uważała, że skoro w 
Ośrodku w Przewodowie pracuje 3 lekarzy, w Szyszkach 4 lekarzy, czy nie można byłoby 
zorganizować godzin pracy, żeby Ośrodek funkcjonował w każdej godzinie, żeby mieszkańcy 
nie jeździli do Winnicy i do Pułtuska  i szukali pomocy skoro mają 2 Ośrodki Zdrowia na 
terenie gminy. Zapytała,  czy taka sytuacja niepokoi Pana doktora, ponieważ dużo pacjentów 
NZOZ „DAR-MED” odeszło do „Gajda-Med” w Pułtusku gdzie mogą uzyskać wszelkie porady? 
Jej zdaniem, Panu dr  Mikusiowi chyba zależy na pacjencie, ponieważ otrzymuje na to 
większe środki. 
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED”- wyjaśnił, że opieka jest zorganizowana zgodnie z przepisami          
i rozwiązaniami, które dyktuje NFZ i ustawa, że w przypadku  nagłego zachorowania,  opiekę 
nad pacjentem sprawuje ratownictwo medyczne (pogotowie ratunkowe), które pracuje       
24 godz. na dobę.  
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Pogotowie ratunkowe ma obowiązek udzielenia pomocy w przypadku nagłego pogorszenia 
stanu zdrowia pacjenta zdrowego, nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta przewlekle  
chorego np. w przypadku astmy - atak duszności,  wypadku  np. w przypadku poślizgnięcia 
się – złamanie, czy podejrzenie złamania, wypadków komunikacyjnych  i porodów.                 
W rzeczywistości,   w jego ocenie działanie pogotowia ratunkowego  jest nieprawidłowe.  
Za przykład podał sytuację kiedy przyjmował pacjentów i dzieci do szczepień , od pewnej 
rodziny w gm. Winnica otrzymał telefon z prośbą o przyjazd, gdyż pacjent jest bardzo słaby,     
a pogotowie ratunkowe nie chce przyjechać, ponieważ on ma bliżej. W związku z tym 
pozostawił pacjentów i pojechał. Okazało się, że pacjent wymiotował krwią i był bardzo 
blady. Zadzwonił po pogotowie   i czekał aż przyjedzie. Po zabraniu chorego do szpitala 
wrócił do pacjentów, ale zajęło   mu  to ponad godzinę. Uznał, że jeżeli byłby złośliwy, 
mógłby o sprawie zawiadomić odpowiednie ograna. Jego zdaniem, pogotowie ratunkowe 
pracuje źle. 
Sołtys wsi Kozłówka J. Koc – przyznała,  że sytuacja wygląda tak jak przedstawił Pan dr Mikuś  
Kiedy zadzwoni się na pogotowie ratunkowe mówią  „macie swojego lekarza , proszę się   
zgłosić,  dopiero przyjedziemy”. Dodała, że jeśli karetkę wezwie lekarz to przyjadą, natomiast 
ludziom stwarzają problemy. 
Sołtys wsi Słończewo Jacek Grochowski – uznał, że Pan dr Mikuś przedstawił wszystkie 
argumenty, które przemawiają za tym, żeby Ośrodek Zdrowia na terenie gminy Gzy był 
czynny do godz. 18.00. Powiedział, że problemy są naprawdę. Dodał, że młodzież 
uczęszczająca do szkół musi zostawać specjalnie w domu, żeby pójść do lekarza, ponieważ od 
godz. 15.00 do 18.00 lekarza nie ma . Powiedział, że wszyscy rozumieją Pana dr Mikusia,  ale 
wszystkie argumenty są za tym aby Pan dr Mikuś  wygospodarował lekarza do godz. 18.00 
bez względu na to,  czy będzie to w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie , czy w Ośrodku 
Zdrowia w Szyszkach. Uważał, że  nawet może lepiej byłoby w Ośrodku Zdrowia w  
Przewodowie, gdyż bliżej jest do apteki w Pułtusku. Dodał, że nawet dojechanie do Ośrodka 
Zdrowia we Winnicy i znalezienie Pana  dr Mikusia do godz.18.00 jest problemem, ponieważ 
Pan dr Mikuś ciągle  gdzieś pracuje. 
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED”-  powiedział, że bardzo chętnie przyjmuje wszelkie uwagi, ale 
poprosił aby wejść w jego sytuację. Jego zdaniem,  aby znaleźć jakiekolwiek rozwiązanie  
musi dojść do kompromisu  pomiędzy pragnieniem (życzeniem) a możliwościami. 
Poinformował, że   nie odmawia i będzie bardzo poważnie myślał jak to zrobić.  Nadmienił, że 
dla dobra zadeklarowanych pacjentów jest zatrudnionych ponad 4 i ½ lekarzy 
pełnozatrudnionych, co nie było proste to załatwić. Odnosząc się do kwestii, że pacjenci 
deklarują się do  „Gajda-Med” w Pułtusku wyjaśnił, że jeśli pacjent pójdzie zrobić jakieś 
badania lub do specjalisty, to później okazuje się, że chociaż nie podpisywał żadnej 
deklaracji, to  jest tam  zapisany. Nadmienił, że taki problem ma również SP ZOZ w Pułtusku. 
Uznał, że skoro „Gajda-Med” podpisał umowę na specjalizację i się zgodził, to w niczym nie 
ogranicza, że pacjenci „DAR-MED” mogą jechać i otrzymać bezpłatnie poradę specjalistyczną 
natomiast jest takie zjawisko, że  pacjent ,  pójdzie na poradę specjalistyczną nie pisze 
deklaracji       a nagle okazuje się, że jest przepisany. Później pacjenci  „DAR-MED” jadą do 
„Gajda-Med” i wymyślają Panu doktorowi Gajdzie; on nic sobie z tego nie robi. Dodał, że 
gdyby był formalistą  mógłby  powiadomić odpowiednie organa o fałszerstwie dokumentów.   
Jego zdaniem, jest  to  bardzo nieuczciwe i karalne.   
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Podkreślił, że  jeśli chodzi o liczbę zadeklarowanych pacjentów w NZOZ „DAR-MED”,   to nie 
zaobserwował, że pacjenci ubywają. Uznał,  że jest to normalny ruch gdyż ludzie się 
przenoszą  a tereny wiejskie pustoszeją.  
Przewodnicząca M. Filipowicz -  zapytała, czy w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach przyjmuje 
pediatra, ponieważ ma sygnał od społeczeństwa, że pediatry w Ośrodku Zdrowia                     
w  Szyszkach nie ma? 
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED”-  odpowiedział, że o pediatrę starał się przez kilka lat. Pani         
dr Dul zgodziła się pracować w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie  2 razy w tygodniu. Kiedy 
poprosił, żeby pojechała do Ośrodka Zdrowia w  Szyszkach, powiedziała, że na razie trochę 
popracuje w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie, zobaczy, to może i w Ośrodku Zdrowia           
w Szyszkach. 
Kiedy rozmawiał z nią później  i pytał jak się jej pracuje odpowiedziała, że bardzo dobrze. Ma 
inne propozycje, żeby z powrotem wracała do Pułtuska, ale powiedziała, że chociaż 
pracowałaby w Pułtusku to Ośrodka Zdrowia w Przewodowie nie zostawi. Podkreślił, że 
sytuacja z lekarzami jest taka, że nie dość, że   lekarza jest bardzo  trudno zatrudnić to jest 
wymóg, że lekarz żeby mógł pracować musi mieć 7 lat praktyki. Poza tym lekarze, którzy 
pracują w naszych Ośrodkach Zdrowia  otrzymują propozycje od  innych zakładów i dotyczy 
to każdego doktora. W związku z tym , nie ma żadnej gwarancji, że zatrudnieni lekarze będą 
nadal pracowali. W jego ocenie są tzw. próby podkupywania doktorów. Za przykład podał 
Panią dr Wyszyńską, która mieszka w Wyszkowie. Wcześniejsze  były plany, żeby mieszkała w 
Szyszkach gdyż jest wyszykowane mieszkanie dla lekarza i Pani dr Wyszyńska zgodziła się,  ale 
ze względów rodzinnych nie mogła tam zamieszkać. Nie mniej jednak przyjeżdża z Wyszkowa 
robiąc 90 km w obydwie strony. Jego zdaniem,  jest to dobry lekarz i  dojedzie tyle 
kilometrów , ale żeby pracować do godz. 18.00,  to jest to niewykonalne. Uznał, że będzie się 
starał, żeby poprawić tę sytuację. Zobaczy też co od przyszłego roku  ogłosi NFZ, ponieważ 
warunki są coraz trudniejsze i czasem bardzo trudne do przyjęcia. Zaznaczył, że na pewno nie 
spełni wszystkich życzeń i pragnień,  ale dał się poznać, że jego intencje są dobre. 
Radny Edward Malicki – powiedział, że z tego co słychać, to  na obsługę pacjentów nikt nie 
narzeka a nawet chwali.  Chodzi jedynie o godziny pracy filii. Będąc na wspólnym  
posiedzeniu Komisji Rady Gminy  słyszał, kiedy Pan dr mówił, że lubi  podjąć  się trudnych 
decyzji. W związku  tym,  myśli, że Pan dr  podejmie się, żeby przynajmniej 1 filia była czynna 
do godz. 18.00 wówczas zadowolony byłby Pan doktor i mieszkańcy gminy. 
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED” – odpowiedział, że dołoży wszelkich starań, żeby poprawić tę 
sytuację. 
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski Mieczysław Skorupski – powiedział, że  dogodzenie wszystkim 
jest niemożliwe.  Przypomniał, że  kiedy Ośrodki Zdrowia znajdowały się pod opieką  ZOZ             
w Pułtusku nie było komu leczyć i  gdzie leczyć. Uznał, że dobrze że  Pan dr Mikuś  podjął się 
sprawowania opieki medycznej i wyremontował obydwa Ośrodki Zdrowia, ponieważ aż miło 
jest przyjść. Uważał, że to co można należałoby poprawić natomiast odnośnie Ośrodków 
Zdrowia stwierdził, że zostały utrzymane tak , że jest czysto i miło aż chce się tam wejść.   
Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska – powiedziała, że jeśli chodzi o obsługę   to 
mieszkańcy gminy są bardzo zadowoleni z personelu medycznego oraz  podziękowała za 
zatrudnienie pediatry.  
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Następnie zapytała, czy są takie dni, że w tych samych godzinach przyjmuje jednocześnie        
2 lekarzy, czy dałoby radę zamienić, żeby 1 doktor przyjmował po południu? Dodała, że nie 
musiałoby to być codziennie, tylko przynajmniej 1 czy 2 razy  w tygodniu. Wówczas nie 
potrzeba byłoby  zwalniać się  z pracy, a dzieci  ze szkoły.  
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED” – odpowiedział, że są takie dni, że jednocześnie pracuje Pani dr 
Dul i Pan dr Laskowski  i można byłoby coś z tym zrobić. Zadeklarował, że od nowego roku ze 
wszystkich sił i w miarę możliwości  takich jakie są,   2 razy ,  czy 1 raz w tygodniu będzie się 
starał załatwić,  aby lekarz przyjmował po południu.   
Radny Z. Kaczorowski – uznał, że Pan dr Mikuś go przekonał, tyko,  że to o czym Pan doktor 
mówił,  to uczestnicy sesji wiedzą i doskonale rozumieją  jakie są problemy i rozumieją, że 
one w pewnym momencie przerastają sytuację,  ale to jest żadne rozwiązanie, bo za jeszcze 
10 minut można będzie odnieść wrażenie, że wszyscy są zadowoleni och i ach, ponieważ 
niektórzy zamiast konstruktywnie szukać rozwiązania wolą się podlizywać.  Uznał, że  
wolałby,  aby z  dzisiejszego spotkania wysnuć jakiś wniosek.  
W jego ocenie Pan doktor odpowiedział na pytania. Powiedział,  że gdyby był 1 Ośrodek 
Zdrowia to pełna opieka medyczna byłaby zapewniona do godz. 18.00. Uważał, że słuchaczy 
nie zadowoli zapewnienie, że Pan doktor  zastanowi się jak to rozwiązać. 
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED”  - wyjaśnił, że odpowiedział konkretnie, że jeżeli chodzi o Panią 

dr Dul to powiedziała, że trochę popracuje i  „na następny kolejny dzień” jest Ośrodek 

Zdrowia w Szyszkach. Powiedział też konkretnie , że w ramach swoich możliwości wydłuży 

godziny czasu pracy lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie, tak aby nie dublowało się   

2 lekarzy.  

Radny Z. Kaczorowski – zaproponował, aby Pan dr Mikuś przemyślał ten problem, 

kompleksowo pod każdym względem i na którejś   kolejnej sesji Rady Gminy przedstawił 

gotowe rozwiązanie. 

D. Mikuś NZOZ „DAR-MED”  -  odpowiedział, że z przedstawieniem gotowego rozwiązania 

należy zaczekać aż do warunków jakie ogłosi NFZ na przyszły rok, ponieważ swoje 

rozwiązanie musi uzgodnić z NFZ gdyż jeżeli będzie inaczej to NFZ nie podpisze z nim umowy. 

Nadmienił, że  warunki NFZ podawane są w różnych miesiącach od września aż do grudnia. 

Jeśli NFZ ogłosi warunki, to przemyśli,  dopasuje i przedstawi harmonogram. Dodał, że z NFZ 

jest tak, że się przedstawia harmonogram,   a oni zmieniają nawet po kilka razy natomiast 

umowy podpisywane są pod koniec stycznia danego roku. 

Radny M. Malicki – zwracając  się do Radnego Pana Z. Kaczorowskiego w sprawie 

podlizywania się Panu dr Mikusiowi, powiedział, że u Pana doktora nie leczy się i nie myśli się 

podlizywać. Wyraził tylko opinię mieszkańców gminy. 

Sołtys wsi  Kozłówka J. Koc – mówiła, żeby Pan dr Mikuś nie przyjął za złe, że poruszany jest 

ten problem. Chodzi o to, żeby Ośrodek Zdrowia pracował trochę dłużej i może w jakiś 

sposób uda się to rozwiązać, ponieważ domagają się tego mieszkańcy gminy. 

Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki – podziękował Panu dr Mikusiowi za pamięć o Ośrodku 

Zdrowia w Szyszkach . Uznał, że lekarz przyjmujący w piątki chyba nie na dużo pacjentów         

i można byłoby zrezygnować z tego dnia na korzyść Ośrodka Zdrowia w Przewodowie do 

godz. 18-tej. 
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Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński – zapytał, czy nie można 1 dnia w tygodniu później 

otworzyć Ośrodka Zdrowia? 

D. Mikuś NZOZ „DAR-MED”   - odpowiedział, że też tak  myślał, ale nie wie jak się do tego 

odniesie NFZ. 

Ad. pkt 14. 
Sołtys wsi Kozłówka J. Koc – podziękowała Pani Jadwidze Frąckiewicz za rozwiązanie 
problemu dojazdu dzieci z Kozłówki autobusem szkolnym  do Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Przewodowie , choć jej zdaniem nie powinno być w takim tonie w jakim przebiegało.  
Uznała, że sprawa nabrała wielkiego huku, czym była zbulwersowana. Sprawą zostali 
poruszeni rodzice, Pani dyrektor PSP w Przewodowie i sama osobiście. Poinformowała, że 
Pani dyrektor  szkoły zadzwoniła do niej  z  pretensją, że na sesji poruszyła taki temat, a do 
niej rodzice  nie zwrócili się z tym problemem. Oznajmiła, że ze sprawą rodzice zwrócili się do 
niej. Kończąc  powiedziała, że  chociaż  było nieprzyjemnie, problem jest rozwiązany                 
i  autobus szkolny zabiera dzieci . 
Sołtys wsi Żebry-Wiatraki Bożena Ostaszewska -  zapytała, czy Pan Wójt ma wpływ na firmę, 
która odbiera śmieci, ponieważ często zdarza się, że z części wsi są odbierane śmieci                
a z części nie. Poza tym nieczystości stałe nie są odbierane zgodnie z harmonogramem jaki  
otrzymali mieszkańcy. Według niej,  mieszkańcy wsi  za wywóz nieczystości płacą faktury,         
a firma nie wywiązuje się. 
W sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie  na drogę Skaszewo Nowe  - Sulnikowo 
uznała, że inicjatywa jest piękna wykonania tej drogi i nie ma nic przeciwko niej. 
Przypomniała, kiedy wcześniej Pan Wójt mówił, że preferowane są drogi, które są łączone      
z drogą krajową, wojewódzką, powiatową      i gminną.  Jej zdaniem, nie ma lepszej drogi jak 
droga łącząca  Żebry - Falbogi i Gąsiorówek , ponieważ droga ta jest w pierwszej kolejności 
łączącą  się z drogą krajową, powiatową i drogami gminnymi. Poinformowała, że drogą o dł. 
ponad  3 km odwozi i przywozi  codziennie dzieci do szkoły, droga jest w stanie krytycznym     
a nikt nie ułatwia dowozu ani przywozu dzieci. Uznała, że obecnie gm. Świercze  do granicy 
gminy Gzy  łączy asfalt, a  u nas się nic nie robi.  Zaznaczyła, że nie boli jej to, że  , że droga  
nie jest  realizowana, ale słowa, kiedy się mówi,  że droga nie została zdjęta z Planu tylko 
została przesunięta. W związku z tym, zapytała Pana Wójta i Radnych, czy droga została 
przesunięta, że w Żebrach-Wiatrakach mieszka niższa kategoria ludzi, że są biedniejsi 
gospodarze? Poinformowała, że  we wsi mają grunty bogatsi gospodarze, którzy przyjeżdżają  
ciężkimi sprzętami jak np. Pan Żukowski,  Pan Lenarcik i Pan Turek i  „dziadaki”, którzy nie 
mają i nie mogą się poruszać takim  sprzętem.  Podkreśliła, że jest młodą osobą , ale 
zauważyła, że w gminie Gzy wszystko sprowadza do Sejmu i Senatu np.   Rada Gminy myśli 
kategoriami  ”bo tamci czegoś nie zrobili nam, więc my przesuwamy,  bo  toci nie robią nam”  
Zapytała, ile razy można tę drogę przesuwać skoro jest opracowana dokumentacja i zostały 
poniesione koszty, czy jesteśmy gospodarni, czy dlatego realizowana będzie droga Skaszewo 
Nowe – Sulnikowo, bo mieszkają tam ludzie lepszej kategorii, że jest „Chata za wsią”                 
i właściciel musi mieć dojazd? Uznała, że mieszkańcy wsi Żebry – Wiatraki mają też dzieci           
i dojeżdżają do pracy. Jej zdaniem, jeśli o drodze Żebry-Falbogi - Gąsiorówek  mówiło się        
3 lata a dzisiaj się przesuwa,  to  zapytała Radnych w jaką nieskończoność droga  będzie 
przesuwana, czy pieniądze idą w marne, czy  jest to gospodarność Rady i kiedy konkretnie 
zostanie wykonana droga?  
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Na koniec zaprosiła, do przejechania się tą drogą i postawienia się   w sytuacji mieszkańców 
wsi Żebry-Wiatraki. 
Radny M. Mordwiński – zapytał Pana Wójta,  dlaczego nie zostały zrealizowane wszystkie 
dokumentacje  na drogi,  zaplanowane w tym roku i w sprawie remontu przystanku                
w Starych Grochach? 
Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński  - prosił o usunięcie zakrzaczenia na drodze Stare 
Grochy przez Mierzeniec do miejscowości Osiek Aleksandrowo. 
Radna Zofia Frąckiewicz – zapytała, kiedy będzie ogłoszony przetarg na nieruchomość           
w Ołdakach, w jakiej gazecie oraz czy zostanie opracowana dokumentacja na oczyszczalnię 
ścieków, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy gminy kwalifikują się do oczyszczalni 
przydomowych?   
Radny Z. Kaczorowski – zapytał,  czy jest odpowiedź w sprawie przystanku na żądanie przy 
drodze do wsi Żebry-Wiatraki?  
Radny L. Pytel – spostrzegł, że odciąga się czas Rady i Pana Wójta nad organizacją  
oczyszczalni ścieków. Uznał, że Pan Wójt musi przedstawić propozycję lokalizacji  
oczyszczalni ścieków gdzie ją wybudować, a musi zostać wybudowana, ponieważ gmina Gzy 
nie ma gdzie wywieźć ścieków. W związku z tym,  skierował wniosek o jak najszybsze 
wystosowanie prośby do Burmistrza miasta Pułtusk o wyrażenie zgody na przyjęcie ścieków       
z terenu gminy Gzy, z uwagi  na małą ilość oczyszczalni przydomowych i to, iż teren gminy 
Gzy należy do terenów zagrożonych azotanami. Nadmienił, że  4 miejscowości w rejonie 
Ostaszewa są o szczególnym zagrożeniu  azotanami i w tych wsiach powinny już być 
przymiarki pobudowania oczyszczalni przydomowych. Nadmienił, że rolnicy, którzy będą się 
starali o inwestycje  ze  środków unijnych  i będą chcieli prowadzić budowle w 2010 r. będą 
musieli okazać dokument  gdzie dostarczają ścieki. 
Drugi  wniosek jaki  skierował do Pana Wójta,  to opracowanie Strategii Rozwoju Gminy          
w formie podjęcia uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do opracowania Strategii  Rozwoju 
Gminy Gzy na lata 2009 -2020. 
Następnie mówił o uwzględnieniu  PRL w kwestii przebudowy dróg. Uznał, że sprawa 
przesunięcia drogi Żebry - Falbogi – Gąsiorówek jemu również leży na sercu. Zwracając się do 
Pana Wójta powiedział, że  patrząc okiem gospodarza, droga ta powinna  być zrealizowana 
już w tym roku.   
W dalszym wystąpieniu zwrócił się do radnych Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego,  żeby 
nie robili złej propagandy w stosunku do przesuwania dróg na lata dalsze. 
Radny Marian Jakubaszek – podziękował Panu Wójtowi,  Radnym i Gminnej Spółce Wodnej 
w Gzach za wykonanie odwodnienia gruntów we wsi Ostaszewo-Pańki.  
Mieszkaniec wsi Gotardy Zenon Skorupski – zapytał,  jaka powinna być odległość 
uciążliwych zakładów od zabudowań mieszkańców i czy gmina  miała na to wpływ?  
Następnie poinformował o makabrycznym stanie poboczy na drodze powiatowej Łady – 
Gąsocin. Dodał, że na drodze tej nie ma możliwości wyminięcia. 
Sołtys wsi Słończewo J. Grochowski – powiedział, że problem nieczystości płynnych musi 
zostać  uregulowany. Gmina,  musi  podać do wiadomości wszystkim mieszkańcom, gdzie 
mają możliwość zrzucania wytworzonych ścieków. Podkreślił, że rolnik produkujący ścieki 
musi mieć możliwość legalnego pozbycia się ich .   
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Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że spraw trochę się nawarstwiło i do każdej sprawy 
chce przysiąść i wspólnie z   Radą  rozwiązać. Uznał, że budżet gminy jest skromny a potrzeby 
mieszkańców coraz większe. 
Na zadane pytania i skierowane wnioski udzielił następujących odpowiedzi: 
- W kwestii PRL w sprawach dotyczących dróg gminnych  powiedział, że Plan należy 
uszczegółowić i dostosować  do potrzeb jakie są. 
- Strategię Rozwoju Gminy Gzy na lata 2009-2020 należy opracować. 
- Jeśli chodzi o drogę Skaszewo Nowe – Sulnikowo odpowiedział, że jako Wójt tylko 
proponuje, a decyduje Rada Gminy. 
- W sprawie koncepcji  oczyszczalni ścieków wyjaśnił, że były przymiarki do jednej 
oczyszczalni lecz nic z tego nie wyszło i w pewnym momencie temat stanął w martwym 
punkcie, ale trzeba coś z tym zrobić. 
- Odnośnie wywozu śmieci odpowiedział, że wielkiego wpływu na firmę nie ma. Może tylko 
dzwonić i alarmować. Przyznał, że w rejonie Szyszk pewne  terminy odbioru śmieci nie 
zostały dotrzymane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o.o.   w Pułtusku w związku            
z awarią samochodu. 
- W kwestii przesunięcia drogi Żebry-Falbogi - Gąsiorówek wyjaśnił, że Rada poprzedniej 
kadencji do PRL na rok 2007 i  2008 wprowadziła 2 drogi tj. Żebry-Falbogi – Gąsiorówek           
i Skaszewo Nowe – Sulnikowo.  Uznał, że droga Żebry-Falbogi – Gąsiorówek nie łączy się             
z drogą krajową ani z drogą wojewódzką. Powyższa droga łączy się z drogą powiatową              
i gminną natomiast droga Skaszewo Nowe – Sulnikowo jest pomiędzy dwoma drogami 
powiatowymi. Jego zdaniem,   byłoby dobrze,  gdyby   wniosek złożony o dofinansowanie 
został zaakceptowany. Wówczas byłaby  możliwość  zrealizowania tej drogi. 
Nadmienił, że w przyszłym roku będzie dylemat, którą drogę wytypować, podczas  gdy 
będzie możliwość wystąpienia  po środki na dofinansowanie do FOGR i Urzędu 
Marszałkowskiego.   
- W sprawie opracowania dokumentacji na drogi,  zaplanowane   w tym roku wyjaśnił, że 
środki w tym roku były wykorzystane na żwir, równiarkę i przepusty. Faktycznie, 
dokumentacja na drogę Stare Grochy  – Wójty Trojany nie została opracowana, ale nie 
oznacza to, że w tej kadencji  jej nie będzie. Wyjaśnił, że obecnie zaszła potrzeba, gdzie chcąc 
skorzystać ze środków unijnych na drogę Skaszewo Nowe – Sulnikowo,  jeżeli wniosek 
zostanie zaakceptowany, jeszcze w tym roku będzie konieczność  opracowania 
dokumentacji, studium wykonalności i  środki  na ten cel muszą być zabezpieczone. Uważał, 
że nie ma obawy, że w przyszłym roku dokumentacja na drogę Grochy Stare – Wójty Trojany 
nie zostanie opracowana.  
- W kwestii remontu przystanków odpowiedział, że przystanków do remontu na terenie 
gminy jest kilka : w Kozłówce, w Ładach, w Gzach ; natomiast w Grochach Starych remontu 
przystanku w roku 2008 nie obiecywał. 
- Jeśli chodzi o krzaki przy drogach, to jest to problem, ponieważ gmina nie posiada ani 
pracowników ani sprzętu do ich wycinania natomiast wynajęcie firmy kosztuje. Poza tym 
osoby, które odrabiają kary nie robią to dobrze i wypadałoby postawić 1 pracownika, żeby 
ich kontrolował. W związku z tym, być może trzeba zaplanować środki w budżecie i do tego 
celu wynająć firmę Pana Czarneckiego. 
- Przetarg na nieruchomość w Ołdakach odbędzie się ok. 13  listopada 2008 r.  
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- W sprawie  opracowania dokumentacji na oczyszczalnię ścieków odpowiedział, że jeśli 
zostanie ustalona wg koncepcji lokalizacja  i znajdą się  środki,  to dokumentację  należy 
przygotować i  myśleć o jej realizacji.  
- Odnośnie przystanku na żądanie przy drodze do wsi Żebry –Wiatraki poinformował, że 
odpowiedzi  nie otrzymał,  ale rozmawiał z drogowcami i kierownictwem Państwowej 
Komunikacji Samochodowej i prawdopodobnie trudno  jest umieścić przystanek na żądanie 
na skrzyżowaniu. Obowiązujące przepisy mówią, że tam gdzie ma być przystanek musi być 
zatoczka z jednej i drugiej strony i nie może być to na samym  skrzyżowaniu. Poza tym , w grę 
wchodzi odległość od najbliższego przystanku gdzie na pewno jest ok. 500 m i jest to blisko. 
- Pismo o wyrażenie zgody na przyjęcie ścieków z terenu gminy Gzy do Burmistrza miasta 
Pułtuska wystosuje. 
- W kwestii odległości zakładu uciążliwego od mieszkań odpowiedział, że nie pamięta jakie są 
odległości ale wie, że zakład posiada wszystkie wymagane pozwolenia  i rozbudowuje się.   
Pani Anna Czaplicka  Powszechny Zakład Ubezpieczeń  - przybliżyła sprawę ubezpieczeń 
upraw rolnych. Poinformowała, że od dnia 01.07.2008 r. obowiązkiem  rolnika  jest 
ubezpieczenie co najmniej 50% upraw,  na które otrzymał dotacje z budżetu państwa. 
Powyższy obowiązek jest do spełnienia w przeciągu roku. W związku z tym PZU wyszło 
naprzeciw rolników i proponuje zestaw ubezpieczeń od ryzyk obowiązkowych oraz 
dodatkowo ubezpieczeń dobrowolnych, które jak jedne tak i drugie  dotowane są z budżetu 
państwa.  Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych obejmują producentów rolnych, którzy 
posiadają gospodarstwo rolne i wyrażają chęć objęcia ubezpieczeniem upraw takich jak  
zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń , drzewa i krzewy 
owocowe, warzywa gruntowe, truskawki i rośliny strączkowe. W związku z tym, że 
ustawodawca nakazał ubezpieczenie dotowanych upraw  od co najmniej 1 ryzyka, już 
ubezpieczenie upraw od co najmniej 1 ryzyka  spełnia obowiązek rolnika wobec państwa          
i wobec dotowanego pola. PZU odpowiada za szkody, które powstały wskutek: gradobicia, 
huraganu, powodzi, burzy, ujemnych skutków przezimowania,  przymrozków wiosennych, 
deszczu nawalnego, pioruna, obsunięcia się ziemi i lawin. Od którego ryzyka ubezpieczy się 
rolnik, jeśli zaistnieje klęska tego ryzyka,   otrzyma  wypłatę odszkodowania. 
Nadmieniła, że  od 2010 r. rolnicy ubiegający się o wparcie finansowe np. na zakup ziarna,  w 
przypadku wystąpienia klęsk  będą musieli okazać  polisę ubezpieczeniową na 50% wartości 
produktów. Poinformowała, że w tej chwili PZU ma propozycję ubezpieczenia zbóż ozimych i 
rzepaków ozimych  od 1 wybranego ryzyka  ubezpieczeń obowiązkowych. W przypadku 
ubezpieczenia dobrowolnego proponuje pakiet „Jesień” gdzie są 3 ryzyka: ujemne skutki 
przezimowania, przymrozki wiosenne oraz gradobicie. Koszty ubezpieczeń upraw dotowane 
są w 50% przez budżet państwa. Dla przykładu podała   rzepak ozimy.  Przy  ubezpieczeniu   
na sumę  4.200 zł.,  składka do zapłaty na ubezpieczenie od wspomnianych   3 ryzyk   
wyniesie - 147 zł.   
                 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady  o godz. 12.55 
zamknęła sesję.    
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