
P R O T O K Ó Ł  Nr X/07

z Sesji  Nadzwyczajnej  Rady Gminy Gzy 

zwołanej na wniosek Wójta Gminy Gzy -  Zbigniewa Kołodziejskiego

odbytej w dniu 12 września 2007 roku

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Marianny Filipowicz – Przewodniczącej Rady Gminy Gzy.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  M.  Filipowicz –  o  godz.  10.00  otworzyła  X  Sesję 

Nadzwyczajną Rady Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczyła, iż 

zgodnie  z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie         w 

posiedzeniu uczestniczy 9 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego         15 

osób , stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Przedstawiła proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu

    Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

    21 października 2007 roku. 

5. Sprawy bieżące gminy.

6. 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  27 sierpnia 2007 roku Nr IX/07 jest wyłożony na sali obrad do wglądu. Radni nie 

wnieśli uwag do wyłożonego protokołu  w związku z czym został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 4

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – wyjaśniła, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej  i  Senatu  RP  obowiązuje  nas  Ordynacja  wyborcza  i  stąd  też   dzisiejsza  Sesja 

Nadzwyczajna Rady Gminy Gzy.  
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Artykuł 30 Ordynacji mówi, że w zakładach leczniczo-opiekuńczych takich jak w Tąsewach, w 

szpitalach i innych zakładach tam gdzie przebywają mieszkańcy w dniu wyborów, Wójt Gminy 

ma  obowiązek  utworzenia  dodatkowego  obwodu  głosowania.  Przypomniała,  że  oprócz 

dodatkowego obwodu głosowania na terenie gminy są 4 stałe obwody głosowania, których nie 

potrzeba zmieniać na poszczególne wybory. W Tąsewach jest  doraźny obwód głosowania, 

ponieważ w Ordynacji jest zapis, że jeżeli w dniu głosowania w danym domu znajduje się od 

50 do 100 mieszkańców wówczas Wójt Gminy ma obowiązek wnioskować do Rady Gminy  o 

utworzenie obwodu głosowania. W tej sprawie Pani Sekretarz kontaktowała się z Panią Prezes 

w Tąsewach.  Obecnie w zakładzie przebywa 75 pensjonariuszy. W dniu głosowania będzie 

najprawdopodobniej  10  osób,  które  będą  mogły  głosować.  W  utworzonym  obwodzie 

głosowania może być stosowana tzw. urna pomocnicza. Oznacza to,  że w dniu głosowania 

Komisja zabiera małą urnę i chodzi po salach, tam gdzie wyborca życzy sobie oddać głos  a nie 

może dojść do lokalu wyborczego. Obwód głosowania działa na  zasadach jak inne obwody. 

Skład komisji wyborczej wynosi minimum -  6 osób. 

W tym momencie  na salę obrad przybył radny Leon Pytel. Aktualna ilość radnych biorących 

udział w posiedzeniu – 10.

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że przy normalnych wyborach od dnia ogłoszenia 

o  wyborach  do  utworzenia  obwodu głosowania  termin  wynosiłby 45  dni.   W skróconym 

systemie od dnia ogłoszenia o wyborach jest 38 dni. W związku z tym dzisiejszy i jutrzejszy 

dzień są ostatnimi dniami na podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania.

Wybory  do  Sejmu  RP  i  Senatu  RP  odbędą  się  21.10.2007  r.   W celu  przeprowadzenia 

wyborów do  30.09.2007 r. muszą być powołane obwodowe komisje wyborcze. Kandydatów do 

obwodowych komisji wyborczych składają pełnomocnicy Komitetów Wyborczych.          W 

skład   każdej  obwodowej  komisji  wyborczej  będzie  wchodziła  1  osoba  wskazana przez 

Pana Wójta spośród pracowników samorządowych gminy. Podkreśliła, że   terminy zawarte 

w kalendarzu wyborczym są napięte. Zaznaczyła, że gmina Gzy jako okręg wyborczy podlega 

pod Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ostrołęce. Natomiast wyniki głosowania zostaną 

odwiezione do Siedlec. 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Dariusz Paradowski. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu – 11.  
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Radny Zdzisław Sierzan –  powiedział,  że  z  tego  co  słyszał  Pan  Wójt  ma  obowiązek 

utworzenia dodatkowego obwodu głosowania. W związku z tym zapytał,  czy Rada Gminy 

może odmówić podjęcia uchwały w sprawie utworzenia takiego obwodu głosowania?

Sekretarz B. Polańska -  odpowiedziała, że Rada Gminy nie może odmówić podjęcia uchwały 

o utworzeniu obwodu głosowania. Nie ma możliwości odmówienia udziału               w 

głosowaniu. Jeśli Rada nie zdecyduje się na podjęcie takiej uchwały musi zapewnić osobom 

przebywającym w zakładzie dojazd do lokalu wyborczego , a są to osoby chore, które nie mogą 

przyjechać normalnym środkiem lokomocji. Każdy, kto nie jest ubezwłasnowolniony posiada 

prawo wyborcze. Na tej samej zasadzie tworzy się obwody głosowania w szpitalach, zakładach 

karnych i aresztach śledczych. 

Radny Wiesław Światkowski – uznał, że wybory do Sejmu i Senatu będą przeprowadzone 

przed upływem kadencji  i zapytał, czy  gmina na ich przeprowadzenie otrzyma pieniądze?

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że wybory finansowane będą ze środków  budżetu 

państwa. Obecnie na ten temat jeszcze nic się nie mówi,  ale gmina na pewno otrzyma środki na 

diety w poszczególnych obwodach głosowania i minimalny wystrój lokali wyborczych.      

Przewodnicząca  M.  Filipowicz –  odczytała  projekt  proponowanej  uchwały  w  sprawie: 

utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

Rada Gminy  w obecności 11 radnych uczestniczących  w posiedzeniu –  11 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr X/40/07 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  21 

października 2007 roku – która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5 

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – poinformował, że inwestycje,  które planowane były w 

tym roku tj. modernizacja kotłowni węglowej na olejową wraz z wymianą instalacji centralnego 

ogrzewania  w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie trwa. Na przebudowę 

drogi gminnej Ostaszewo-Pańki – Szyszki została  wykonana dokumentacja, droga jest  już 

ukończona i jest do odbioru. Jeśli chodzi o modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych wsi Mierzeniec,  to jest już położony asfalt a pozostały do wykonania tylko 

pobocza. Odnośnie budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego                 w Skaszewie 

Włościańskim powiedział, że z wykonawcą, który został wyłoniony w drodze przetargu została 

podpisana umowa. Umowa opiewa na kwotę 298.000 zł.  
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Termin wykonania inwestycji  – koniec października br.. W tej chwili  pracuje na tym, aby 

wykonać dokumentacje na pozostałe drogi Porzowo, Porzowo – Kozłowo, Kozłowo – Porzowo 

i Begno – Ostaszewo. Podkreślił, że drogi są wąskie i są komplikacje (słupy energetyczne, 

telefony)  ale trudności te postara się pokonać. Zaznaczył, że takie drogi będą kosztowniejsze 

od dróg pełnowymiarowych, ponieważ tam gdzie będą modernizowane drogi, trzeba domówić 

się  z  mieszkańcami,  zrobić podziały i   zapłacić   za  grunty  zajęte pod drogę łącznie ze 

sporządzeniem aktu notarialnego.  W związku z tym ma obawę, że funduszy uchwalonych na 

opracowanie dokumentacji może zbraknąć, ale dokumentacja na drogi zostanie wykonana.

Odnośnie równania dróg powiedział, że równiarka chodziła po drogach. 

W sprawie żwirowania dróg poinformował, że koszt żwirowania to kwota 51.000 zł. Podkreślił, 

że z uwagi na brak środków w budżecie równania i żwirowania dróg w tym roku już nie będzie. 

Chwasty, które rosły przy drogach gminnych zostały wykoszone. 

Obecnie z  Panią Skarbnik pracują na kredytami, aby można było  zapłacić wykonawcy za 

wykonane prace na drodze Ostaszewo-Pańki – Szyszki. 

Poinformował również, że gmina otrzymała dotację na karosację samochodu w Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Gzach. Przyznana dotacja w wysokości 50.000 zł. pochodzi ze środków 

Marszałka Województwa. Z uwagi na to, że koszt karosacji samochodu może wynosić ok. 

110.000 zł., a gmina dotację od Marszałka otrzymała dopiero teraz, natomiast termin składania 

wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie upłynął wiosną 

tego roku, zwrócił się pismem  z zapytaniem,  czy można  jeszcze złożyć wniosek  o dotację? 

Ad. pkt 6 

Radny W. Światkowski – przypomniał o drodze Słończewo-Dziarno. Powiedział, że otrzymał 

od Pana Wójta odpowiedź na złożoną interpelację, ale listopad jest  już blisko. 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że sprawy dopilnuje.  

Radny W.  Światkowski –  poruszył  problem nagłośnienia  sali  obrad  gdzie odbywają się 

posiedzenia Komisji i sesje Rady Gminy. Uznał, że nagłośnienie sali jest fatalne i koniecznie 

należy pomyśleć o jego poprawie, znaleźć środki w budżecie i  wynająć fachowca. Dodał, że na 

sali jest słaba słyszalność w związku z tym uczestnicy sesji przekręcają wypowiedzi. 
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Przewodnicząca  M.  Filipowicz –  była zdania,  że  gdyby na  sali  była  cisza to  doskonale 

wszystko słychać.

Radny Z. Sierzan – prosił, aby Pan Wójt porozmawiał z Panem Burmistrzem Pułtuska          w 

sprawie drogi w Grominie gm. Pułtusk Powiedział, że jadąc do Pękowa przy drodze tej rośnie 

trawa i zielsko, które pozostaje na zimę i zatrzymuje śnieg. W związku z tym jest problem z 

przejazdem.

Radny Edward Malicki – poinformował,  że w Przewodowie na zajeździe przy cmentarzu 

zawracają autobusy szkolne i jest błoto. Prosił o wysypanie zajazdu żwirem.

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że sprawa nie jest prosta, ponieważ w budżecie gminy

nie ma pieniędzy,  ale zostanie załatwiona w przyszłym roku.

Przewodnicząca M. Filipowicz – powiedziała, że nie wie jak jest w innych wsiach, ale w 

Gotardach z tablicy ogłoszeń została tylko obudowa.

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że na remont tablic ogłoszeniowych nie ma środków.

Następnie  zapoznała  z   Komunikatem  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  w  Pułtusku 

dotyczącym rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9.07.2007 r. w sprawie 

wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Komunikat  Powiatowego Lekarza  Weterynarii  w  Pułtusku  stanowi  załącznik  nr   3  do 

niniejszego protokołu. 

Wójt Z. Kołodziejski –  powiedział, że w ślad za pismem dotyczącym udzielenia pomocy 

finansowej przez naszą gminę , które odczytał na poprzedniej sesji Rady Gminy nadeszło pismo 

następne skierowane do Pani Przewodniczącej Rady Gminy i do niego. Odczytał jego treść. Pan 

Wójt powiedział, że odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Burmistrz Pułtuska i wójtowe 

gmin powiatu pułtuskiego. Na dzień dzisiejszy jest wiadomo, że

Starostwo Powiatowe w Pułtusku podjęło uchwałę o zabezpieczeniu udziału własnego. Urząd 

Miasta, Burmistrz i Rada Miejska  podjęli uchwałę o udzieleniu  pomocy finansowej              w 

budowie szpitala. Natomiast gminy wiejskie wypowiedziały się, że w obecnym  roku nie mają 

możliwości udzielenia pomocy w takiej wysokości w jakiej oczekuje Starosta.               W 

związku z tym, żeby sfinalizować dofinansowanie  gmina musiałaby wziąć kredyt. Pan Wójt 

uważał, że sprawę o udzieleniu pomocy finansowej  należy rozważyć przy konstrukcji budżetu 

na 2008 rok.    
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Radny Zdzisław Kaczorowski -  uważał, że dawanie Powiatowi nadziei, że rozważenie         o 

udzieleniu  pomocy finansowej przez gminę będzie w następnym roku budżetowym                 i  

kierowanie się, co postanowią inne gminy   jest niestosowne. Przypomniał, że  już                w 

poprzedniej kadencji Rady mówił, że budowa szpitala przebiega zbyt opieszale i zbyt wiele 

ludzi miało wpływ na tą  inwestycję i  nie  doprowadziło do końca,   a  mieszkańcy powiatu 

czekają  na  to   bardzo  długo.  Uznał,  że  rozumie  działania  Powiatu,  że  zawsze  będzie 

występować po środki, ale pomijając to wszystko trzeba powiedzieć jasno, że gminy naszej nie 

stać na robienie prezentów. Jego zdaniem, nie powinniśmy patrzeć na to co zrobią sąsiednie 

gminy. Szpital bez kwoty 81.500 zł. czy 40.000 zł. (bo uważał, że Powiat przyjąłby każdą 

kwotę),   powstanie lub nie powstanie. Osobiście już dawno stracił nadzieję i nie jest już nawet 

zwolennikiem tego szpitala. Uważał, że taka sytuacja, w której myśli się                  o 

zamykaniu wielkich szpitali i bardzo  niepoważnie podchodzi się ze strony państwa do zmiany 

funkcjonowania systemu zdrowotnego w naszym kraju,  tak i  tu nie powinna mieć miejsca. 

Przypomniał, że nawet nasz poseł Pan Kowalczyk  był Wojewodą,  co prawda krótko, ale też w 

tej dziedzinie wiele nie zrobił. Uznał,  że gmina Gzy jest  gminą biedną nie mającą własnych 

dochodów i  Powiat na pewno się nie obrazi za to,  ponieważ wie, że gminy Gzy na to nie stać. 

Jego zdaniem, Powiatowi   nie powinno się  robić żadnych nadziei na udzielenie pomocy 

finansowej w budowie szpitala. 

            Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 10.55 zamknęła 

sesję.

Protokołowała:                                                                      Przewodniczyła:

Zofia Pszczółkowska 
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