
P R O T O K Ó Ł  Nr XI/07

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 06 grudnia 2007 roku

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach

pod przewodnictwem Marianny Filipowicz – Przewodniczącej Rady Gminy Gzy.

Przewodnicząca Rady Gminy M. Filipowicz  - o godz. 10.15 otworzyła XI Sesję 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 13 

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.

2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXIII/186/06 Rady Gminy Gzy z dnia 

    25 października 2006 roku w sprawie: procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz

    rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszącej uchwale budżetowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2007.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania

    podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków 

      transportowych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad i trybu umarzania wierzytelności odraczania, do  

      których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, oraz udzielania innych ulg 

      w spłacaniu tych należności.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania

      przestrzennego Gminy Gzy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach.

14. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na 2008 rok.
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15. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy

      Gzy na 2008 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie

      w organach  bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. 

      do 31 lipca 1990 r. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie

      w organach  bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. 

      do 31 lipca 1990 r. 

18. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych gminy Gzy.

19. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji

      samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gzy.

20. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

21. Sprawy bieżące gminy.

22. 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 12 września 2007 roku Nr X/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

Radni nie zgłosili interpelacji.

Ad. pkt 5 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka –  przypomniała, że projekt uchwały był omawiany na 

posiedzeniach Komisji i  wiąże się ze zmianą w ustawie o finansach publicznych obowiązującą 

od  01.01.2006  r.,  przyjętą  jako  podstawę do  projektu  uchwały  zmieniającej  poprzedni, 

zatwierdzony przez Radę Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu  należy dokonać 

odpowiedniej zmiany w uchwale Nr XXXIII/186/06. 
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Zmiana  dotyczy  wyglądu projektu  budżetu  gminy  z  podziałem  według  źródeł,  działów 

klasyfikacji i paragrafów i z podziałem na dochody bieżące i  dochody majątkowe.                W 

poprzednich  projektach  budżetu zgodnie z  w/w ustawą dochody były  podzielone tylko na 

ogółem dochody bieżące bez majątkowych z podziałem na dział, rozdział  i paragraf. Wydatki 

zgodnie z ustawą zmieniającą dzieli się na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia, pochodne 

od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń        i gwarancji 

i drugi podział - wydatki majątkowe. Dlatego zgodnie  z obowiązującą zmianą ustawy należy 

dostosować zmianę w poprzedniej zatwierdzonej uchwale budżetowej z dnia 25.10.2006 r.

W tym momencie na salę obrad przybyła radna Zofia Frąckiewicz.  Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu – 14.

Przewodnicząca  M.  Filipowicz –  odczytała  projekt  uchwały w sprawie zmiany  Uchwały 

Nr XXXIII/186/06 Rady Gminy Gzy z dnia 25 października 2006 roku w sprawie: procedury 

uchwalania  uchwały budżetowej oraz rodzaju i  szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszącej uchwale budżetowej i poddała pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” podjęła 

Uchwałę  Nr  XI/41/07  zmieniającą  uchwałę  Nr  XXXIII/186/06  w  sprawie:  procedury 

uchwalania  uchwały budżetowej oraz rodzaju i  szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszącej uchwale budżetowej -  która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski  – powiedział, że pomimo, że zaproponowane zmiany 

były omawiane i zostały zaopiniowane na posiedzeniach Komisji, to do proponowanych zmian 

chce  wprowadzić autopoprawkę. Sprawa wynikła  po  posiedzeniach Komisji.  Chodzi  tu  o 

karosację samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach, na którą gmina otrzymała środki z 

Urzędu Marszałkowskiego  w kwocie 50.000 zł i ma przyrzeczone środki                  w 

wysokości 40.000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pozostałą brakującą 

kwotę – 13.500 zł.  stanowiłyby środki z budżetu gminy. Sprawa opiera się na tym, że gmina 

musi   uzyskać z   Urzędu Marszałkowskiego zaświadczenie, że  nie  zalega  z  opłatami  za 

składowanie odpadów. Poprosił o przyjęcie proponowanej autopoprawki do budżetu gminy: 

zmniejszyć wydatki budżetu gminy w działach 750-75095-4430 -1.200 zł, 750-75095-4740 – 

700 zł. , 750-75095-4750 – 1.000 zł., 756-75647-4270 - 4.800 zł razem na kwotę7.700 zł. i 

zwiększyć wydatki budżetu gminy w dziale 900-90006-4430 na kwotę 7.700 zł.  
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Zaznaczył, że  w przypadku niezłożenia kompletnego wniosku  w WFOŚ gmina nie otrzyma 

przyrzeczonych  40.000  zł..  Poinformował,  że  na  karosację  samochodu  został  już 

przeprowadzony  przetarg.  Koszt  karosacji  to  kwota   103.500  zł.   Poprosił  o  przyjęcie 

autopoprawki.

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że w okresie między sesjami  gmina  otrzymała środki z 

zewnątrz. Dlatego też zachodzi konieczność uaktualnienia budżetu gminy na rok 2007. Zostały 

zwiększone dochody w kwocie 90.000 zł. tj. dotacja celowa - 50.000 zł. środki            z Urzędu 

Marszałkowskiego   i 40.000 zł. kwota przyrzeczona z WFOŚ na wniosek złożony przez Pana 

Wójta  na  nowe  zadanie  inwestycyjne  pn.”  Karosacja  średniego  samochodu  ratowniczo-

gaśniczego na podwoziu Star 244 dla OSP Gzy”. 

Zmniejszono dochody w dziale 801 w kwocie 12.800 zł.   Wiąże się to  ze zmniejszeniem 

wartości  zadania inwestycyjnego  pn.” Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego            w 

Skaszewie Włościańskim”. Po przeprowadzonym przetargu zmniejszyła się wartość inwestycji. 

Zadanie to jest współfinansowane w 50% wartości poniesionych kosztów               z Funduszu 

Rozwoju  Kultury  Fizycznej.  W  związku  z  tym,  że  zmniejszyła  się  wartość  inwestycji 

zmniejszyła się i wartość dotacji. Dochody po zmianach na rok 2007 wyniosłyby 8443.176 zł.  

W  wydatkach w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszona została wartość zadania         o 

kwotę 25.579 zł. i w dziale 754 zmniejszono wydatki o kwotę 3.721 zł. z przeznaczeniem na 

dofinansowanie karosacji samochodu.

Zwiększenie następuje w dziale 754 kwota – 106.500 zł. tj. na zadanie inwestycyjne karosacji 

samochodu 103.500 zł.  i 3000 zł., które było zaplanowane w budżecie na zakup paliwa dla 

Zespołu Prewencji Policji w Gzach. W chwili obecnej wystąpiono do Rady Gminy z prośbą aby 

te  pieniądze  przekazać  na  Fundusz  Wsparcia  Policji  do  Radomia.  Środki  mają  być 

przeznaczone na zakup kserokopiarki oraz drobnego wyposażenia dla Zespołu Prewencji w 

Gzach. W związku z tym jest tylko przemieszczenie kwoty na inny paragraf. 

Ponadto do zmiany budżetu gminy proponuje  się również autopoprawkę przedłożoną przez 

Pana Wójta w związku z opłatami za składowanie odpadów.

Po  zmianach  ustala  się  wydatki  budżetu  gminy  w  wysokości  8.931.176  zł.  Wydatki 

inwestycyjne  na  rok  2007 wynoszą  –  1.191.075 zł.   nie  objęte  wieloletnimi programami 

inwestycyjnymi  oraz  176.000  zł.  objęte  wieloletnim programem inwestycyjnym.  Ogółem 

nakłady inwestycyjne w roku 2007 wynoszą – 1.367.075 zł. 
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Ustala się  przychody w kwocie –1.408.305 zł. i rozchody w wysokości 920.305 zł.                 Z 

dochodów, które uzyskaliśmy ze środków Unii Europejskiej – 450.000 zł. spłaca się kredyt 

bankowy zaciągnięty na prefinansowanie wydatków z roku ubiegłego w wysokości                 - 

450.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 844.000 zł.             i 

pożyczka   w wysokości 94.000 zł. Przychody (wolne środki)  w wysokości 350.305 zł. oraz 

kredyt  bankowy  długoterminowy  w  wysokości  120.000  zł  przeznacza  się  na  rozchody 

w wysokości 470.305 zł. 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Jan Kiliś . Aktualna ilość radnych biorących 

udział w posiedzeniu – 15.

Skarbnik E. Głowacka poinformowała, że zmianie uległa również prognoza długu na rok 2007 

z uwagi na warunkowe umorzenie pożyczki, która została zaciągnięta  w latach wcześniejszych 

na wodociągowanie gminy Gzy i po spłaceniu połowy została część warunkowo umorzona tj. 

kwota - 122.500 zł.. W związku z tym o tą kwotę zmniejszyło się zadłużenie gminy. Jednak 

kwota musi być przeznaczona na zadanie ekologiczne. Dlatego też zostaje przeznaczona na 

termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej            w  Przewodowie 

Poduchownym. Zadanie  zostało ujęte w projekcie budżetu gminy na 2008 rok.     

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa Publicznego  Kazimierz 

Żebrowski -  przedstawił pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały      w 

sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2007.   

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński – również przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca M. Filipowicz -  odczytała poprawkę przedłożoną przez Pana Wójta              i 

poddała pod głosowanie polegającą na zmniejszeniu wydatków budżetu gminy w 4 działach na 

kwotę 7.700 zł. i zwiększeniu wydatków budżetu gminy w dziale 900-90006-4430             w 

wysokości 7.700 zł.   

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

przyjęła autopoprawkę przedłożoną przez Wójta. 
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Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2007 wraz z 

przyjętą autopoprawką. 

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

Uchwałę Nr  XI/42/07 w sprawie: zmian budżetu gminy  Gzy na  rok  2007, która  stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Wójt Z. Kołodziejski –  poinformował, że gmina Gzy jest gminą rolniczą i  podatek rolny 

stanowi największy dochód  gminy. Podatek rolny ustala się wg średniej ceny żyta ogłoszonej 

przez Prezesa GUS za okres  pierwszych trzech kwartałów 2007 r. – która wynosi 58,29 zł.  za 

1 dt . Przypomniał, że na rok  2007 do obliczania podatku rolnego Rada Gminy ustaliła kwotę 

33 zł. za 1dt żyta. W związku z tym różnica ceny jest bardzo duża i  wynika                       z 

osiągniętych zbiorów i sytuacji na rynku. Propozycja, którą przedstawił w projekcie uchwały na 

posiedzeniach Komisji,  to  obniżenie  ceny  1  dt   żyta  do  45  zł.  Uznał,  że  jest  to  cena 

wypośrodkowana.  Podkreślił,  że  jeśli  w  gminie  chcemy  prowadzić  inwestycje,  utrzymać 

oświatę, administrację i opiekę społeczną  to w budżecie gminy powinny być pieniądze. Faktem 

jest, że gmina pozyskuje środki z zewnątrz ale  musi wnieść też  i  wkład własny. Uznał, że rok 

2007 to rok trudny, ponieważ otrzymane dotacje były niewielkie. W związku      z tym gmina 

do prowadzonych inwestycji dokładała nawet 50 %  środków własnych. Ma jednak  nadzieję, że 

rok 2008 pod tym względem dotacji   będzie  lepszy i  będą przyznawane  większe środki. 

Zaznaczył,  że zadłużenie gminy jest  poważne,  dlatego  nie  chce dalej jej  zadłużać.  Jako 

gospodarz gminy nie chce ukrzywdzić rolników, ale chce żeby były prowadzone i  inwestycje. 

Uważał, że proponowana cena za 1 dt żyta nie jest wygórowana.

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

poinformował,  że  jego  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie: 

obniżenia  ceny  żyta  przyjmowanej  jako  podstawę obliczania podatku rolnego na  obszarze 

gminy na 2008 rok  zaproponowany przez Pana Wójta.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – powiedział, że Komisja nie 

rozstrzygnęła  kwestii ustalenia ceny żyta.

Radny Wiesław Światkowski – zgłosił wniosek Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, aby 

cenę żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2008 r. obniżyć nie do 

kwoty 45 zł.,  ale do kwoty 43 zł. 
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Wniosek Klubu motywował tym, że  zboże nie urodziło się w tym roku. Mimo, że są wysokie 

ceny,  zboża jest mało i rolnicy zaczęli go kupować  a nie sprzedawać.   

Sołtys  wsi Słończewo Jacek Grochowski –  podkreślił, że podatek rolny  musi  wzrosnąć. 

Jednak należy spojrzeć na sytuację  dlaczego są wysokie ceny zboża? Odpowiedź jest prosta – 

bo  zboża nie ma. Poza tym był zdania, że dochody rolników to nie tylko zboże i wszyscy 

wiedzą co dzieje się z trzodą chlewną. Dlatego jako sołtys i przedstawiciel Mazowieckiej Izby 

Rolniczej przychyla  się  do  głosu PSL,  żeby  cenę  1  dt  żyta  przyjmowaną  jako podstawę 

obliczania podatku rolnego obniżyć chociaż do 43 zł.

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny żyta 

przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 rok do 

wysokości 43 zł. za 1dt.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” przy 1 

głosie   „wstrzymującym” podjęła  Uchwałę  Nr  XI/43/07 w  sprawie: obniżenia  ceny  żyta 

przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 rok – 

która stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8  

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że w podatku od nieruchomości stawki są maksymalne, 

ale Rada jako organ gminy ma prawo do określania wysokości stawek.             W gminie Gzy 

stawki w podatku od nieruchomości w porównaniu do innych gmin są niskie. Spowodowane 

jest to małą ilością podmiotów do opodatkowania. W związku  z tym na rok 2008  proponuje 

się podwyższyć  wszystkie stawki  o 10%  w stosunku do stawek ustalonych w roku ubiegłym. 

Są to stawki dużo niższe od stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów. Na 

terenie gminy Gzy jest 211 nieruchomości w tym 30 związanych                        z prowadzeniem 

działalności. Jednostek organizacyjnych  prawnych  płacących  podatek od nieruchomości od 

budowli i działalności gospodarczej jest 11.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości i poddała pod głosowanie.

Rada Gminy  w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 12 głosami „za” przy 3 

głosach  „wstrzymujących”  podjęła Uchwałę Nr XI/44/07 w sprawie: określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości – która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 9

Przewodnicząca  M.  Filipowicz -   poinformowała,  że  w  zwolnieniach    w  podatku  od 

nieruchomości   w stosunku do roku ubiegłego nic się nie zmieniło.  Proponuje się dalej te 

same zwolnienia, które obowiązywały wcześniej. 

Odczytała projekt uchwały w sprawie : zwolnień w podatku od nieruchomości i poddała pod 

głosowanie.

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

podjęła Uchwałę Nr  XI/45/07 w  sprawie: zwolnień  w  podatku od  nieruchomości –  która 

stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu.   

Ad. pkt 10

Skarbnik E. Głowacka -   wyjaśniła,  że w podatku od środków transportowych jest mało 

podmiotów. W związku z  tym jest  również mało  dochodów.  Stawki podatku  nie  zostały 

zmieniane a tylko dostosowane do przepisów bieżących. Zmiana obejmuje tylko § 1 pkt 1a 

„  Określa się  wysokość stawek podatku  od  środków transportowych:  1)  od  samochodów 

ciężarowych o  dopuszczalnej masie  całkowitej pojazdu: a)  powyżej 3,5  tony  do  5,5  tony 

włącznie”. Poprzedni zapis był, że  od 3,5 tony do 5,5 włącznie.   

Przewodnicząca M. Filipowicz -  odczytała projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości 

stawek podatku od  środków transportowych i poddała pod głosowanie.

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

podjęła Uchwałę Nr XI/46/07 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych – która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11

Przewodnicząca  M.  Filipowicz  -   odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie:  zasad  i  trybu 

umarzania  wierzytelności  odraczania,  do  których  nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacji 

podatkowej, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i poddała pod głosowanie.

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

Uchwałę  Nr  XI/47/07 w  sprawie: zasad i  trybu  umarzania wierzytelności odraczania,  do 

których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, oraz udzielania innych ulg           w 

spłacaniu tych należności – która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.   
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Ad. pkt 12

Insp. ds.  planowania przestrzennego, drogownictwa i gospodarki komunalnej Wiesław 

Jakubiak –  przypomniał,  że Rada Gminy podjęła 2  uchwały w sprawie: przystąpienia  do 

opracowania w  części gminy planu  przestrzennego. Tam zostało  ujęte 12  wsi.  W dalszej 

kolejności gmina zleciła geodetom wykonanie map w skali 1:1000, które zostały wykonane z 

tzw. kołnierzem tj. 30 m od granic. Wszystko zostało wykonane w ramach obowiązującego 

studium, które było uchwalone w 2001r..  Razem z projektantkami ustalili – części   terenów, 

które należy objąć w planie. Aby było to zgodne ze studium projektantki włączyły tereny, które 

były  w  studium  i  o  ten  teren  został  zwiększony plan  zagospodarowania.   Projektantki 

powiększyły teren zgodnie z wcześniej zawartą umową. W związku z czym   wartość robót 

wykonanych przez projektantki nie zmieniła się.  Następnie prace zostały zlecone do  Pani, 

która zajmowała się przeznaczeniem gruntów na cele nierolnicze i wynikło, że z 2 wcześniej 

podjętych  uchwał  zabrakło  włączonych  przez  projektantki  terenów.  Tereny  przyjęte  we 

wcześniej  podjętych    uchwałach zostały  powiększone  zgodnie ze  studium uwarunkowań 

zagospodarowania przestrzennego, które jest  podstawowym dokumentem planistycznym       w 

gminie do czasu uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na dany 

teren. 

Wójt  Z.  Kołodziejski –  wyjaśnił,  że  gmina  nie  posiada  planu  zagospodarowania 

przestrzennego. W związku z tym sporządza się plany cząstkowe. Okazało się, że za zapłacone 

pieniądze panie zrobiły więcej przestrzeni do planu cząstkowego. Żeby wszystko było zgodne z 

planem należy podjąć uchwałę o różnicę tj. o 44 ha w 12 wsiach. Aby złożyć wniosek do 

Wojewody  i  Ministerstwa  Rolnictwa   o  zmianę  przeznaczenia  gruntów  rolnych  na  cele 

nierolnicze  musi być zgodność planu z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami.

Insp. ds. planowania przestrz. drog. i gosp. komun. W. Jakubiak – powiedział, że te tereny 

są objęte dodatkowo planem zagospodarowania przestrzennego gminy i zmianą przeznaczenia 

gruntów.  Dlatego dla tych terenów nie będą  wydane  decyzje o warunkach zabudowy.

Radny Leon Pytel – zapytał, czy w projekcie proponowanej uchwały zostały uwzględnione 

wszystkie wnioski? Dodał, że o własnym wniosku   mówić nie chce, ale wie, że były też inne 

wnioski i  nie wie czy nie należałoby pozbierać wszystkie wnioski i  za jednym podejściem 

podjąć  uchwałę  o  przeznaczeniu,   szczególnie,  kiedy  myśli  się  o  budownictwie 

mieszkaniowym.  
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W związku z tym   zapytał, czy za pół roku radni będą podejmować znowu następną uchwałę o 

przystąpieniu do sporządzenia planu  zagospodarowania przestrzennego gminy? 

Insp. ds. planowania przestrz. drog. i gosp. komun. W. Jakubiak – odpowiedział, że przy 

obecnie  obowiązujących  przepisach,  gmina  nie  będzie  nigdy  w  stanie  opracować planu 

zagospodarowania  przestrzennego na cały teren  gminy. Jego zdaniem opracowanie takiego 

planu byłoby możliwe ale  jest bardzo kosztowne   i naszej gminy raczej na to nie stać. Uznał, 

że  każdy wie, że gmina posiada kolonijną zabudowę i wszystko jest rozproszone. 

Radny W. Światkowski – zwrócił uwagę, że mówi się o budownictwie mieszkaniowym         a 

należy nie zapominać o  oczyszczalni ścieków. Zapytał,  czy w tym projekcie uchwały jest 

przewidywana oczyszczalnia?

Radny powiatu Wojciech Żukowski –  poprosił o  przedstawienie w jakich  wsiach będzie 

opracowywany   plan  zagospodarowania  przestrzennego  gminy.  Zapytał,  jaki  był   koszt 

sporządzenia planów ?

Wójt Z. Kołodziejski – uznał, że jeśli Rada Gminy nie podejmie tej uchwały, to gmina nie 

będzie miała planu na to,  co już zostało zrobione. W sprawie ujęcia w planie oczyszczalni 

ścieków odpowiedział, że jeśli zajdzie taka potrzeba to uchwała taka zostanie podjęta.  

Odnośnie  kosztów sporządzenia planów odpowiedział, że dokładnie nie pamięta ale było to  w 

granicach 60.000 zł. Uznał,  że być może zmienią się przepisy i  plany nie będą potrzebne. 

Wymienił wsie,  w których zaznaczone są tereny  na załącznikach graficznych do projektu 

uchwały.

Insp. ds.  planowania przestrz. drog.  i  gosp. komun.  W. Jakubiak – w odpowiedzi na 

pytanie radnego L. Pytla powiedział, że uchwały  w sprawie : przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Gzy  na  pewno  będą 

podejmowane, ponieważ do gminy będą wpływać wnioski o przeznaczenie terenu i  o plan 

zagospodarowania. W związku z tym podejmowanie takich uchwał będzie konieczne.     Radny 

L.  Pytel –  powiedział,  że  z  punktu  widzenia  rozwoju  gminy  plan  przestrzennego 

zagospodarowania opracowuje się na 10 lat. Jeżeli w gminie jest dobry plan zagospodarowania 

przestrzennego to nie potrzeba czekać na decyzje o warunkach zabudowy 1 lub 2 miesiące. 

Petent z urzędu gminy otrzymuje zaświadczenie w ciągu 3 dni, że np. działka o określonym 

numerze  jest  przeznaczona  pod budownictwo mieszkaniowe. Podkreślił, że  jeśli  chodzi  o 

rozbudowę gminy Gzy to gmina ma szanse. 
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Mogą się tu rozwijać gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne tylko trzeba to  promować 

i przyciągać ludzi spoza terenu.

Insp.  ds. planowania przestrz. drog. i gosp. komun.   W. Jakubiak – był zdania, że planu 

nie opracowuje się na 10 lat. Plan opracowuje się, ale do planu wprowadza się zmiany. 

Sołtys wsi Helena Grzelakowska – powiedziała, że z tego co słyszy,  to naszą gminę na nic nie 

stać. Nie stać nas na plan zagospodarowania przestrzennego, nie stać nas na drogi                     i 

jakiekolwiek inwestycje. Zapytała, czy mieszkańcy mają uciekać z tej gminy? Jej zdaniem są 

wybrane wsie, które mają wszystko i wsie zaniedbane gdzie nie widzi żadnych perspektyw, 

żeby cokolwiek się zmieniło. Podkreśliła, że ze wsi  ucieka młodzież. Zapytała, czy chodzi o to 

by zniszczyć tą gminę? Bo tak to sama odbiera i nie widzi żadnych podjętych działań          w 

celu  jej   rozwoju.  Przyznała,  że  jest  w  gminie  gospodarstwo agroturystyczne,  ale  droga 

prowadząca do niego  jest w złym stanie i ciężko tam dojechać. 

Radny L. Pytel – uznał, że  do wspomnianego  gospodarstwa agroturystycznego jest dobry 

dojazd z drugiej strony.

Przewodnicząca  M.  Filipowicz –  odczytała  projekt  uchwały w sprawie: przystąpienia  do 

sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy i poddała pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 14 głosami „za” przy 1 

głosie „wstrzymujący” podjęła Uchwałę Nr XI/48/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 

planu  zagospodarowania przestrzennego  Gminy  Gzy  –  która  stanowi  załącznik nr  11  do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13

Sekretarz  B.  Polańska  –  poinformowała,  że  Statut  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  był 

uchwalony w 2000 r. Do w/w Statutu w 2006 r. zostały wprowadzone zmiany. Paragraf 16 

zawiera treść, że GBP jest  jednostką budżetową,   co nie jest  prawdą,  ponieważ GBP jest 

jednostką kultury. Dlatego aby dokonać skreślenia zapisu został przygotowany projekt uchwały. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: zmiany w Statucie 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach i poddała pod głosowanie.   

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

Uchwałę Nr XI/49/07 w sprawie: zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej    w Gzach 

– która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 14  

Przewodnicząca M. Filipowicz – powiedziała, że w projekcie uchwały ujęte są zagadnienia, 

które będą obowiązywały Radę Gminy w 2008 r. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na 

2008 rok i poddała pod głosowanie.   

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

Uchwałę Nr XI/50/07 w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na 2008 rok – która 

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 15

Przewodnicząca M. Filipowicz – wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy planów pracy stałych 

komisji Rady Gminy Gzy na 2008 rok  i zawiera propozycje opracowane w oparciu      o plan 

pracy Rady Gminy.

Odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie: zatwierdzenia planów  pracy stałych  komisji  Rady 

Gminy  Gzy na 2008 rok i poddała pod głosowanie.

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

Uchwałę Nr XI/51/07 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Gzy 

na 2008 rok – która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 16

Przewodnicząca  M.  Filipowicz  –  powiedziała,  że  projekt  uchwały   dotyczy  złożenia 

oświadczenia lustracyjnego przez Panią Sekretarz Gminy. Oświadczenie musi być złożone do 

Rady Gminy w terminie 3 m-cy od dnia doręczenia uchwały. Niezłożenie oświadczenia         w 

terminie skutkuje pozbawieniem funkcji publicznej.

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub 

służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 

31 lipca 1990 r. i  poddała pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” przy 1 

głosie  „wstrzymującym”  podjęła  Uchwałę  Nr  XI/52/07  w  sprawie:  obowiązku  złożenia 

oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi               w 

okresie od dnia 22 lipca 1944 r.  do 31 lipca 1990 r.   – która stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszej uchwały.
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Ad. pkt 17

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała ,  że sprawa jest podobna i  dotyczy Pani 

Skarbnik. 

Odczytała projekt uchwały w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w 

organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do       31 

lipca 1990 r. i poddała pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za”  przy 1 

głosie  „wstrzymującym”  podjęła  Uchwałę  Nr  XI/53/07  w  sprawie:  obowiązku  złożenia 

oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi               w 

okresie od dnia 22 lipca 1944 r.  do  31 lipca 1990 r.  – która stanowi załącznik nr 16 do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 18 

Przewodnicząca M. Filipowicz –  przedstawiła informację dotyczącą złożonych oświadczeń 

majątkowych radnych.

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych  radnych gminy Gzy stanowi załącznik 

nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 19

Wójt Z. Kołodziejski –  przedstawił informację o złożonych  oświadczeniach majątkowych 

pracowników administracji samorządowej i  kierowników jednostek organizacyjnych  gminy 

Gzy.

Informacja  Wójta  Gminy  o  złożonych  oświadczeniach  majątkowych  pracowników 

administracji samorządowej  i  kierowników jednostek  organizacyjnych  gminy  Gzy  stanowi 

załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 20 

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

Ad. pkt 21

Wójt Z. Kołodziejski – przypomniał, że rok 2007 zbliża się ku końcowi. Inwestycje, które były 

zaplanowane  zostały  wszystkie  wykonane.  Dodatkowo  zostanie  wykonana  karosacja 

samochodu strażackiego OSP w Gzach. Na zadanie te został ogłoszony przetarg. Wyłoniono 

wykonawcę, który jest z Dąbrowy Górniczej. Uznał, że rok 2007 zamknie się  pozytywnymi 

efektami dla naszej gminy. Źle jest tylko to, że nie ma mrozu i trochę śniegu. Chodzi tu           o 

drogi żwirowe, które są nieprzejezdne. 
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Jednak na dzień dzisiejszy nic  na to nie może poradzić. Dróg do asfaltowania przybywa. 

Gmina jest biedna ale być może, że i Sulnikowo w tej kadencji doczeka się asfaltu.  

Ad. pkt 22 

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska – odczytała wniosek mieszkańców wsi Sulnikowo, w 

którym proszą  o  położenie   asfaltu  w  2008  r.  w  ich  miejscowości,  udrożnienie  rowów 

przydrożnych, naprawę przepustu pod drogą i dokończenie żwirowania obwodnicy.

Uznała, że jak ktoś jest  biedny, to jeśli coś robi to robi to raz a  dobrze, żeby nie musiał 

ponownie  robić tego samego. Według niej  taki tok myślenia, który przyjął Pan Wójt czy Rada 

Gminy to wyrzucenie pieniędzy w błoto.      

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że wniosek mieszkańców wsi Sulnikowo 

będzie rozpatrywany na najbliższych posiedzeniach Komisji Oświaty, Zdrowia                         i  

Bezpieczeństwa Publicznego i  Komisji Rolnictwa i  Budżetu Rady Gminy Gzy. O sposobie 

rozpatrzenia wniosku Pani Sołtys wsi zostanie powiadomiona ustnie lub pisemnie.

Wniosek mieszkańców wsi  Sulnikowo z  dnia  04.12.2007 r.   stanowi  załącznik  nr  19  do 

niniejszego protokołu.  

Sołtys  wsi Begno Piotr Kownacki –  zapytał,  jak przedstawia się przygotowanie do  akcji 

śnieżnej i do kogo zwracać się w tej sprawie?

Radna Zofia Frąckiewicz – zapytała, czy był odbiór drogi gminnej  Szyszki – Ostaszewo-

Pańki, jeśli był to kto ją odbierał?  Droga została niewykończona.  Ścięte zostały  drzewa a 

pozostały karpy, zostały zniszczone (połamane) przepusty, których nikt nie naprawił. Wszystko 

miało być usunięte a pozostało w rowach. Jeśli droga została niewykończona,  to dlaczego 

odbył się jej  odbiór ?  Zapytała również, dlaczego w internecie na stronach gminy nie są 

podawane na bieżąco informacje  o wydatkach gminy? Poruszyła problem rudery stojącej  w 

Szyszkach, który zgłaszała wcześniej. Uznała, że w tym temacie nic się nie dzieje.

Zwracając się do  radnego powiatu W. Żukowskiego powiedziała, że skoro Powiat nie  ma 

środków na remont chodników w Szyszkach a są pracownicy interwencyjni z Powiatowego 

Urzędu Pracy, to mogliby przyjechać i  chodniki obkosić,  oczyścić i ponaprawiać. Podkreśliła, 

że mieszkańcy wsi Szyszki dbają o chodniki przy swoich posesjach ale są  i takie miejsca gdzie 

o chodniki nie dba nikt.    

Radny Edward Malicki  –  poprosił  Pana  Wójta,   aby  wystąpił  do  odpowiednich  władz 

o ustawienie na drodze wojewódzkiej   w miejscowości Porzowo tablicy  - Czarny Punkt. 
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Uznał, że byłoby to ostrzeżenie dla kierowców. Dodał, że  odcinek drogi jest prosty ale zginęło 

na nim już ok. 15 osób.

Radny Zdzisław Kaczorowski –  zapytał o  dalsze plany  w  stosunku do  działki po  byłej 

Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska „  w Ołdakach? 

Następnie   poruszył   starą  kwestię   a  mianowicie  zagospodarowanie  a  w  zasadzie 

uporządkowanie i przede wszystkim odwodnienie terenu  przy Publicznym Gimnazjum           w 

Gzach. Uznał, że teren jest zagospodarowany niefunkcjonalnie i bardzo to szpeci widok szkoły. 

Zapytał, czy temat ten  będzie  w końcu sfinalizowany? 

Sołtys wsi Kęsy Zenon Zaremba – zgłosił nieprzejezdność drogi  Kęsy – Tąsewy. Powiedział, 

że rolnicy czekają na modernizację tej drogi i wyrażają zgodę na jej poszerzenie. Żeby załatwić 

sprawę w urzędzie gminy i  odstawić mleko rolnicy z Tąsew jeżdżą przez Gąsiorowo  gm. 

Świercze a to jest 4 km dalej. Uznał, że w tym kierunku nie robi się nic.

Sołtys wsi Grochy-Imbrzyki  Roman Niesłuchowski – zgłosił awarię latarni w swojej wsi, 

która powinna świecić a nie działa.

Radny Zdzisław Sierzan – zasygnalizował sprawę czasu pracy Ośrodków Zdrowia na terenie 

gminy. Podkreślił, że Ośrodki Zdrowia pracują od godz. 8.00 do 15.30 a później  trzeba jechać 

do Winnicy. Uznał, że Pan dr Dariusz Mikuś - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DAR-

MED”  w Winnicy  miał być zaproszony na sesję Rady Gminy, która odbyła się  01.08.2007 r. 

ale nie przybył. 

Radny powiatu W. Żukowski -  w sprawie chodników w Szyszkach,  o których mówiła radna 

Z. Frąckiewicz powiedział, że chodził przy sprawie ale obiecano położenie asfaltu.

Przyrzekł, że w 2008 roku  dopilnuje sprawy chodników. 

Sołtys wsi Stare Grochy Tomasz Długołęcki – zgłosił, że żadna z firm odbierających śmieci z 

terenu gminy Gzy  z rolnikami z jego wsi nie podpisała umów na odbiór nieczystości. 

Radny L. Pytel – wyjaśnił, że jako sołtys wsi sam powinien zgłosić się do wybranej firmy, aby 

ta przyjechała i podpisała z mieszkańcami wsi stosowne umowy.

Jednocześnie  poinformował,  że  wspólnie  z  radnym  powiatu  W.  Żukowskim  i  sejmiku 

wojewódzkiego robią przetarcie drogi do podjęcia zadania melioracyjnego Skszewo-Szyszki, 

które swoim zasięgiem obejmuje 2.500 ha. W tej sprawie we wrześniu br. odbyło się spotkanie 

organizacyjne z udziałem dyrektora Zarządu Wojewódzkiego Melioracji                  i Urządzeń 

Wodnych  w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Pułtusku i   Inspektoratu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych  w Pułtusku. 
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Okazało się, że jest wstępne rozpoznanie terenów  z 1993 r. Zadanie to podzielone jest na 6 

etapów. Na spotkaniu tym ustalono, że wnioski o meliorację będą zgłaszane do Pana Wójta 

Gminy Gzy. Część wniosków zostało złożonych, ale ze względu na małą ilość w sprawę tę 

zaangażował się radny powiatu  Pan W. Żukowski, Pani sołtys wsi Sulnikowo i inni sołtysi. 

Zebrane  wnioski,  których  jest  niewiele Starostwo Powiatowe dostarczyło do  Inspektoratu 

Melioracji . Aby zamknąć poszczególne zadania inwestycyjne nanoszone są numery działek. W 

związku z  tym  Starostwo  Powiatowe w  Pułtusku  dla  Inspektoratu  Melioracji  bezpłatnie 

udostępniło mapy do naniesienia numerów działek. W tej sprawie dziś Pan Okoń pojechał do 

Ciechanowa.

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska – wyjaśniła, że wniosków było mało, ponieważ był 

odległy termin melioracji – 2013 r. Myśli jednak, że wniosków będzie więcej.

Radny L. Pytel – powiedział, że do melioracji będą dopłacane środki z Unii Europejskiej. 

Zwrócił  też   uwagę,  na  prawidłowe prowadzenie  konserwacji  urządzeń melioracyjnych 

szczegółowych przez Spółki Wodne.     

Radny Jan Kiliś -  przypomniał Panu Wójtowi o zorganizowaniu spotkania                             z 

zainteresowanymi mieszkańcami wsi Borza – Strumiany w sprawie wywłaszczenia gruntów 

pod drogę powiatową Borza – Osiek, która ma być asfaltowana. 

Radny W. Światkowski –  po raz kolejny  poprosił  Pana  Wójta  o  rozważenie problemu 

nagłośnienia sali obrad.

Radny  Marian Jakubaszek  - zapytał, czy Pan Wójt posiada opracowaną dokumentację na 

drogę Begno – Ostaszewo-Wielkie?

Wójt Z. Kołodziejski -  udzielając odpowiedzi na zadawane pytania odpowiedział: 

- W sprawie drogi we wsi Sulnikowo  przyjrzy się sprawie. Ze żwirem być może do końca się 

nie wywiązał i nie był on najlepszej jakości, ale żwiry są różne. 

Dokończenie żwirowania  obwodnicy   i  inne  rzeczy zawarte w  podaniu   być  może  będą 

realizowane w miarę posiadanych środków w roku 2008.

- Na temat  odśnieżania gminy poinformował,  że  gminę  będą odśnieżać wykonawcy z roku 

ubiegłego.    

- Na pytanie zadane przez Panią radną Z. Frąckiewicz  odnośnie rudery stojącej w Szyszkach 

wyjaśnił,  że  gmina  nie  chce  wkraczać w  kompetencje  Powiatowego Inspektora  Nadzoru 

Budowlanego w Pułtusku, który wydaje nakazy rozbiórki i  nie chce ponosić z  tego tytułu 

konsekwencji.
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W kwestii odbioru drogi gminnej  powiedział, że wszystkie inwestycje gminne odbiera Wójt, 

pracownik urzędu, wykonawca i inspektor nadzoru.  Droga faktycznie została odebrana. Jednak 

pozostały do usunięcia usterki. Na drogę udzielona  jest  3-letnia gwarancja. Dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa obejmowała  położenie asfaltu i wykonanie poboczy. Natomiast  nie 

było w niej przewidziane wykopanie rowów, wycięcie drzew              i  krzaków oraz 

wykonanie zjazdów  i  przepustów. Podkreślił, że   z  uwagi na  stosowane   zwolnienia od 

podatków, środki w budżecie są ograniczone. W związku z tym  dokumentacja wykonywana na 

drogi jest bardzo oszczędna i  dlatego nie są to drogi z prawdziwego zdarzenia.

-  Odnośnie  umieszczenia  na  drodze  wojewódzkiej  w  Porzowie  tablicy  „Czarny  Punkt” 

stwierdził, że faktycznie jest tam dużo wypadków śmiertelnych i trzeba coś z tym zrobić.

- W sprawie GS „SCh” powiedział, że już w tamtej kadencji i  obecnej  próbował sprzedać 

obiekt ale decyzje były żeby obiekt zostawić i nie sprzedawać.  Obiekt stoi i niszczeje. Dodał, 

że być może przy omawianiu projektu budżetu na 2008 r. poszczególne  Komisje Rady Gminy 

wypracują  na ten temat zdanie. 

-  Jeśli  chodzi  o  uporządkowanie terenu  przy  szkole  w   Gzach  uznał,  że  teren  trzeba 

uporządkować. Podkreślił, że jako Wójt Gminy może pomóc ale  w szkole pracują                   2 

Panie dyrektorki  i to one są gospodarzami.

- W kwestii drogi Kęsy – Tąsewy  stwierdził, że droga jest wąska i jest to odcinek o długości 

ok. 3 km. W związku z tym należy wywłaszczyć rolników, sporządzić akty notarialne              i 

opracować dokumentację projektowo-kosztorysową. Wiąże się to z dużymi kosztami. Jednak o 

rolnikach tam mieszkających nie wolno zapominać. 

- Awaria lampy we wsi Grochy Imbrzyki  zostanie zgłoszona do Zakładu Energetycznego.

- W sprawie czasu pracy  Ośrodków Zdrowia na terenie gminy powiedział, że na  spotkaniu 

Przewodniczącej Rady i sołtysów z Panem dr D. Mikusiem NZOZ „DAR-MED” w Winnicy w 

dniu  1.08.2008  r.  tłumaczył,  że  pracuje  zgodnie  z  regulaminem Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Dodał, że  wprawdzie był okres w tym roku,  kiedy Ośrodek Zdrowia                       w 

Przewodowie funkcjonował do godz. 18.00 ale od pewnego czasu jest inaczej. Dodał, że być 

może na najbliższe posiedzenia Komisji należy zaprosić dr Mikusia.

Radny Z. Sierzan – zapytał, czy Pan Wójt zmieniał  podpisaną umowę z Panem dr Mikusiem 

dotyczącą czasu pracy placówek zdrowia?  Uznał,  że  jeśli  tak,   to  Pan dr  Mikuś pracuje 

niezgodnie z umową. 
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Wójt  Z.  Kołodziejski –  wyjaśnił,  że  z  Panem  dr  Mikusiem podpisywał umowę  ale  na 

wydzierżawienie  obiektów-  Ośrodków  Zdrowia.  Natomiast  jeśli  chodzi  o  umowę  na 

świadczenie usług medycznych  to Pan dr Mikuś podpisał umowę z NFZ, którego Oddział 

znajduje się   w Ciechanowie.

- Na temat spotkania z mieszkańcami wsi Borza Strumiany w sprawie wywłaszczenia gruntów 

pod drogę powiatową Borza – Osiek  odpowiedział, że spotkanie takie już było           i padły 

różne  propozycje.  Jednak  takie  spotkanie  z  P.  Strzyżewskim dyrektorem  Zarządu  Dróg 

Powiatowych w Pułtusku i Wójtem Gminy musi się jeszcze odbyć po ustaleniu terminu z Panią 

sołtys, radnym J. Kilisiem i zainteresowanymi rolnikami.   

- Odnośnie nagłośnienia sali na, której odbywają się posiedzenia uznał, że  być może trzeba 

wykonać takie nagłośnienie  gdyż jest taka potrzeba ale jest to koszt w granicach 15.000 zł. 

Radny L.  Pytel –  w sprawie zasygnalizowanej przez radnego Z.  Sierzana powiedział,  że 

w ubiegłym roku zostało wydane rozporządzenie Prezesa NFZ, w którym dano furtkę wyjścia 

dla zakładów prywatnych świadczących usługi medyczne dla ludności. Ośrodki Zdrowia        w 

gminie  potraktowano jako  przychodnie - jednostki organizacyjne   z  jednostką podstawową – 

zakładem głównym we Winnicy, która zawarła umowę z NFZ w Ciechanowie. Był zdania, żeby 

Pan Wójt wspólnie z Panią Przewodniczącą Rady skontaktowali się               i przeprowadzili 

rozmowę z Panem   dr Mikusiem,  ponieważ jest już grudzień                         i   Pan dr Mikuś 

będzie podpisywał z NFZ nową umowę na przyszły rok a Rada Gminy zwolniła go z pewnych 

świadczeń. Nie chciał, aby mieszkańcy gminy zostali potraktowani         w taki sposób jak w 

roku  ubiegłym. Uznał,  aby  w  miarę możliwości  przynajmniej  przez dwa dni  w  tygodniu 

Ośrodki Zdrowia w Szyszkach i Przewodowie były czynne od godz. 8.00 do 18.00 .

Przewodnicząca M. Filipowicz – była zdania, że nic nie stoi na przeszkodzie aby               Pan 

dr Mikuś został zaproszony na najbliższe obrady sesji.    

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – poinformowała, że do końca roku następuje wymiana 

dowodów osobistych, których na gminie pozostało ok. 300.  Chodzi tu głównie o osoby starsze. 

Dowody osobiste będą również wymieniane  po 01.01.2008 r.  Ważność starych  dowodów 

osobistych przedłużona jest do 31.03.2008 r.   

Następnie zapoznała z treścią pisma nadesłanego z Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział       w 

Ciechanowie. Pismo dotyczy 2-dniowego szkolenia nt. „ Organizacji rynku rolnego poprzez 

tworzenie grup producentów rolnych na bazie prawa spółdzielczego”. 

- 19 -



Szkolenie odbędzie się w dniach 10 i 11.12.2007 r. w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych 

w Golądkowie.

Pismo Mazowieckiej Izby Rolniczej  Oddział w Ciechanowie stanowi załącznik nr  20 do 

niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności przedstawiła  treść rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

które obowiązuje od  dnia 01.12.2007 r.  w sprawie: zarządzenia środków związanych             z  

wystąpieniem grypy ptaków.

Rozporządzenie  Min.  Rolnictwa i  Rozwoju  Wsi   stanowi  załącznik  nr  21  do  niniejszego 

protokołu.    

Poinformowała również, że ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 

dotyczące składania wniosków przez rolników o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu 

materiału siewnego kategorii elitarnej lub kwalifikowanej.

Omówiła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.11.2007 r. w sprawie wysokości dopłat do 

składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 r.

W 2008 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia : upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, 

chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, 

buraków cukrowych oraz roślin strączkowych – wynosi 50% składki do 1 ha upraw. Dopłata do 

składki z tytułu ubezpieczenia: bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń wynosi 50% składki do 

1 sztuki.  

              Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 12.40 zamknęła 

sesję.

Protokołowała:                                                                             Przewodniczyła:

Zofia Pszczółkowska 
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