
P R O T O KÓ Ł  Nr  V/2007

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 05 marca 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  V 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 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi 

kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Przypomniała, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco:

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: regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki 

    przyznawania dodatków wynikających ze stanowiska pracy, innych składników

    wynagrodzenia oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem

    prowadzącym jest Gmina Gzy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu określającego szczegółowe warunki

    przyznawania, obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego

    nauczycielom w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej 

    Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

8. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

10. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za  2006 rok.

11. Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

13. Sprawy bieżące  gminy.

14. Wolne wnioski i pytania.
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Poinformowała,   że  odnośnie  pkt  5  porządku  obrad  tj.  podjęcia  uchwały  w  sprawie: 

regulaminu  określającego  wysokość,  szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków 

wynikających  ze  stosunku  pracy,  innych  składników  wynagrodzenia  oraz  nagród 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Gzy 

są  różne  opinie  Komisji  Rady  Gminy.  Do  uchwały   tej  nie  ma  też   opinii  Związku 

Nauczycielstwa Polskiego. W związku z tym zaproponowała  zdjęcie punktu 5 z porządku 

obrad. Następnie poddała pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem zaproponowanej 

zmiany.

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

przyjęła porządek sesji z zaproponowaną zmianą.

Ad. pkt 3

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

Gminy odbytej w dniu 15 stycznia 2007 roku Nr IV/2007 jest wyłożony na sali obrad do 

wglądu. Radni nie wnieśli uwag do wyłożonego protokołu. W związku z czym został przyjęty 

jednomyślnie.

Ad. pkt 4

Wójt  Zbigniew Kołodziejski  –  powiedział,  że  temat  odbioru  śmieci  to  sprawa  ważna. 

Wysypiska śmieci w gminie nie ma. W związku z tym z terenu  gminy śmieci odbierają 

2 firmy - Serwis Usługowy BŁYSK z Makowa  i Zakład Usług Komunalnych w Pułtusku. 

Uważa, że raz w miesiącu zgodnie z umową śmieci powinny być odbierane.  Dodał, że na 

terenie gminy są jeszcze wsie, które nie mają podpisanych umów z mieszkańcami na odbiór 

śmieci. Wójt uważa,  że  temat ten powinien  zostać już zamknięty. Poprosił, aby Jerzy Wal- 

dyrektor ZUK w Pułtusku wypowiedział się co w naszej gminie zrobił do tej pory i co jeszcze 

zamierza zrobić.

Przewodnicząca M. Filipowicz-  zapytała,  kiedy otrzymają pojemniki  ci  którzy podpisali 

umowy z ZUK w Pułtusku?

Sołtys wsi  Begno Piotr Kownacki – powiedział,  że jest  marzec.  Śmieci  odbierane były 

styczniu. Zapytał, czy będzie faktura, ponieważ rozliczenie jest kwartalne.  

Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński – prosił o sprecyzowanie dokładnej daty odbioru 

śmieci.  Mieszkańcy wystawiają worki w pierwszym terminie i czekają na odbiór. W tym 

czasie worki rozrywane są przez psy.



- 3 -

Sołtys wsi Nowe Skaszewo Feliks Rybarczyk – powiedział, że w miesiącu styczniu i lutym 

bieżącego roku śmieci nie były odbierane. W m-cu marcu  śmieci zostały odebrane, ale na 

liście 3 osoby  zostały skreślone. Zapytał, dlaczego tak się stało?

Sołtys  wsi  Kęsy  Zenon  Zaremba –  zapytał,  kiedy  będą  podpisane  umowy  na  wywóz 

nieczystości we wsiach,  w których jeszcze mieszkańcy  nie mają  podpisanych umów?

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych  w Pułtusku Jerzy Wal – powiedział,  że jeśli 

chodzi o zawieranie umów, to ZUK na terenie gminy Gzy zawarł 255 umów w 24 sołectwach. 

Przyznał,  że  na  sesji  w  grudniu  ub.  obiecał,  że  w  połowie  stycznia  2007  r.  dostarczy 

pojemniki. W tej chwili zaczęli dostarczać pojemniki do wsi Skaszewo Włościańskie, Nowe 

Skaszewo i Sulnikowo. Dzisiaj pojemniki zostaną dostarczone do wsi Nowe Borza i Wysocki. 

Do dostarczenia  pojemników pozostaje  3  sołectwa.  Jest  to 31 pojemników na podpisane 

umowy.  ZUK jest   w trakcie  ich rozwożenia.  Z powodu roztopów nie  mogli   wszędzie 

dojechać, ale pojemniki ilości 31 szt. w najbliższym czasie zostaną dostarczone.

Sołtys wsi Słończewo Jacek Grochowski – przypomniał,   że mieszkańcy Słończewa umowy 

z ZUK podpisali   15 m-cy temu i do tej pory  nie mają pojemników. Na sesji widzi dyrektora 

już któryś raz i słyszy za każdy razem,  że pojemniki będą. Dodał, że  może to dyrektora 

denerwuje, że mieszkańcy wsi się upominają, ale  też już mają tego dość. Powiedział też, że 

ostatnio firma jeździła  i zabierała śmieci ale nawet nie miała worków.  Powiedziano mu, że 

się skończyły. 

Dyr. ZUK J. Wal – odpowiedział, że pojemniki w ilości 31 szt. dla mieszkańców gminy Gzy 

są przygotowane.

Przewodnicząca M. Filipowicz – zapytała,  do kiedy będą dostarczone pojemniki?

Dyr. ZUK J. Wal – odpowiedział, że trudno jest mu powiedzieć, czy będzie to dziś, czy jutro. 

Z  pojemnikami  są  w stanie  dotrzeć  do  każdego sołectwa  i  w najbliższym czasie   będą 

dostarczone.

Sołtys  wsi  Begno  P.  Kownacki –  poinformował,  że  w  jego  sołectwie  nie  wszyscy 

mieszkańcy  otrzymali pojemniki na śmieci. Sam ma podpisaną umowę i nie ma pojemnika.

Dyr. ZUK J. Wal – odpowiedział, że z rolnikami z którymi  są podpisane umowy pojemniki 

będą  im dostarczone. Jeśli chodzi o odbiór nieczystości stałych to zakład ma sporządzony 

harmonogram i wg niego się porusza, z tym , że nie może wszędzie dojechać. Firma posiada 

odpowiedni sprzęt do obsługi. Na gminę zostały przydzielone 2 samochody. Aby dotrzeć 

określonego dnia do danego sołectwa muszą się rozeznać  w sytuacji. 
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Jeśli przejadą raz i drugi to zorientują się w jakim terminie do danej wsi można dojechać. 

Chodzi o to, aby śmieci  zebrać jednorazowo  z jak największej ilości wsi. Myśli, że sprawa ta 

wyjaśni się  w połowie br. Odnośnie obciążenia za nieczystości,  które nie były odebrane 

powiedział,  że jeśli  wystawiona jest  faktura,  która nie  powinna być,  to ZUK uwzględnia 

wszystkie reklamacje i nie obciąża za wywóz. Dodał, że jest  problem z mieszkańcami, z 

którymi mają zawarte umowy, a ludzie ci  notorycznie uchylają się od płacenia za wywóz 

nieczystości. Jeśli nie płacą przez kolejne  3 okresy to ZUK wypowiada umowę  i zabiera 

pojemnik.

Przewodnicząca M. Filipowicz – przypomniała,  że była mowa o workach na segregację 

śmieci.

Dyr. ZUK J. Wal – wyjaśnił, że worek na segregację śmieci kosztuje 1 zł.

Sołtys wsi Skaszewo Włościańskie Edward Szumski – podziękował dyrektorowi za to, że w 

jego  wsi,   każdy kto  miał  podpisaną  umowę pojemnik  na  śmieci  otrzymał.  Jeśli  chodzi 

o odbieranie śmieci to trochę  było opóźnienia , ale śmieci zostały odebrane. 

Sołtys wsi Gzy Marian Zawadzki – zapytał, czy nie można byłoby ustalić daty odbioru 

śmieci na cały rok,  ponieważ każdy miesiąc jest inny?  Jeśli byłaby ustalona jedna data np. 

15 czy 20,   to można byłoby łatwiej  to zapamiętać.

Dyr. ZUK J. Wal – odpowiedział, że sprawa ta będzie ustalona koło połowy roku.

Sołtys wsi Szyszki Jacek Baranowski – powiedział, że na śmieci ma 120 l pojemnik. Śmieci 

w pojemniku nie zmieściły się więc dołożył worek, za który musiał zapłacić. Zapytał, jak to 

jest?

Dyr.  ZUK J.  Wal –  odpowiedział,  że   jeżeli  do  pojemnika  zostanie   dołożony  worek 

kierowca ma obowiązek odebrania śmieci, ale  musi być wniesiona   dodatkowa opłata. Jeśli 

śmieci jest dużo to są pojemniki 240 l.

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska – powiedziała, że ma segregowane worki i 

bardzo sobie to chwali. Worek w danym miesiącu wystawia tylko wtedy, kiedy  jest  pełny. 

Jeśli chodzi o  zabieranie śmieci, to jeśli  worka nie wystawi to pracownicy przychodzą do 

domu i pytają się czy nie ma worka.  

Sołtys  wsi  Mierzeniec W. Czapliński – zapytał,  czy nie  wszyscy dostaną pojemniki  na 

śmieci ? Umów na odbiór nieczystości jest podpisanych 255. W Mierzeńcu też podpisanych 

jest kilka umów  i nie wszyscy mają pojemniki.

Dyr. ZUK J. Wal – odpowiedział, że na gminę zostanie dostarczonych 31 pojemników. 
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Radny Mariusz Mordwiński – zapytał, kiedy będą podpisane umowy z  mieszkańcami tych 

wsi, w których nie są jeszcze podpisane?

Dyr. ZUK J. Wal – odpowiedział, że najpierw musi się wywiązać z tych umów, które zawarł 

wcześniej. Ma wykaz i wie, że w gminie Gzy  w 6 sołectwach nie ma podpisanych umów. 

Nie chce zaciągać zobowiązań do przodu. Na dzień dzisiejszy pojemników ma więcej niż 

zawartych umów. Jeśli wywiąże się z zawartych umów,  to do 6 sołectw na pewno się zgłosi. 

Jest zainteresowany jak największym podpisaniem umów.

Sołtys wsi Kozłówka Jadwiga Koc - zapytała, czy ZUK od nowego roku podnosi ceny za 

usługę?

Dyr. ZUK J. Wal – odpowiedział,  że ZUK jest  zakładem budżetowym. Metoda zakładu 

budżetowego polega na zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Działają w systemie bez 

zysku  tj. inaczej jak firmy komercyjne. Na dzień dzisiejszy nie podnoszą żadnych cen.

Sołtys wsi Szyszki J. Baranowski -  zapytał, jak to jest, że ma podpisaną umowę, śmieci w 

pojemnikach czy workach do zabrania nie wystawia,  a do zapłaty kwartalnie przychodzą 

faktury, ponieważ ma podpisaną umowę?

Dyr.  ZUK J. Wal – wyjaśnił, że firma śmieci  odbiera raz w miesiącu. Nie może pozwolić na 

to,  aby raz w roku ktoś oddał  pojemnik ze śmieciami,  a zakład za każdym razem kiedy 

objeżdża wieś będzie się pytał się czy pojemnik jest pełny, czy nie.

Sołtys  wsi  Tąsewy  Paweł  Żbikowski –  zgłosił,  że  mieszkańcy  w  jego  wsi  nie  mają 

podpisanych umów.      

Przewodnicząca M. Filipowicz – wyjaśniła, że w sprawie podpisania umów z mieszkańcami 

wsi gdzie jeszcze są nie podpisane odpowiedź  została już udzielona.  

Wójt  Z.  Kołodziejski –  powiedział,  że  odbiór  nieczystości  stałych  odbywa  się  raz 

w  miesiącu.  Tam gdzie  pojemników jeszcze nie  ma,  będą dostarczone.   Wsie  są  małe. 

W związku z tym chodzi o to, aby śmieci  odebrać przynajmniej z 4 wsi jednego dnia.  Wójt 

wnioskował,  aby  z  mieszkańcami wsi,  gdzie  jeszcze  nie  mają  podpisanych  umów ZUK 

podpisał  je do końca marca bieżącego roku.

Przewodnicząca  M.  Filipowicz  -   zapytała,  w  jakim  czasie  będzie  załatwiona  sprawa 

nieczystości stałych?

Dyr. ZUK J. Wal – odpowiedział, że  31 pojemników  których brakuje w najbliższym czasie 

zostaną dowiezione. 
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Jeśli chodzi o 6 sołectw, w których nie podpisane są umowy z mieszkańcami w najbliższym 

czasie  postara  się  umowy  zawrzeć.   Jest  zainteresowany  rozszerzaniem  rynku  jako 

działalności zakładu pracy. Być może, że do końca m-ca marca br.  ZUK podpisze  umowy. 

Zaznaczył, że podpisanie umów w 6 sołectwach to kwestia 3 dni,   licząc po 2 spotkania w 

ciągu jednego dnia.  Podkreślił, że jeśli chodzi o pojemniki, to na początku tego roku jest 

bardzo dobrze zaopatrzony. W tej chwili uzupełniają tylko to co brakuje. Na obsługę 4 gmin 

w tym roku zakupił  1000 szt.   pojemników. Kwota do zapłaty za pojemniki  wynosi  ok. 

120.000 zł. Jego zdaniem z pojemnikami kłopotów nie będzie i postara się jak najszybciej ten 

problem załatwić.

Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że na dzisiejszą sesję Rady Gminy został  zaproszony 

również właściciel Serwisu Usługowego BŁYSK z Makowa Mazowieckiego. Z uwagi na to, 

że nie mógł w niej uczestniczyć zostawił oświadczenie. Odczytał jego treść. 

Oświadczenie  firmy  BŁYSK  –  Bis  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  stanowi 

załącznik  nr 2  do niniejszego protokołu.

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – wyjaśniła, że rozmawiała z przedstawicielem firmy 

BŁYSK.   Zmieniła  się  nazwa  firmy.  W związku  z  rozporządzeniem  Ministra  Ochrony 

Środowiska ze stycznia 2006 r.  zmieniły się wymogi i na nowo z firmy BŁYSK powstała sp. 

z  o.o.  Firma jest  w tej  chwili  na etapie  podpisywania  nowych umów łącznie  z  nowymi 

cenami. Razem z podatkiem VAT za odbiór śmieci będziemy płacić 8,56 zł., natomiast ZUK 

pobiera opłatę 8,05 zł.  Worki na segregację odpadów w Spółce BŁYSK-Bis są za darmo. 

W oświadczeniu Prezes zapewnił, że nie będzie problemu  z odbiorem worków do segregacji 

odpadów.  Stwierdziła, że na wsiach wynikło  nieporozumienie , ponieważ pracownicy firmy 

mówili, że będą  odbierać segregowane odpady do końca grudnia 2006 r. W styczniu br. były 

sygnały, że ludzie wystawili worki z segregacją śmieci jednak  kierowca, który przejechał 

przez jedną  i drugą wieś powiedział w firmie, że nie zobaczył żadnego worka, że  ludzie nie 

wystawili worków. Z tego co wie np. w Pękowie worki były wystawione. W związku z tym 

obiecał, że jutro (06.03.2007) przyjedzie  po wsiach i pozbiera worki Od miesiąca maja będą 

ustalone  konkretne  dni  w  których  firma  będzie  odbierać  segregowane  odpady. 

Z gospodarstwami, z którymi firma ma podpisane umowy, a gospodarstwa te mają problem 

z  folią  np.  po  kiszonkach,   firma  może  odbierać  folię  po  telefonicznym  uzgodnieniu 

z niewielką opłatą  za koszt przyjazdu. Natomiast jeśli rolnik chce, folię może zawieźć do 

Makowa indywidualnie nie ponosząc żadnych opłat.
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Ad. pkt 5

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz – poinformowała, że  do 

otrzymywania dodatku nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uprawnieni są nauczyciele

zatrudnieni  na  terenie  wsi  lub  w  mieście  liczącym  do  5.000  mieszkańców  posiadający 

kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole. Warunki zajmowania 

stanowiska  nauczyciela w danej szkole określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. 

Stosowne regulacje dotyczące dodatku wiejskiego i  dodatku mieszkaniowego  zawarte są 

w art. 54  Karty Nauczyciela. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od ilości 

członków rodziny nauczyciela.  Projekt uchwały określa kryteria oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i  wypłacania dodatku. Obowiązkiem samorządu gminnego jest opracowanie 

regulaminu na dany rok kalendarzowy.  Jak wcześniej  powiedziała dodatek mieszkaniowy 

uzależniony jest od liczby członków rodziny nauczyciela  iwypłacany jest miesięcznie z góry 

w terminie wypłaty wynagrodzenia w wysokości: dla 1 osoby – 60 zł., dla 2 osób – 74 zł., dla 

3 osób - 89 zł., dla 4 i więcej osób – 103 zł. Taki dodatek był wypłacany w roku 2006 i ta 

wysokość dodatku mieszkaniowego będzie obowiązywała  w roku 2007.  Drugim dodatkiem 

nauczycielskim  jest  dodatek  wiejski.  Jest  to  10%   wynagrodzenia  zasadniczego  dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach z tym, że wydatek wiejski jak i mieszkaniowy jest 

uzależniony  od wymiaru zatrudnienia. Dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego nie 

może otrzymywać nauczyciel, który  jest zatrudniony w wymiarze mniejszym niż 1/2 etatu. 

Dodatek wiejski wypłacany jest dla wszystkich nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia 

zasadniczego, ale jest zróżnicowany w związku z tym, że nauczyciele są zaszeregowani w 

różnych  stopniach  w zależności  od  uzyskanego  stopnia  awansu  zawodowego.  Wysokość 

zaplanowanej kwoty na dodatki socjalne na rok 2007 wynosi 176.285 zł.  plus 34.676 zł. 

składki  na  ubezpieczenia  społeczne  i  Fundusz  Pracy.  Razem wszystko to  stanowi  kwotę 

210.960 zł.    

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  Kazimierz 

Żebrowski  –  przedstawił   pozytywną  opinię  wniosku  zgłoszonego  przez  Wójta 

pozostawiając w/w dodatki na poziomie roku ubiegłego. 

Opinia  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  w  sprawie  projektów 

uchwał  proponowanych  na  sesję  Rady  Gminy  stanowi  załącznik  nr  3  do  niniejszego 

protokołu.
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Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu  Mariusz  Mordwiński  –  również 

przedstawił pozytywną opinię wniosku zgłoszonego przez Wójta aby dodatek mieszkaniowy i 

dodatek wiejski utrzymać na poziomie roku ubiegłego. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie projektów uchwał proponowanych na sesję 

Rady Gminy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

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

określającego  szczegółowe  warunki  przyznawania,  obliczania  i  wypłacania  dodatku 

mieszkaniowego  i  dodatku  wiejskiego  nauczycielom  w  szkołach,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Gmina Gzy i poddała pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 12 głosami „za” 

podjęła  Uchwałę  Nr  V/17/07  w  sprawie  regulaminu  określającego  szczegółowe  warunki 

przyznawania,  obliczania  i  wypłacania  dodatku  mieszkaniowego  i  dodatku  wiejskiego 

nauczycielom w  szkołach,  dla  których  organem  prowadzącym jest  Gmina  Gzy  –  która 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6  

Przewodnicząca M. Filipowicz – powiedziała, że do tej pory przedstawicielem gminy w 

Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku był 

Wójt.  Jest  to funkcja społeczna. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie: wyboru 

Przedstawiciela  Gminy  do  Rady Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Pułtusku i poddała pod głosowanie.

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

podjęła Uchwałę Nr V/18/07 w sprawie: wyboru Przedstawiciela  Gminy do Rady Społecznej 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  –  która  stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na nieobecność  dr Dariusza Mikusia na wniosek Przewodniczącej M. Filipowicz 

Rada  jednogłośnie przez aklamację  przyjęła aby pkt 8 porządku obrad został pominięty, a 

pkt 9 porządku obrad - informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy 

za 2006 rok został omówiony  jako pkt 7.

Ad. pkt 7 

Kierownik Posterunku Policji w Świerczach KPP w Pułtusku asp. szt. Józef Grabowski 

– przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie gm. Gzy w 2006 roku.
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Radny Wiesław Światkowski – poruszył sprawę bezpańskich psów we wsiach. Zapytał, jaka 

jest relacja wartości psa do człowieka, ponieważ psa  nie wolno zabić?

Kier. Posterunku Policji  J. Grabowski – odpowiedział,  że jeżeli  pies ma właściciela to 

odpowiada za niego właściciel. Jeżeli pies nie ma właściciela wówczas zajmuje się nim Wójt 

i odpowiednie służby.

Sołtys  wsi  Żebry-Wiatraki  Bożena Ostaszewska -   odnośnie  psów,  które mają  swoich 

właścicieli  powiedziała,  że  mieszka  na  pograniczu  dwóch wsi  Żebry-Wiatraki  i  Dziarno 

gmina Świercze Jej zdaniem dotarcie dzieci do przystanku autobusowego o godzinie 6.00 

rano  do wsi Gąsiorowo jest nie możliwe. 

Kier. Posterunku Policji J. Grabowski – poinformował, że Posterunek Policji w Świerczach 

do każdego sołtysa wystosował pismo z prośbą o poinformowanie mieszkańców,  że psy 

należy wiązać całodobowo, jak również uzupełnić   oznakowanie numeru  posesji i to  było 

przez jakiś czas sprawdzane. Obecnie policjanci obchodzą posesje. Podczas obchodu widząc 

psa biegającego luzem poza posesją  nakładają mandaty karne.

Sołtys wsi Żebry-Wiatraki B. Ostaszewska – uznała, że skoro są patrole to porosi,  aby 

Policja przejechała się przez wieś Gąsiorówek  do Dziarna i zobaczyła jakie są efekty po 

wysłaniu pisma.  

Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Gzy w 2006 r.  stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu.

W związku z nieobecnością  lekarza weterynarii Jana Czernika na wniosek Przewodniczącej 

M. Filipowicz   Rada jednogłośnie  przez  aklamację  przyjęła pominięcie pkt 10 porządku 

obrad, a realizację pkt 11 jako pkt 8 porządku obrad.  

Ad. pkt 8 

Sekretarz  Zarządu  Gminnego  Oddziału  Gminnego  Związku  Ochotniczych  Straży 

Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gzach Andrzej Jusiński – przedstawił informację o 

działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

O godzinie 11:30 sesję opuścił radny Zdzisław Kaczorowski  pomniejszając ilość członków 

Rady biorących udział w posiedzeniu do 11 osób.

Radny W. Światkowski – zapytał, ile aparatów tlenowych posiada straż?   

Sekr. ZGOG ZOSP A. Jusiński –  odpowiedział, że straż aparatów tlenowych nie posiada 

w ogóle i należałoby zakupić  ich 2 szt.. Poinformował, że koszt zakupu 1 aparatu tlenowego 

kształtuje się w granicach ponad 5.000 zł. 
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Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że sprawa pieniędzy na straż to sprawa poważna. Tak jak 

Policja tak i straż są powołani do tego aby mieszkańcom gminy żyło się bezpieczniej.  Poza 

tym słuchacze  sesji dowiedzieli  się jak działać w sprawach kryzysowych.

Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

O godz.12:15 na salę obrad przybyli radni: Zdzisław Kaczorowski i Jan Kiliś. Aktualna ilość 

radnych biorących udział w posiedzeniu -13. 

Ad. pkt 9

Dr Dariusz Mikuś Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DAR-MED” w Winnicy – 

przedstawił informację nt. stanu opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok stanowi załącznik 

nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10

Lekarz Weterynarii Jan Czernik – przedstawił informację o stanie opieki weterynaryjnej na 

terenie gminy Gzy za 2006 rok.  Dodał, że Lecznica dla Zwierząt w Gzach od 1996 r. jest 

sprywatyzowana i jest to jedyna lecznica w powiecie pułtuskim, która ma   dwuosobową 

obsadę. Lecznica  czynna jest od godziny 7.00  do 16.00, a praktycznie 24 godz. na dobę. 

Oprócz leczenia i profilaktyki  prowadzona jest inseminacja bydła i trzody chlewnej. Dodał, 

że na terenie gminy inseminację prowadzi również Pan Kowalski z Gotard i Pani  Lachowska 

z  Gzów. Uznał,  że najczęściej  występujące choroby krów to ketoza i  zapalenie  wymion. 

U trzody chlewnej  -  różyca  posocznicowa.  W tym celu  po wsiach roznosili szczepionki, 

ale rolnicy niechętnie  je  kupowali. Podkreślił, że jest to choroba szybko atakująca zwierzęta. 

Tucznik  zsinieje i po kilku godzinach pada.  Jego zdaniem szczepionka na tą chorobę jest 

tania i można  chorobie zapobiegać.

Sołtys  wsi  Żebry-Wiatraki  B.  Ostaszewska -   powiedziała,  że  Lecznice  zostały 

sprywatyzowane,  działają od  godz. 7.00 do 16.00 . Zapytała, co jest w sobotę i w niedzielę ?

Czy nie mogłoby być dyżuru? Trzy tygodnie temu  dzwoniła do naszych lekarzy, ale nikt nie 

odbierał telefonów. Zadzwoniła do Pułtuska lekarz nie chciał przyjechać bo była niedziela. 

Pojechała do Lecznicy w  Nasielsku.  Lekarz był, miał dyżur ale za okręg gminy  nie chciał 

wyjechać, ponieważ powiedział, że musi być do dyspozycji na gminie Nasielsk. Krowa nie 

mogła się wycielić. Pomoc nie została udzielona i  krowa padła.   Zapytała,  kto zwróci  jej za 

poniesione  straty i do kogo ma się z tym udać? 
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Lekarz Weterynarii  J. Czernik – odpowiedział,  że takich przypadków jest  bardzo mało 

i  trafiają się tylko sporadycznie.  Nikt  nie może pracować 24 godzin na dobę,  bo jest  to 

niemożliwe.  Nie wie jak jest  w Nasielsku.   Natomiast  Lecznica w Gzach jest  to jedyna 

Lecznica gdzie zgadza się razem 2 lekarzy.

Sołtys wsi Żebry-Wiatraki B. Ostaszewska – była zdania, że jest to możliwe , ponieważ w 

pobliżu jest Lecznica, która ma dyżury.

Lekarz Weterynarii J. Czernik -  uważa, że musi być tam duża obsada i musi się to opłacić.

Zaznaczył, że jeżeli będą na to fundusze  to dyżury zależą od Starosty Powiatu i Powiatowego 

Lekarza Weterynarii. Uważa, że nikt nie będzie dyżurował za darmo.

Radny W. Światkowski – jego zdaniem,  za przyjazd do chorego zwierzęcia trzeba zapłacić. 

W związku z tym zapytał, czy to nie wystarcza?   

Lekarz  Weterynarii  J.  Czernik –  odpowiedział,  że  zapłata  za  przyjazd  nie  wystarcza, 

ponieważ  w czasie   24 godz. dyżuru, może być tylko 1 zgłoszenie.

Radny W. Światkowski – uważa, że jest za mało lekarzy weterynarii na terenie gminy i nie 

ma konkurencji. Gdyby była konkurencja lekarze świadczyliby  usługi, a skoro konkurencji 

nie ma,  nie chcą tego robić. 

Sołtys wsi Szyszki J. Baranowski – powiedział, że kiedyś w nocy u sąsiada nie mogła się 

wycielić krowa. Dzwonił do naszych lekarzy, nikt nie odbierał telefonów. Przyjechał lekarz z 

Gąsocina, pomógł i krowa wycieliła się. 

Sołtys wsi Kozłówka  Jadwiga Koc -  stwierdziła, że jest to poważny problem i trzeba się 

nad tym zastanowić. Skoro jest taka sytuacja, że rzeczywiście nasi  lekarze nie mogą, czy nie 

chcą   przyjechać  w  nocy  i  udzielić  pomocy  choremu  zwierzęciu,  należy  wystąpić 

z wnioskiem do Powiatowego Lekarza Weterynarii  i   problem  ten rozwiązać.

Lekarz  Weterynarii  J.  Czernik  –  powiedział,  że  sprawa  dyżurów  leży  w  gestii 

Powiatowego Lekarza  Weterynarii  i  Starosty Powiatu -  jeśli  Starosta   będzie  miał  na  to 

fundusze. Jeśli będą fundusze to bardzo prosi.

Sołtys  wsi  Begno  P.  Kownacki   -  wyraził  współczucie  lekarzowi  wet.  J.  Czernikowi 

i powiedział, że faktycznie lekarz nie może pracować 24 godz. na dobę, ponieważ musi też 

i  odpocząć.  Problem jest  poważny i  należy gdzieś z nim wystąpić Powiatowego Lekarza 

Weterynarii lub Starosty. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – zapytała,  kto może wystąpić do Powiatowego Lekarza 

Weterynarii?
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Lekarz Weterynarii  J. Czernik  - odpowiedział,  że nie ma pojęcia. Powiatowy Lekarz 

Weterynarii nie ma środków. Nie ma środków też i Starosta. Nie wie jak to zorganizować. 

Jego zdaniem nie może być tak, żeby każdy każdego dnia w innej lecznicy miał dyżur. Musi 

być jedno pomieszczenie w powiecie. Tylko jest problem,  kto opłaci lekarzy?

Sołtys wsi Kozłówka J. Koc- uznała, że trzeba wystąpić o dodatkowe środki i zatrudnić 

lekarza.

Lekarz Weterynarii J Czernik- był zdania, że jeśli byłyby środki nie byłoby problemu. 

Obawia się, że funduszy na dyżury nie ma.  Jego zdaniem przypadków takich o jakich mówiła 

Pani Ostaszewska i Pan Baranowski jest kilka i lekarz nie będzie siedział w Lecznicy, chyba, 

że będą środki.

Sołtys  wsi Kozłówka J. Koc – powiedziała,  aby na przyszłą sesję Rady Gminy zaprosić 

Powiatowego Lekarza Weterynarii  i  zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu. Jej 

zdaniem sprawa jest bardzo poważna. Uważa, że będzie miała poparcie.

Przewodnicząca  M.  Filipowicz –  uznała,  że  propozycja  Pani  Koc  jest  do  przyjęcia 

i zrealizowania.

Lekarz Weterynarii J. Czernik -  był zdania, aby na sesję został zaproszony Powiatowy 

Lekarz Weterynarii i Starosta. 

Informacja  o  stanie  opieki  weterynaryjnej  na  terenie  gminy  Gzy  za  2006  rok  stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 11

W związku z tym, że radni nie zgłaszali interpelacji, odpowiedzi na interpelacje radnych nie 

było.

Ad. pkt 12 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki – odczytał podanie mieszkańców wsi Begno skierowane do 

Rady Gminy z prośbą o położenie dywanika asfaltowego na odcinku Begno-Szyszki ok. 2500 

mb oraz Begno – Skaszewo 1000 mb . 

Podanie mieszkańców wsi Begno stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Radna Zofia Frąckiewicz – zapytała, o dokumentację na drogę Szyszki  - Ostaszewo-Pańki. 

Czy dokumentacja ta jest przygotowana, czy jest w trakcie przygotowywania?

Radny  W.  Światkowski   -  poruszył  sprawę  wywłaszczenia  gruntów  pod  drogę 

w Słończewie. 
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Powiedział, że jeden z rolników tej wsi chce zakupić na hipotekę ciągnik i ma problemy, 

ponieważ  powierzchnie które rolnicy przekazali pod budowę drogi nie są odłączone od ich 

gruntów.  Jednocześnie  zwrócił  się  z  prośbą  ,  aby  na  nowo  wybudowanej   drodze  w 

Słończewie   ustawić  zakaz  wjazdu  do  10  ton,  ponieważ  samochody  zabierające  mleko 

zniszczą drogę.

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska – odczytała podanie o remont drogi. Podanie o 

remont drogi stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Radny Dariusz Paradowski – powiedział, że mieszkańcy wsi Nowe Przewodowo ponownie 

składają  wniosek  o  remont  drogi.  Mieli  obietnicę  Wójta,  że  droga  będzie  asfaltowana 

w    2007 r.

Pismo mieszkańców wsi Nowe Przewodowo dotyczące natychmiastowej poprawy stanu drogi 

oraz rychłego położenia asfaltu stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Sołtys wsi Tąsewy Paweł Żbikowski – powiedział, że w styczniu tego roku przedstawiciele 

Rad Sołeckich  wsi  Tąsewy i   Kęsy   złożyli  wniosek  o  modernizację  drogi  o  długości 

2800 mb we wsi Kęsy – Tąsewy. W związku z tym zapytał, kiedy będzie rozpatrywany ten 

wniosek?

Radny  Leon  Pytel –  wyjaśnił,  że  zbliża  się  okres  wiosenny.  Z  zebrań  wiejskich  przy 

wyborach sołtysów i rad sołeckich były zbierane różne inicjatywy. W budżecie gminy nie 

było pieniędzy na remonty dróg, ale jako radny ma swoją prośbę i pozostali radni na pewno 

też,  aby  po  I  racie  podatku   określić  i  w  miarę  możliwości  spływu  środków  zacząć 

remontować   najgorsze  odcinki  dróg,  które  są  niezbędne.  Dzisiaj  nie  jest  to  realne  do 

zrobienia  bo  jest  za  mokro.  Jednak  pod  koniec  miesiąca  marca  i  na  początku  kwietnia 

należałoby dokładnie przeanalizować, które odcinki i przystąpić bynajmniej  do  dowiezienia 

żwiru  i jego  wyrównania. Dodał, że przybyło pojazdów, sprzęt jest większy i cięższy w 

związku z tym drogi coraz bardziej ulegają zniszczeniu. Radny L. Pytel  wystąpił z prośbą , 

aby  na  najbliższych  posiedzeniach  Komisji  Rady  Gminy  przed  następną  sesją  określić 

konkretnie, które drogi w których  miejscowościach zostaną poddane remontowi.   

Radna Z. Frąckiewicz -   poinformowała, że droga od Skaszewa do Szyszk koło Państwa 

Grabowskich,  Bilińskich ,  Szwądrów, Przewłockich jest  drogą rozjeżdżoną.  Droga ta jest 

naprawiana  przez rolników.  Jednak rolnicy ci  czekają,  że  droga   ta  zostanie  naprawiona 

właściwie przez gminę.
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Ad. pkt 13

Sołtys wsi Grochy-Serwatki Ewa Rudzińska -  powiedziała, że  podczas wyborów sołtysa i 

rady sołeckiej zebranie wiejskie ustaliło co należałby  zrobić we wsi. Zapytała, czy ponownie 

trzeba składać dodatkowe wnioski ?  

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że dodatkowych wniosków składać nie potrzeba.

Sołtys  wsi  Mierzeniec  W.  Czapliński –   odnośnie   drogi  biegnącej   koło  Pana 

Kraszewskiego   do  Pana  Brzezińskiego  powiedział,  że  droga  jest  jedyna   oznakowana 

drogowskazem  1 km na drodze Pułtusk – Ciechanów. W związku z tym poprosił  aby Wójt 

wystąpił  do Mazowieckiego Zarządu Dróg w Nowym Dworze o oznakowanie drogi   do 

Mierzeńca, która biegnie przez Osiek Górny gm. Gołymin –Ośrodek.

Przewodnicząca M. Filipowicz – stwierdziła, że drogi stały się bardzo ważnym problemem, 

a szczególnie drogi żwirowe. Wiadomo jest, że wszystkich nie będzie można zmodernizować 

i  wyremontować.  Myśli,  że  Rada dokona dokładnej  analizy  dróg i  drogi  najgorsze będą 

remontowane. 

Odnośnie  złożonych  wniosków poinformowała,  że   zainteresowanym zostanie  udzielona 

stosowna odpowiedź.

       Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 12:50 zamknęła 

sesję.

Protokołowała:                                                                  Przewodniczyła:

Zofia Pszczółkowska
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