
PROTOKÓL NrXX/12 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 23 listopada 2012 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt l. 


Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 13.10 otworzył XX Sesję Rady Gminy 


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


stanowiącą załącznik nr 1 do niniej szego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 


15 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. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 


rolnego na terenie gminy na 2013 rok. 


6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz 


ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 


8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Gzach. 

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 


2011/2012. 


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. 

15. Zamknięcie Sesji. 
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Wójt Gminy Barbara Polańska - zgłosiła wniosek o włączenie do obrad Sesji podjęcia 

uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012. Wyjaśniła, że 

wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dodatkowe subwencje 

z rezerwy oświatowej w związku z wypłaceniem odpraw dla nauczycieli w wyniku likwidacj i 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach. Z rezerwy tej otrzymaliśmy środki finansowe 

w kwocie 44.500 zł, które należy włączyć do budżetu gminy. 

Przewodniczący L. Pytel - zaproponował, żeby był to pkt 5 porządku obrad. Pozostałe 

punkty zostaną przesunięte o jeden w dół. Następnie zarządził głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za" 

jednomyślnie przyjęła następujący porządek obrad: 

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 zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 


rolnego na terenie gminy na 2013 rok. 


7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz 


ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 


9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Gzach. 

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 

2011/2012. 

11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy. 

12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 

samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

14. Sprawy bieżące gminy. 

15. Wolne wnioski i pytania. 

16. Zamknięcie Sesji. 
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Ad. pkt 3. 

Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że protokół Nr XIX/12 z poprzedniej Sesji Rady 

Gminy odbytej w dniu 25 września 2012 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się z nim 

zapoznać. Po czym poddał go pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za" , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" przyjęła protokół z poprzedniej 

Sesji Rady Gminy. 

Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 


Wójt B. Polańska - przypomniała, że kwota dotyczy 44.500 zł i o taką kwotę zwiększy się 


plan dochodów budżetu gminy. Jest to przeznaczenie środków finansowych z rezerwy 


oświatowej na cele oświatowe. 


Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 


Gminy Gzy na rok 2012 i poddał pod głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za" , przy 


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XX/81112 


w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012 - która stanowi załącznik nr 2 


do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 6. 


Wójt B. Polańska - powiedziała, że Główny Urząd Statystyczny co roku ogłasza średnią 


cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów do celów wymiaru podatku rolnego. 


W tym roku średnia cena skupu żyta wynosi 75,86 zł za 1dt. Rada Gmina ma możliwość 


obniżenia ceny żyta. W związku z tym, że w poprzednim roku cena żyta wzrosła dosyć 


znacząco, jej propozycja to utrzymanie ceny w wysokości 50 zł, na poziomie z roku 


poprzedniego. Następnie wyjaśniła dlaczego nie występowała o wyższą cenę żyta. 


Poinformowała, że wiedzą wszyscy, że samorządy coraz więcej narzekają. A w roku 2013 


będziemy mieć rewolucję śmieciową, z którą wiążą się koszty. Dlatego jej propozycja to 


utrzymanie ceny żyta na takiej samej wysokości jak w uchwale z poprzedniego roku. 


Przewodniczący L. Pytel- poprosił Przewodniczących Komisji, o przedstawienie opinii do 


projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski - poinfonnował, że 

Komisja opowiedziała się za propozycją Pani Wójt tj. utrzymaniem ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2013 r. na poziomie uchwały podjętej 

w ubiegłym roku tj. 50 zł za l dt. 

Opinia Komisj i Rolnictwa i Budżetu z dnia 15.11.2012 r. - stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 

- również przedstawiła identyczną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 15.11.2012 r. 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za" , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXJ821l2 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 

2013 rok - która stanowi załącznik nr 4 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - wyjaśniła, że podobnie jak w podatku rolnym Rada 

Gminy ma uprawnienia wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do ustalenia 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w tym w podatku od nieruchomości. Co roku 

Prezes GUS jak również Minister Finansów określa najwyższe stawki, w drodze 

rozporządzenia, na podstawie których Rada ustala stawki podatków. Rada nie może 

przekroczyć górnych stawek określonych w rozporządzeniu Min. Fin. Jeżeli chodzi o naszą 

gminę, stawki w stosunku do górnych są dużo niższe. W tym roku stawki również zostały 

podwyższone o 4% wynikające z Komunikatu Prezesa GUS z dnia 13.07.2012 r. 

opublikowanego w Monitorze Polskim z dnia 20.07.2012 r. dotyczące wskaźnika cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 r. w stosunku do pierwszego 

półrocza 2011 r. , który wynosił 104% W związku z tym o 4 punkty zostały przeliczone 

wszystkie stawki w podatku. Następnie przybliżyła obecnym jak kształtują się stawki 

w stosunku do stawek maksymalnych. 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości : 

l) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - stawka w gminie, jeżeli Rada ją 
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podejmie wynosiłaby 0,62 zł od 1 m2 powierzchni, maksymalna - 0,88 zł; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,29 zł 

od 1 ha powierzchni, stawka maksymalna - 4,51 zł; 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,13 zł od 1 m2 powierzchni, stawka 

maksymalna - 0,45 zł.; 

2) 	od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, stawka maksymalna - 0,73 zł; 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,72 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej, stawka maksymalna -22,82 zł.; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym - 5,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, stawka maksymalna

10,65 zł.; 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej, stawka maksymalna - 4,63 zł.; 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 2,76 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, stawka maksymalna - 7,76 zł; 

3) od budowli : 

a) 	związanych bezpośrednio z procesem poboru i uzdatniania wody 1 % ich wartości 

określonej na podstawie artA ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, stawka maksymalna - 2%; 

b) innych 2% ich wartości określonej na podstawie artA ust.1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych. 

Poinformowała, że jeśli chodzi o zwolnienia, to obowiązuje uchwała, która była podjęta 

w zeszłym roku. Uchwała jest nadal aktualna, czyli nadal są zwolnione budynki mieszkalne 

w całej gminie. 

Pytań nie było. 
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Przewodniczący L. Pytel- poprosił Przewodniczących Komisji, o przedstawienie opinii do 


projektu uchwały. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - przedstawił pozytywną 


opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 


nieruchomości. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

również przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały. 


Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 


podatku od nieruchomości i poddał pod głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za" , przy 


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXl83112 


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - która stanowi załącznik 


nr 6 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 8. 


Wójt B. Polańska - przypomniała, że w dniu 24.08.2012 r. Rada Gminy podjęła uchwałę 


o podziale gminy na okręgi wyborcze. Obecnie przygotowała projekt uchwały o podziale 

gminy na stałe obwody głosowania. W przygotowanym projekcie uchwały jej propozycja to 

pozostawienie stałych obwodów głosowania na dotychczasowym poziomie. 

Przewodniczący L. Pytel- poprosił Przewodniczących Komisji, o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie podziału gminy Gzy na stale obwody 

głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

również przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie podziału gminy Gzy na stałe 

obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 

wyborczych i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za" , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXl84112 

w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, 
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gramc i siedzib obwodowych komisji wyborczych - która stanowi załącznik m 7 do 


niniejszego protokołu. 


W tym momencie Sesję opuścił radny Zdzisław Kaczorowski pomniejszając ilość członków 


Rady biorących udział w posiedzeniu do 14 osób. 


Ad. pkt 9. 


Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że projekt uchwały w sprawie likwidacji Zespołu 


Obsługi Szkół w Gzach był szeroko omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady 


Gminy. Następnie poprosił Przewodniczących Komisji, o przedstawienie opinii do projektu 


uchwały. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - przedstawił pozytywną 


opinię Komisji do projektu uchwały. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

również przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały. 


Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Szkół 

w Gzach i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za" , przy 

1 głosie "przeciwnym" oraz 1 głosie "wstrzymującym" podjęła Uchwałę Nr XXl85/12 

w sprawie likwidacji Zespołu Szkół w Gzach - która stanowi załącznik m 8 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że co roku pod koniec roku kalendarzowego przedstawiana 

jest informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy. Informacja taka była 

przedstawiona na wspólnym posiedzeniu Komisji. Na temat osiągniętych wyników nauczania 

była burzliwa dyskusja. Jednak myśli, że w pełni wyjaśniliśmy wszystkie sprawy z tym 

związane. Nadmieniła, że wiązało się to z tym, że nasze szkoły osiągnęły średni poziom 

poniżej średniego poziomu w powiecie pułtuskim. Poinformowała, że w roku szkolnym 

2011/2012 na terenie gminy funkcjonowały 3 szkoły podstawowe i l gimnazjum. 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach w oddziałach uczyło się - 48 uczniów, w PSP 

w Przewodowie - 105 uczniów, w PSP w Skaszewie - 64 uczniów i w Publicznym 

Gimnazjum - 141 uczniów. Od 1.09.2012 r. nastąpiła zmiana ilości szkół, ponieważ została 

zlikwidowana PSP w Gzach. Powstała Niepubliczna Szkoła Podstawowa, założona przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gzy. 
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W tym momencie na salę obradprzybył radny Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu -15. 

Wójt B. Polańska - kontynuując dalej swoją wypowiedź poinformowała, że gmina NSP 

przekazuje subwencję, którą otrzymuje. W związku z likwidacją PSP w Gzach 

4 nauczycielom wypłacono odprawy. Część nauczycieli odeszła na emeryturę. Pozostali 

nauczyciele znaleźli pracę w szkołach na terenie gminy. W roku szkolnym 201112012 

w naszych szkołach pracowało 5 nauczycieli kontraktowych, 19 nauczycieli mianowanych, 

27 nauczycieli dyplomowanych. Dalej poprosiła o zadawanie pytań. 

Pytań nie było. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2011/2012

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Przewodniczący L. Pytel - przedstawił informację o złożonych oświadczeniach 

majątkowych radnych Gminy Gzy. 

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy - stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

Wójt B. Polańska - przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych 

pracowników administracji samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 

Gzy. 

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 

samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy - stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 13. 

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

Ad. pkt 14. 

Wójt B. Polańska - poruszyła sprawę, która wszystkich niepokoi tj. sprawę palących się 

stert. Poinformowała, że ostatnio na terenie mieliśmy 4 takie przypadki. Obecnie mówi się 

jasno i wyraźnie i Policja o tym wie, że były to podpalenia. W związku z tym z jej strony apel 

i prośba, że jakby ktoś zobaczył jakiś niepokojący samochód, który jeździ, który się kreci na 

naszym terenie, niech dzwoni na :Policję. 
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Sprawa ta jest uzgodniona z Policją. Dodała, że Policja ze swojej strony również podejmuje 

działania, ponieważ dla osób gdzie hoduje się zwierzęta jest to wielka tragedia. 

- Poinformowała, że asfaltowanie drogi w Wójtach - Trojanach na odcinku 500 mb zostało 

zakończone. Drogajest odebrana i myśli, że zrobiona jest dobrze. 

- Nadmieniła, że braliśmy udział w odbiorze konserwacji rzeki Przewodówkż, od mostu 

w Starych Grochach do mostu w Kozłowie na długości 2 km. Wspólnymi siłami i pismami 

mobilizowaliśmy wykonanie powyższego odcinka. Dodała, że rozmawiała też już odnośnie 

dalszych etapów pracy. W kwestii tej będziemy pisać pisma i czekać na efekt. 

- Przypomniała, że na poprzedniej Sesji Rady Gminy była dyskusja nad przekazaniem 

205.000 zł na drogę powiatową Łady - Szyszki - Gotardy na odcinku Gotardy - Słończewo. 

Odpowiedni złożony wniosek do władz, po analizie w rankingu jest bardzo wysoko, na 

3 pozycji. Wiemy już, że droga będzie realizowana w roku 20l3. Dodała, że w tej chwili 

dofinansowanie było w granicach 30% budżet państwa, 70% samorząd. Ale obecnie trwają 

dyskusje i najprawdopodobniej będzie 50% na 50%. W związku z tym zwróciła się z prośbą 

do Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa Kołodziejskiego, żeby wspólnie 

przeforsować, aby w ramach włożonych pieniędzy, Starostwo Powiatowe do wniosku złożyło 

odpowiedni aneks o przedłużenie długości drogi. Uważała, że wspólne działania dały efekt, że 

w następnym roku część drogi, która została do zrobienia, będzie zrobiona. 

- Powiedziała, że ogłosiliśmy przetarg na odśnieżanie dróg gminnych. Wzorem lat 

poprzednich gmina została podzielona na 4 części. Na I część była tylko jedna oferta i nie 

było wyboru. Zgłosił się wykonawca z gminy Gołymin, jest to Pan Andrzej Gołębiowski. 

Część II będzie odśnieżał Pan Łysik, który już odśnieżał na naszym terenie. Część III i IV 

będzie odśnieżał Pan Michał Pawlak z gminy Sońsk, który również wcześniej odśnieżał 

nasze drogi. 

Na części od II do IV było kilka ofert, ale musieliśmy wybrać ofertę z naj niższą ceną. Jest to 

dla niej niepokojące, bo zróżnicowanie cen jest od 85 zł do 120 zł za l godz. na I część 

gmmy. 

Dalej przypomniała trasy odśnieżania w poszczególnych częściach gminy: 

I część : Grochy - Krupy - Krzemień - Osiek Górny - Mierzeniec - Osiek Aleksandrowo

Mierzeniec - Osiek Aleksandrowo - Mierzeniec - Stare Grochy k. szkoły - Stare Grochy 

Stare Grochy k. sołtysa - Stare Grochy - Wójt Y Trojany w kier. Barańca - Wójt y Trojany 

W ójty Trojany przez wieś - Porzowo przez wieś - Porzowo - Kozłowo - Kozłowo-
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Porzowo - do lasu Kozłowiak - Kozłówka - Pękowo - Krzemień - Pękowo - Pękowo Górki 

Pękowo do drogi wojewódzkiej 618- Pękowo do lasu Kozłowiak i inne drogi w rejonie po 

uzgodnieniu z urzędem gminy. 

II część: 

Grochy Serwatki przez wieś - Żeromin Drugi przez wieś - Gzy - Porzowo przez Żeromin 

Drugi - Gzy przez wieś- Gzy - Kałęczyn - Grochy Serwatki - Nowe Borza - Nowe Borza

Wysocki - Nowe Skaszewo - Sulnikowo - Sulnikowo - Sulnikowo przez wieś - Gzy - Łady 

Krajęczyno k. hydroforni - Gzy Wisnowa przez wieś - Gzy Wisnowa - Przewodowo 

Poduchowne przez wieś - Przewodowo Poduchowne k. cmentarza - Przewodowo Majorat do 

lasu - Przewodowo Parcele przez wieś - Przewodowo Parcele - Pękowo- Nowe Przewodowo 

po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 618. 

III część: 

Tąsewy - Kęsy Wypychy - Kęsy Wypych przez wieś - Kęsy Pańki przez wieś - Ołdaki do 

parku - Żebry Falbogi - Żebry Wiatraki - Żebry Wiatraki - Żebry Wiatraki przez wieś 

Żebry Falbogi - Żebry Falbogi przez wieś - Skaszewo Włościańskie przez wieś. 

IV część: 

Begno przez wieś - Szyszki Włościańskie - Szyszki Włościańskie przez wieś - Szyszki 

Włościańskie - Ostaszewo Pańki - Ostaszewo Włuski - Ostaszewo Pańki przez wieś -

Ostaszewo Włuski - Ostaszewo Wielkie - Begno - Gotardy - Gotardy przez wieś 

Słończewo - Dziarno - Słończewo przez wieś - Słończewo - Słończewo naprzeciwko 

dworku. 

- Poinformowała również że od 1.07.2013 r. wchodzą w życie zupełnie inne przepisy 

odnośnie odbioru śmieci. Umowy z rolnikiem będzie podpisywał urząd gminy. Urząd gminy 

będzie też podpisywał umowę z wykonawcą, który będzie wyłoniony w drodze przetargu. 

W tej chwili cały czas uzgadniamy kwestię odpłatności. Obecnie jest to 15 zł od pojemnika 

i nie wiemy, co dalej dzieje się ze śmieciami. Natomiast według nowych przepisów gmina 

musi zabezpieczyć pieniądze na odbiór, utylizację i recykling, musi wysyłać określone 

sprawozdania, a z tym się wiąże cena śmieci. Nadmieniła, że obecnie są różne wersje. Opłatę 

za odbiór śmieci możemy naliczać od gospodarstwa i indywidualnie od mieszkańca. 

Jeździmy na szkolenia, w tym wczoraj na szkoleniu była z Panią Skarbnik. Praktycznie cały 

czas zastanawiają się jak zrobić, żeby było jak najmniej boleśnie dla mieszkańców gminy. 
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Gmina musi ustalić dwie stawki za śmieci niesegregowane i segregowane. 

Prowadzone są też rozmowy z wójtami sąsiednich gmin, gdzie od mieszkańca padają różne 

kwoty tj. w granicach od 15zł do 11 zł na za odpady niesegregowane, a za odpady 

segregowane trochę mniej. Obecnie z Panem Wójtem zastanawiają się, czy nie ustalić opłatę 

od gospodarstwa czyli tzw. komina. Nadmieniła, że też będą to duże kwoty miesięczne, ale 

prawdopodobnie być może mniej bolesne dla mieszkańców gminy, przynajmniej tanl gdzie 

na nieruchomości zamieszkuje większa liczba osób. 

Zastępca Wójta Gminy Wiesław Ochtabinski - uzupełnił, że Rada Gminy stawki za odbiór 

śmieci może ustalić albo na mieszkańca, albo na gospodarstwo, albo od ilości zużytej wody. 

W związku z tym rozważane jest czy przyjąć metodę czy od mieszkańca, czy od 

gospodarstwa. Nadmienił, że w sprawie śmieci będzie kilka podjętych uchwał w tym uchwała 

określająca deklarację. Jeśli Rada Gminy podejmie taką uchwałę, to wtedy takie deklaracje 

damy do rozdania Państwu Sołtysom lub wyślemy do każdego indywidualnie. W deklaracji, 

każdy właściciel nieruchomości będzie musiał zgłosić ilość osób, która z nim zamieszkuje. 

Na podstawie złożonej deklaracji będą naliczane koszty. Dodał, że w sąsiednich gminach też 

trwają prace i się z nimi konsultujemy. Gmina będzie musiała również rozwiązać 

dotychczasowe umowy zawarte z firmami odbierającymi śmieci od rolników. W przetargu na 

odbiór śmieci będziemy chcieli, żeby wykonawca dostarczył każdemu pojemnik. Uważał, 

że stawki po przetargu mogą się zmienić tzn. mogą być wyższe albo niższe. Według założeń 

ustawy, żeby się wszystko zbilansowało, szacunkowy koszt obsłużenia całej gminy może 

wynieść ok. 600.000 zł. 

Sołtys wsi Ostaszewo - Włuski Mieczysław Skorupski - zapytał, czy śmieci z cmentarza 

można wywieźć na wysypisko śmieci w Płocochowie? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie można, bo w Płocochowie nie ma wysypiska. 

Ksiądz Proboszcz musi mieć zbiornik na śmieci i podpisać stosowną umowę na odbiór. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski - uznał, że oznacza to, że gmina włożyła 

pieniądze, a mieszkańcy zostali na lodzie. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że ok. 2 lat temu było pismo od Marszałka A. Struzika , że 

nie ma możliwości, żeby indywidualnie zawieźć śmieci na wysypisko w Płocochowie. 

Przedsiębiorstwo musi podpisać odpowiednią umowę i swoim środkiem transportu odebrać 

śmieci. 



- 12 

Ad. pkt 15. 

Wolnych wniosków i pytań nie było. 

Ad. pkt 16. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 14.40 

zamknął XX Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: 

fj~ --
Zofia PSZ~kowska 


