
P R O T O K Ó Ł  Nr V/2019

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 28 marca 2019 r. 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Zdzisława Kaczorowskiego - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy

Ad. pkt 1.

Przewodniczący Rady Gminy Gzy Zdzisław Kaczorowski -  o godz. 15.40 otworzył V Sesję Rady 

Gminy Gzy i oświadczył, że sesja została zwołana w sposób prawidłowy. Po przywitaniu radnych 

i gości zaproszonych oświadczył również, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co stanowi właściwe ąuorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Radni nieobecni:

1. Czapliński Witold

2. Kownacki Piotr

3. Turek Robert 

Ad. pkt 2.

W tym momencie na salę obrad przybył radny Witold Czapliński i Robert Turek. Aktualna ilość 

radnych biorących udział w posiedzeniu radnych biorących udział w posiedzeniu -14. 

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Sołtysa na kadencję 2019-2024.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2019 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statutach Sołectw.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy.

9. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie awansu 

zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających 

za 2018 rok.

10. Sprawozdanie z realizacji z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.
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11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych 

w Gzach za 2018 rok.

12. Przyjęcie protokołu z II sesji, III sesji i IV sesji.

13. Sprawy bieżące Gminy.

14. Wolne wnioski i oświadczenia.

15. Zamknięcie sesji.

Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pan Wójt chciałby wystąpić 

z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad?

Radny Wiesław Świątkowski -  zwrócił uwagę, że w przedstawionym porządku sesji obrad zabrakło 

punktu „Interpelacje radnych”, w związku z tym poprosił o wyjaśnienie tej sprawy.

Zastępca Wójta Cezary Parzychowski - przypomniał, że już wcześniej wyjaśniał, że zgodnie 

z ustawą o samorządzie gminnym interpelacje składa się na piśmie do Przewodniczącego Rady, 

który wskazuje, czy odpowiedzi na interpelacje udziela Wójt lub ewentualnie na interpelacje 

odpowiada sam. Zgłoszone interpelacje i udzielone odpowiedzi publikowane są w Biuletynie Informacji 

Publicznej.

Radny W. Świątkowski -  uważał, że jest to forma kneblowania ust radnych. Według niego co innego 

jest powiedzieć publicznie do kamery, a co innego napisać na piśmie, czego raczej nikt nie będzie czytał. 

W związku z tym radził się z tego wycofać.

Radny Rady Powiatu Wojciech Żukowski - dodał, że taka sama sytuacja jest w Powiecie. Obecnie 

interpelacje składa się piśmie i również na piśmie otrzymuje się odpowiedź. W związku z tym nie jest 

to wina Rady. Takie zapisy w ustawie.

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  dopowiedział, że na powyższy temat już mówił na wcześniejszej 

sesji. Zaczynając od obecnej kadencji, ustawodawca określił tryb składania interpelacji oraz 

udzielania odpowiedzi.

Do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłosił zmian, został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3.

Wójt Gminy C. Wojciechowski - w związku z niedawnym świętem sołtysów w dniu 11 marca 

2019 r. odczytał list do sołtysów przesłany na jego ręce przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza 

Morawieckiego. Pan Wójt podziękował sołtysom minionej kadencji za pracę na rzecz swoich małych 

społeczności, gdyż byli ich liderami i nigdy nie szczędzili swojego czasu. Z okazji tej wręczył specjalne 

podziękowania. Natomiast z okazji wyboru na sołtysa, wszystkim nowo wybranym sołtysom 

pogratulował wyboru i wręczył zaświadczenia o wyborze na kadencję 2019-2024.



Przewodniczący Z. Kaczorowski -  stwierdził , że nie był nigdy sołtysem. Przyglądając się przez 

kilkanaście lat pracy sołtysom, nigdy nie zazdrościł im tej funkcji. Wydawałoby się, że są doceniani 

i szanowani, gdyż łączą Urząd Gminy z mieszkańcami, a dla Rady stanowią nieocenione źródło działań 

w terenie. W naszym społeczeństwie nie są mocno doceniani. Podkreślił, że mówi tu o gratyfikacjach 

finansowych. Według niego sołtysi powinni być umocowani prawnie. Wydaje mu się, że jest to dalej 

niesatysfakcjonujące. Następnie serdecznie pogratulował sołtysom niewybranym z różnych względów 

i sołtysom którzy zostali wybrani na nową kadencję. Nowo wybranym sołtysom życzył sukcesów 

i siły, mając nadzieję, że państwo polskie doceni ich wkład w działania samorządowe.

Ad. pkt 4.

Skarbnik Gminy Ewa Karpowicz -  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński -  przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Opinie Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20.03.2019 r. -  stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego 

protokołu.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -

również przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały.

Opinie Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 30.03.2019 r. -  stanowi 

załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr V/26/2019 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy- która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5.

Skarbnik E. Karpowicz -  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 

Gzy na rok 2019.

Dyskusji nie było.
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Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy 

na rok 2019.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2019 i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr W27/2019 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy- która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6.

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  poinformował, że Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2019 roku jest uchwalany każdego 

roku do 31 marca. Projekt uchwały został uzgodniony z Powiatowym Lekarzem Weterynarii 

w Pułtusku, jak również z kołami łowieckimi działającymi na terenie gminy. Program podlegał 

konsultacjom społecznym, które odbyły się w okresie 31.01 - 20.02.2019 r. Na zadania do realizacji 

przeznaczone są środki w kwocie 10.000 zł.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2019 

roku.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2019 

roku i poddał pod głosowanie.
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Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -14  głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr V/28/2019 w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Gzy w 2019 roku.- która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zarządził 10 minutową przerwę.

Po przerwie.

Ad. pkt 7.

Wójt C. Wojciechowski -  przypomniał, że sprawa zmiany w Statutach Sołectw była przedstawiana na 

zebraniach sołeckich we wszystkich sołectwach. Na zebraniach również zostały przeprowadzone 

konsultacje społeczne, które były pozytywne. W związku z tym przygotowany został odpowiedni 

projekt uchwały. Zmiana dotyczy paragrafu 7 załączników od 1-35 do uchwały Nr YIII/29/03 Rady 

Gminy Gzy z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw . Obecnie paragraf 7 

otrzymuje brzmienie „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.”

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany w Statutach Sołectw. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w Statutach Sołectw 

i poddał pod glosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr V/29/2019 w sprawie zmiany 

w Statutach Sołectw - która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

W tym momencie sesję opuścił radny Paweł Zaremba pomniejszając ilość członków Rady biorących 

udział w posiedzeniu do 13 osób.

Ad. pkt 8.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy 

Komisje pozytywnie zaopiniowały plany pracy. Następnie dla poprosił Przewodniczących Komisji 

o przedstawienie opinii.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 

Rady Gminy Gzy.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 25.02.2019 r. -  stanowi 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do projektu uchwały.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25.02.2019 r. -  stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Rady Gminy Gzy i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr W30/2019 - która stanowi 

załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9.

Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że informacja była przedstawiana na wspólnym posiedzeniu 

Komisji. Nauczyciele dyplomowani w 2018 r. nie osiągnęli średnich wynagrodzeń. Pozostali 

nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu zawodowego tj. nauczyciele kontraktowi, mianowani 

i stażyści osiągnęli średnie wynagrodzenia. W miesiącu styczniu 2019 r. nauczycielom dyplomowanym 

wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w łącznej kwocie 49.855,28 zł.

Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie awansu 

zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających za 2018 rok 

-  stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Pytań nie było.

Ad. pkt 10.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Hubert Szajczyk- poinformował, że 

obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu 

terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Gzach w 2018 roku zatrudniony był asystent rodziny, który opieką otoczył 11 rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
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Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 34.382,35 zł w tym z budżetu 

Gminy -  16.286,35 zł, z innych źródeł 18.096,00 zł.

Ustawa z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Gminę 

obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Koszty poniesione na 

utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w 2018 r. wyniosły -  33.383,13 zł.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok -  stanowi załącznik nr 19 

do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11.

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach Maria 

Kurpiccka -  oznajmiła, że plan wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2018 r. wynosił 47.576 zł. Komisja wydatkowała kwotę 44.416,15 zł w tym na 

działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla mieszkańców oraz wynagrodzenie osób 

wykonujących czynności ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych -  15.879,99 zł, na prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie 

problemów alkoholowych -  27.536,01 zł, w zakresie profilaktyki narkomanii oraz działań 

informacyjnych wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej -  1000 zł. W 2018 r. na posiedzenia Komisji 

wezwano 6 osób, z czego zgłosiło się 4 w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Jedna 

osoba została skierowana do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach za 

2018 rok -  stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Pytań nie było.

Ad. pkt 12.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poinformował, że protokoły II sesji III z sesji i IV sesji były 

wyłożone do wglądu i każdy mógł się z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono, 

zostały przyjęte przez aklamację.

Ad. pkt 13.

Wójt C. Wojciechowski -  przedstawił pismo Starosty Pułtuskiego, że w związku ze złożonym 

wnioskiem o dotację ze środków Województwa Mazowieckiego w zakresie modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W 

Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-Gołymin-Ośrodek na odcinku w miejscowości Szyszki Włościańskie 

o wartości kosztorysowej 906.766,27 zł, Zarząd Powiatu w Pułtusku prosi o zadeklarowanie wysokości 

dofinansowania i zabezpieczenie w budżecie Gminy środków na ten cel.
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Pan Wójt poinformował o zaproszeniu nadesłanym przez Prezesa Związku Samorządów Polskich 

zachęcającym do przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich. 

Przedstawił także zaproszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku na bezpłatne szkolenie 

teoretyczne w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju na użytek własny, które odbędzie się 

9.04.2019 r. o godzinie 10.00. W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pułtusku.

Dalej odczytał pismo Prezesa „Błysk-Bis,” w którym w związku z ograniczeniami przyjmowania 

odpadów zmieszanych przez Instalacje Regionalne oraz ciągłymi rosnącymi cenami, zwraca się 

z prośbą o wprowadzenie na terenie gminy Gzy restrykcji dotyczących odpowiedniego segregowania 

odpadów.

Radny W. Świątkowski -  korzystając z obecności na sesji radnego Powiatu Pana W. Żukowskiego 

poinformował, że w miejscowości Słończewo przy drodze powiatowej znajduje się powalone drzewo, 

którego gałęzie wystają na jezdnię. W związku z tym prosił o interwencję w Zarządzie Dróg 

Powiatowych w Pułtusku.

Następnie zwrócił się do Pani Radcy Prawnego z uwagą, że Pan Przewodniczący nie przegłosował 

porządku obrad.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  wyjaśnił, że jeżeli w porządku obrad nieprzewidywane są zmiany, 

a radni zostali zapoznani z porządkiem obrad, to porządek obrad nie musi być głosowany.

Radca Prawny Renata Karwowska- Rcnaud -  wyjaśniła, że przyjęcie porządku obrad może odbywać 

się przez aklamację. Jeśli Państwo radni, nie zgłaszają żadnych uwag do porządku, to należy uznać iż 

jest on przyjęty.

Radny W. Świątkowski -  stwierdził, że zgłaszał zmianę do porządku obrad „Interpelacje radnych”, co 

nie zostało wyjaśnione.

Radca Prawny Renata Karwowska-Renaud -  odpowiedziała, że obecnie sposób składania 

interpelacji, czy zapytań jest uregulowany w ustawie o samorządzie gminnym. Przewiduje się, że 

interpelacje składane są na piśmie, iż jest przewidziany termin 14 dni na udzielenie odpowiedzi. Z uwagi 

na to, że interpelacje i odpowiedzi udzielone na interpelacje są ogłaszane w Biuletynie Informacji 

Publicznej, nie wie, czy jest potrzeba umieszczania takiego punktu w porządku obrad sesji. Podkreśliła, 

że bieżące sprawy mogą być zgłaszane w sprawach bieżących , czy wolnych wnioskach 

oświadczeniach. Natomiast typowe interpelacje i zapytania muszą być w formie pisemnej. 

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  myśli, że jeżeli był taki zwyczaj, to mógłby być taki punkt, ale 

prawo jest inne.
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Radna Emilia Oleksa -  powiedziała, że chciałaby, że interpelacje były odczytywane na sesji, 

ponieważ nie każdy ma komputer i wchodzi do BIP. Chodziło jej o to, że nie wszyscy mieszkańcy 

gminy nie umieją się posługiwać komputerem, może nie mają komputera, a słuchają sesji może 

u kogoś lub z kimś. Chciałaby, żeby mieszkańcy wiedzieli, czy radni mają jakieś wnioski, czy coś chcą 

zrobić. Podkreśliła, że większość radnych jest za tym, żeby wszyscy mieszkańcy gminy słyszeli 

i wiedzieli o tym. Według niej, nie jest to ujmą dla radnych i dla Gminy.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - poinformował, że interpelacje należy składać w formie pisemnej 

na jego ręce. A treść interpelacji będzie można odczytywać w punkcie „Sprawy bieżące gminy”. 

Sołtys Sołectwa Nowe Skaszewo i jednocześnie radny Rady Powiatu Pułtuskiego Wojciech 

Żukowski -  udzielając odpowiedzi na sprawę z powalonym drzewem przy drodze powiatowej 

w miejscowości Słończewo -  powiedział, że ma łączność z Panem dyrektorem Dróg Powiatowych 

w Pułtusku. Kontakt z dyrektorem ZDP ma również Pan Wójt. W związku z tym wszystkie takie 

sprawy należy zgłaszać na bieżąco do niego lub Pana Wójta.

Radna E. Oleksa -  zaproponowała, żeby jeżeli jest to możliwe zaprosić Pana dyrektora ZDP na sesję, 

ponieważ niektóre sprawy nie dotyczą Pana Wójta. Za przykład podała oznakowanie miejscowości 

Ołdaki przy drodze powiatowej Łady -  Gąsocin, gdzie Ołdaki i Łady kończą w połowie miejscowości 

Ołdaki. Dodała, że wcześniejsze zgłoszenie, nic nie zmieniło.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odpowiedział, że jeśli zachodzi taka potrzeba, to na następną sesję, 

lub na posiedzenie Komisji zostanie zaproszony Pan dyrektor ZDP.

Następnie zwrócił się do radnego powiatowego Pana W. Żukowskiego aby uchylił rąbka tajemnicy 

jeśli chodzi o plany Powiatu w sprawie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Gzy.

Radny Rady Powiatu W. Żukowski -  powiedział, że jest po rozmowie z Panem Starostą. W obecnej 

kadencji Powiat planuje przebudować 15 km dróg, jeśli będą pieniądze z zewnątrz. W pierwszej 

kolejności planuje przebudowę drogę Strzegocin-Ostaszewo o długości 8 km , która będzie najwięcej 

punktowana, ponieważ łączy 3 gminy tj. Świercze Gzy i Gołymin. Ale nie załapie się na złożenie 

wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych gdzie termin upływa 12.04.2019 r., 

ponieważ nie posiada dokumentacji. Jest ona w trakcie opracowywania. Jednak Powiat ma nadzieję, że 

będzie następny nabór i gdzieś uda się złożyć wniosek o dofinansowanie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński - zapytał, co będzie z drogą 

obiecywaną od 20 lat, jakie są plany? Dodał, że w ustaleniach radnych Gminy Gzy, droga miała być 

priorytetem.

Radny Rady Powiatu W. Żukowski -  odpowiedział, że tak jak powiedział wcześniej , w kadencji 

planowane jest do zrealizowania 15 km dróg i na pewno będzie droga Kozłówka - Krzemień.
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Dodał, że Powiat szuka, żeby były to drogi pewne, lepiej punktowane. A powyższą drogą jechał 

osobiście.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  dodał, że droga powiatowa Kozłówka 

-  Krzemień łączy Gminę Karniewo z Gminą Gzy. A skoro Pan W. Żukowski jechał tą drogą, to 

zaproponował, żeby jeszcze tą droga przejechał się Pan Starosta.

Radny Rady Powiatu W, Żukowski -  odpowiedział, że Komisja z Powiatu jeździła po drogach 

powiatu pułtuskiego i stwierdziła, że gorsza jest droga Strzegocin -  Ostaszewo.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  stwierdził, że droga powiatowa 

Kozłówka -Krzemień to czołgowisko, a nie droga. Prosił o zajęcie się nią.

Sołtys Sołectwa Skaszewo Włościańskie Robert Strefner -  pytał o chodnik przy drodze powiatowej 

w Skaszewie.

Radny Rady Powiatu W. Żukowski -  odpowiedział, że chodnik może będzie zrobiony pod koniec 

tego roku Jeś li zostaną pieniądze z inwestycji.

Sołtys Sołectwa Kozłówka Jadwiga Koc -  przypomniała, że na jednej z wcześniejszych sesji , 

zwracała się do Zastępcy Wójta Pana C. Parzychowskiego, żeby uzyskał informację z Urzędu Miasta 

w Pułtusku, w jaki sposób postawili przystanki przy drodze wojewódzkiej. Nadmieniła, że na zebraniu 

wiejskim została poruszona sprawa wiat przystankowych. Mieszkańcy nie wiedzą, czy będą mogli je 

budować. Poinformowała, że fundusz sołecki na 2019 r. mieszkańcy przeznaczyli na plac zabaw dla 

dzieci. Ale, jeżeli byłaby możliwość postawienia wiat przystankowych, to mieszkańcy pieniądze chcą 

przeznaczyć na wiaty , gdyż pojawiła się szansa, że będą kursowały autobusy. Poza tym nie mają gdzie 

się schronić dzieci oczekujące na autobus. W związku z tym poprosiła Pana Wójta o udzielenie 

informacji w/w sprawie.

Następną kwestią jaką poruszyła była sprawa naprawy chodnika we w s i, który się zarywa i nic w tym 

kierunku się nie dzieje.

Kolejna sprawa dotyczyła oznakowania miejscowości Kozłówka, aby przejezdni wiedzieli, w jakiej 

miejscowości się znajdują.

Wójt C. Wojciechowski -  wyjaśnił, że sprawa zapadłości chodnika w miejscowości Kozłówka była 

zgłoszona na zebraniu wiejskich podczas wyborów sołtysa i rady sołeckiej. Z interwencji mieszkańców 

zostało sporządzone zestawienie zadań, które zaczynają być realizowane.

Jeśli chodzi o komunikowanie się z Zarządem Dróg Wojewódzkich jest ono bardzo trudne. Przykładem 

może być podanie o destrukt złożone w styczniu bieżącego roku i do dziś nierozpatrzone. Na dzień 

dzisiejszy w kwestii dziur w chodniku i ustawiania wiat przystankowych nie może udzielić żadnej 

odpowiedzi. Wie na pewno, że przy ustawianiu wiat wymagane są odpowiednie zgody.
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Radna Anna Chojnacka - zapytała radnego powiatowego Pana W. Żukowskiego, czy Powiat nic nie 

będzie robił i nie otrzyma żadnej dotacji, czy dotacja przepada?

Radny Rady Powiatu W. Żukowski -  odpowiedział, że nie mówi, że Powiat nie będzie robił. 

Z wnioskiem o dofinansowanie zadania Powiat może wystąpić do Marszałka Województwa albo 

Wojewody Mazowieckiego. Złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 

gdzie termin upływa 12.04.2019 r., jest niemożliwe, ponieważ na drogę nie ma dokumentacji.

Radna Anna Chojnacka -  jej zdaniem, Pan Starosta nie czyta żadnych pism wysyłanych od 3-ch lat. 

Następnie zapytała, czy nie można było zrobić wcześniej dokumentacji na którąś drogę?

Radny Rady Powiatu W. Żukowski -  odpowiedział, że można było, tylko nie zawsze są pieniądze. 

Pan Starosta chce zrobić więcej dokumentacji, na kilka gmin, żeby można było gdzieś złożyć wniosek 

o dofinansowanie.

Radna Anna Chojnacka -  poinformowała, że 2 dni temu rozmawiała z Panią Wicestarostą, która 

powiedziała, że na drogę Strzegocin -  Ostaszewo jest opracowany plan i droga będzie realizowana 

z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast droga powiatowa Kozłówka -  Krzemień będzie 

realizowana w drugiej kolejności, ponieważ nie ma na nią opracowanej dokumentacji.

Sołtys Sołectwa Przewodowo-Parcele Piotr Dębowski -  poinformował, że na terenie jego sołectwa 

znajdują się 2 przystanki autobusowe tj. przy Ośrodku Zdrowia i przystanek tzw. „Pękowo”, przy 

których brak koszy na śmieci.

W kwestii odpadów wielkogabarytowych powiedział, że dziś firma Błysk-Bis że firma np. nie odbiera 

niekompletnego sprzętu AGD typu lodówki Je ś li są bez agregatów.

Na temat żwirowania drogi gminnej od ronda w Przewodowie do miejscowości Pękowo przez 

Przewodowo-Parcele stwierdził, że żwirowanie nic nie daje, ponieważ na drodze jest lej. Droga posiada 

12 m szerokości od rowu do rowu. Za jego posesją droga zwęża się do 3 m. Jest zakrzaczona, zarośnięte 

rowy, zaniedbana. Środki funduszu sołeckiego są przeznaczone na wypełnianie dołów w drodze. 

W związku z tym prosił o poprawienie drogi i odkrzaczenie, iż zimą zatrzymuje się śnieg. Propozycja 

jego i mieszkańców to zajęcie się drogą z ewentualnym zwrotem kosztów paliwa.

Wójt C. Wojciechowski -  wyjaśnił, że stan budżetu nie pozwala na robienie gruntownych remontów. 

Myśli, że najlepszą formą jest właśnie naprawa dróg w ramach funduszu sołeckiego. Na rok 2019 

zadania do realizacji zostały już przyjęte. Natomiast do 30.09.2019 r. znów będzie można składać 

wnioski. Środki finansowe mieszkańcy gminy mogą przeznaczać na inwestycje finansowe związane 

z remontami bieżącymi.
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Sołtys Sołectwa Przewodowo-Parcele P. Dębowski -  zapytał, czy byłaby możliwość zmiany 

przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2019 np. na zakup paliwa i łańcucha do piły do wycinania 

krzaków przydrożnych?

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

podpowiedziała, że musi być faktura na zakup paliwa.

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  powiedział, że mieszkańcy gminy - sołectwa na 2019 r. 

dysponują funduszem sołeckim w kwocie 433.000 zł, co stanowi 13% budżetu gminy. Gminy nie stać 

na dodatkowe zadania, ponieważ w budżecie nie ma pieniędzy. W związku z tym wycinanie krzaków 

będzie wykonywał w miarę możliwości konserwator.

Jeśli chodzi o budowę przystanków to można je postawić w uzgodnieniu z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich, ale na przystanki trzeba mieć swoje własne środki. Dodał, że zmiany przeznaczenia 

funduszu sołeckiego mieszkańcy Sołectwa Kozłówka mogą dokonać, ale uzyskanie zgody od ZDW 

potrwa. W związku z tym kazał wziąć pod uwagę, czy nie warto przełożyć to na 2020 r. W związku 

w związku z zadłużeniem gminy w 2018 r. prosił zapomnieć o inwestycjach innych jak te, które są 

w budżecie.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  w kwestii odpadów wielogabarytowych, o których mówił sołtys 

Sołectwa Przewodowo-Parcele, poinformował, że z tego co mówił na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Rady Gminy Pan Prezes Błysk Bis , to sprzęt musi być kompletny.

Sołtys Sołectwa Przewodowo-Parcele P. Dębowski- pytał, czy można zmienić przeznaczenia 

funduszu sołeckiego tj. z nawiezienia tłucznia na drogi gminne na wycinkę krzaków, pogłębienie 

rowów i remont dróg poprzez żwirowanie -  łatanie dziur?

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  odpowiedział, że zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego 

można dokonać na zebraniu wiejskim. Jednak trzeba pamiętać, że umowy z wykonawcami podpisuje 

Wójt Gminy.

Radny Rady Powiatu W. Żukowski -  zapytał się, kiedy będzie puszczona równiarka na drogi?

Wójt C. Wojciechowski - odpowiedział, że w najbliższym czasie w formie zapytania o cenę, czy 

przetargu zostanie wybrany wykonawca i w miarę posiadanych środków w budżecie będzie 

wyrównywać drogi.

Następnie przypomniał, że Gmina zaprasza do udziału w projekcie „Ja w Internecie”. Celem programu 

jest podniesienie kompetencji cyfrowych, zwiększenie umiejętności poruszania się w sieci, 

bezpieczeństwa w Internecie i wzmocnienie pozycji na rynku pracy. Przedstawił tematykę szkoleń jakie 

będą prowadzone w ramach programu:

- „Rodzic w Internecie”



-  13 -

- „Mój Biznes w Sieci”

- „Moje Finanse i Transakcje w Sieci”

- „Działam w Sieciach Społecznościowych”

- „Tworzę Własną Firmę w Sieci”

- „Rolnik w Sieci”

- „Kultura w Sieci”.

Szkolenia odbywają się w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie, PSP w Skaszewie 

i Świetlicy Wiejskiej w Gzach.

Następnie zwrócił się z prośbą do Państwa sołtysów, aby każdy w swoim sołectwie sporządził listę 

chętnych osób i przekazał ją  do Urzędu Gminy.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - również serdecznie zaprosił do udziału w projekcie, iż 

beneficjentami są dzieci, a szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne komputery. Warunkiem jest 

przeprowadzenie szkoleń z udziałem 267 osób.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  zapytał, czy w tym roku będzie 

organizowany kurs chemizacyjny dla rolników?

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że szkoleniami i wydawaniem uprawnień zajmuje się 

Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego.

Radna E. Oleksa -  dopowiedziała, że w powyższej sprawie jest w Internecie ogłoszenie o naborze. 

Sołtys Sołectwa Borza-Strumiany Jan Kiliś -  zapytał radnego Powiatu Pana W. Żukowskiego, czy 

w planach do realizacji jest droga powiatowa do Ostaszewa oraz droga od Bórz-Strumian do Osieka 

Aleksandrowa?

Radny Rady Powiatu W. Żukowski -  odpowiedział, że jest w planach droga do Ostaszewa ale od 

Szyszk, od Gzów nie. Natomiast jeśli chodzi o drogę do Osieka Aleksandowo, to droga ma być 

„przekazana Gminie Gzy”, iż została podjęta uchwała o przekazaniu dwóch dróg gminnych w formie 

darowizny dla Powiatu.

Radna i jednocześnie członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

J. Świderska -  dodała, że Gmina przekazała 2 drogi ale z uregulowanym stanem prawnym. Droga 

Borza -Strumiany -  Osiek Aleksandrowo takiego stanu nie posiada.

Radny Rady Powiatu W. Żukowski -  poinformował, że kiedy był radnym Powiatu w latach 2006- 

2010 droga miała być robiona. Ale mieszkańcy nie chcieli jej przebudowy.

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  w kwestii realizacji funduszu sołeckiego zwrócił się z prośbą do 

Państwa sołtysów, ponieważ chciałby ustalić konkretne fragmenty dróg do naprawy, ponieważ uchwała 

zebrania wiejskiego zawiera ogólny zapis w tym przedmiocie.
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W związku z tym chciałby wiedzieć, co było robione poprzednio i o który odcinek chodzi obecnie. 

Dodał, że ma do dyspozycji mapy i będzie robił inwentaryzację.

Sołtys Sołectwa Słończewo i jednocześnie przedstawiciel Mazowieckich Izb Rolniczych Jacek 

Grochowski -  pytał, czy w Urzędzie Gminy będzie pracownik, który będzie pomagał rolnikom 

w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Dalej zwrócił się z prośbą, że kiedy będzie równanie dróg, żeby sołtysi byli informowani o tym 

z 2-dniowym wyprzedzeniem tj. wcześniej, żeby można było pokierować operatorem równiarki. 

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  wyjaśnił, że było spotkanie z Agencją Modernizacji 

i Restrukturyzacji Rolnictwa, na którym poinformowano, że w Golądkowie są 3 stanowiska -  osoby, 

które pomagają w wypełnianiu wniosków. W związku z tym proponował korzystać z tej pomocy, 

ponieważ są to osoby , które wykonują cały czas profesjonalnie te sprawy. W naszym Urzędzie Gminy 

do pomocy w wypełnianiu wniosków miały być 2 osoby, ale wspomagał będzie tylko Pan P. Pytel. 

Poinformował także o szkoleniu „Czyste powietrze”. Gmina w tym chce wspomagać mieszkańców 

w uzyskaniu dofinansowania do wymiany pieca w wysokości 10.000 zł i termomodernizacji budynku. 

Warunkiem jest wymiana pieca.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  przypomniał Państwu radnym, że 30.04.2019 r. upływa termin 

składania oświadczeń majątkowych. Do oświadczenia należy dołączyć PIT - zeznanie podatkowe za 

rok 2018.

Sołtys Sołectwa J. Koc -  zapytała, czy może liczyć na pomoc Pana Zastępcy Wójta, żeby zadzwonił 

do ZDW i poinformował ją  jak długo trzeba czekać, ponieważ jeśli trwałoby to niedługo , to musiałaby 

zorganizować zebranie mieszkańców wsi w celu zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego.

Następnie zwróciła się z zapytaniem do Pani dyrektor PSP w Przewodowie, gdyż pytają ją  mieszkańcy, 

dlaczego autobusy szkolne nie wjeżdżają na plac szkolny?

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Krystyna Machnowska -Stój -

odpowiedziała, że autobusy szkolne, które wjeżdżały na teren szkolny rozjeździły teren za szkołą, 

ponieważ nie ma tam utwardzenia, a ważne jest bezpieczeństwo dzieci.

Sołtys Sołectwa J. Koc -  stwierdziła, że właśnie chodzi o bezpieczeństwo. Rodzice mają pretensje, że 

dzieci przechodzą przez jezdnię, a jest teren za szkołą.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie K. Machnowska -Stój -  wyjaśniła, że 

dzieci przez jezdnię przechodzą z opiekunami. Poza tym dzieci nigdy nie wsiadały do autobusu na 

terenie szkoły.

Ad. pkt 14.

Wolnych wniosków i oświadczeń nie było.



-  15 -

Ad. pkt 15.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Z. Kaczorowski o godz. 18.10 zamknął 

V Sesję Rady Gminy Gzy.

Protokołowała:

/ M a k o w s k a
insp. ds. obsługi organów 
samorządowych

Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY 
RADY /

Zdzisław Kaczorowski


