
PROTOKÓŁ NrXXXI/20l7 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 29 listopada 2017 r. 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytela - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 


Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel o godz. 13.40 otworzył XXXI Sesję Rady 
-

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

obecności stanowiącą załącznik nr l do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Radni nieobecni: 

l. Biegała Krzysztof 

2. Kaczorowski Zdzisław 

3. ordvńński ariusz 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący L. Pytel poinformował, że proponowany porządek obrad Sesji otrzymali 

wszyscy Państwo radni. W związku z tym zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród Państwa 

radnych lub Pani Wójt chciałaby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w proponowanym 

porządku obrad? 

Wójt Gminy Barbara Polańska zgłosiła wprowadzenie do porządku obrad dodatkowej -

sprawy - Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

Przypomniała, że uchwała o takiej samej treści była już podjęta w marcu 2017 r. Jednak ze 

względu na zmianę podstawy prawnej, należy podjąć kolejny raz taką uchwałę, w za 

Ustalono, że będzie to pkt 13 porządku obrad Sesji. 

Przewodniczący L. Pytel poddał pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem 

dodatkowego punktu: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich Sesji (protokół Nr XXIX/2017 z Sesji odbytej w dniu 

5 października 2017 r. i protokół Nr XXXl2017 z Sesji Nadzwyczajnej odbytej w dniu 

30 października 2017 r.). 



-2-

4. Interpelacje radnych. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

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

na terenie gminy na 2018 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 


terenie gminy Gzy. 


10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z siedzibą 

w Przewodowie Poduchownym w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Przyjaźni 

Polsko-Węgierskiej z siedzibą w Przewodowi e Poduchownym. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej z siedzibą w Skaszewie Włościańskim w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową z siedzibą w Skaszewie Włościańskim. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2016/2017. 

15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy. 

16. 	Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 

samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 


18. Sprawy bieżące gminy. 


19. Wolne wnioski i pytania. 


20. Zamknięcie Sesji. 


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

" 	 " 
O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady przyjęła porządek obrad w brzmieniu jak wyżej. 
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Porządek obrad Sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 3. 


Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że protokół Nr XXIX/2017 z Sesji Rady Gminy 


odbytej w dniu 05 października 2017 r. i protokół Nr XXXl2017 z Nadzwyczajnej Sesji Rady 


Gminy odbytej w dniu 30 października 2017 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się 


zapoznać. Uwag do treści protokołów nie zgłoszono, zostały przyjęte jednogłośnie. 


Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 

Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska przypomniała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa 

obok uchwały budżetowej jest dokumentem planistycznym. WPF na lata 2017 - 2026 zawiera 

zobowiązania zaciągnięte i zobowiązania, które Gmina zaciągnie z tytułu kredytów 

i pożyczek. 

Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach ogółem wynosi 15.611.361,28 zł 

w tym: 

- dochody bieżące w kwocie: 15.353.045,45 zł 

- dochody majątkowe w kwocie: 258.315,83 zł 

Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach ogółem wynosi 15.800.998,28 zł 

w tym: 

- wydatki bieżące w kwocie: 14.917.425,81 zł 

- wydatki majątkowe w kwocie: 883.527,47 zł 

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 189.637 zł. Zostanie pokryty przychodami 

w tej samej kwocie. Przychodami również zostanie pokryte zobowiązanie kredytowe w kwocie 

400.000 zł. Prognoza długu stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2.250.000 zł 

z tytułu zaciągniętych kredytów. W roku 2018 planuje się emisję obligacji w kwocie 1.500.000 

zł i ich wykup w latach 2019-2026. 

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

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj poinformował 

o pozytywnej opinii Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy. 
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Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 22.11.2017 r. stanowi załącznik nr 3 do 


niniejszego protokołu. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 


Kwiatkowska - równie przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 


Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 22.11.2017 r. - stanowi 


załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 


Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 


Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

" 

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

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

Nr XXXI1142/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy która 

stanowi załącznik nr 5 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 6. 


Skarbnik E. Stawińska 
 wyjaśniła, że dochody Gminy zwiększono o kwotę 21.059,32 zł, 

a zmniejszono o kwotę 10.032,32 zł. 

- w dziale 756 - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 10.917 zł z tytułu wzrostu wpływów 

z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; 

- w dziale 801 - kwota 10.032,32 zł wynika ze zmiany klasyfikacji w projekcie szkolnym 

"Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy"; W dziale tym zwiększono plan dotacji o kwotę 110 zł 

z przeznaczeniem na podręczniki szkolne dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla ucznia niepełnosprawnego. 

W wydatkach zmniejszenia - 8.732,60 zł, zwiększenia - 31.359,60 zł z tego: 

- w dziale 750 - zmiany planu wydatków bieżących w kwocie 1.500 zł wynikają 

z przeprowadzonej analizy i zabezpieczenia środków na podróże służbowe , 

- w dziale 754 zmiany planu wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł wynikają 

z przeprowadzonej analizy i zabezpieczenia środków dla prawidłowego funkcjonowania do 

końca roku budżetowego, 

- w dziale 801 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 630,99 zł i zwiększenie o kwotę 

12.382,60 zł, 

zmiany w kwocie 630,99 zł w rozdziale 80101 i 80149 wynikają z przeprowadzonej analizy 

i zabezpieczenia jednostek oświatowych do końca roku budżetowego. 
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w rozdziale 80150 kwotę 5.680,72 zł w tym 110 zł z dotacji celowej przeznacza się na 

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ucznia 

niepełnosprawnego, zwiększa się plan wydatków w kwocie 6.070,89 zł dla Społecznej Szkoły 

Podstawowej w Gzach na dzieci w oddziałach przedszkolnych. Po drugiej aktualizacji kwoty 

dotacji kwota jest wyższa i wynosi 260,87 zł na jedno dziecko miesięcznie; 

Dotacja podmiotowa razem dla SSP w Gzach razem wynosi 591.179,49 zł,; dla Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Gzach 103.000 zł. 

- w dziale 851 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.217 zł i zmniejszono 

o kwotę 300 zł w celu zapewnienia realizacji zadań przyjętych w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii; 

- w dziale 852, 900, 921 - zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.260 zł i zmniejszenie 

o kwotę 1.30 l ,61 zł wynika z analizy i zabezpieczenia środków do prawidłowego 

funkcjonowania jednostek do końca roku budżetowego 

Po za tym do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy wprowadzono autopoprawki. 

W dziale Transport i łączność w usługach zmniejszono kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na 

remont dróg gminnych. 

Zmniejszono i zwiększono również plan wydatków bieżących w dziale 852 Pomoc Społeczna 

o kwotę 1.500 zł na realizację programu Aktywizacja i Integracja osób bezrobotnych. 

Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały: 

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 600016 paragraf 4300 

o kwotę 15.000,00 zł. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 4270 

o kwotęl5.000 zł na remont dróg gminnych. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła w/w autopoprawkę. 

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 311 O o kwotę 

1.500,00 zł. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących " przyjęła autopoprawkę· 
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4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 4300 o kwotę 

1.500,00 zł na realizację programu 	 Aktywizacja i integracja osób bezrobotnych. 
" 

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

O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących również przyjęła autopoprawkę. 


Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 


2017 - stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 


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

projektu uchwały. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj przedstawił pozytywną opinię 


Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska także przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. -

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

Gminy Gzy na rok 2017 z uwzględnieniem przegłosowanych autopoprawek i poddał pod 

głosowanie. 
" 

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

O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących podjęła Uchwałę Nr XXXI/143/2017 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 - która stanowi załącznik nr 7 

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 

kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, która 

wynosi 52,49 zł za l dt. Jej propozycja w projekcie uchwały to obniżenie ceny skupu żyta za 

1 dt o 2,49 zł tj. z kwoty 52,49 zł do kwoty 50,00 zł za 1 dt. Dodała, że projekt uchwały uzyskał 

pozytywną opinię Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział Ciechanów. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na terenie gminy na 2018 rok. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - także przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do 

celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2018 rok. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" podjęła Uchwałę Nr XXXII I44/20I7 

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

2018 rok - która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt S. 

Wójt B. Polańska - przypomniała, że projekt uchwały już przedstawiała wcześniej, a dotyczy 

działki zabudowanej położonej w obrębie Szyszki o pow. 0,09 ha oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 124/5. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka 

przeznaczona jest pod usługi publiczne. Zmiana przeznaczenia działki wiąże się nie tylko 

z samą zmianą części MPZP dla miejscowości Szyszki, ale może poruszyć Studium 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy , co w połączeniu ze zmianą MPZP stanowiłoby 

ogromne koszty oraz długi czas zmiany. W związku z tym jej propozycja to podjęcie uchwały 

w formie takiej jaka jest zaproponowana w projekcie uchwały, żeby ogłosić przetarg 

o sprzedaży. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj przedstawił pozytywną opinię 


Komisji do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - także przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 


Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 


i poddał pod głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za" przy 


O głosów "przeciwnych" oraz I głosie "wstrzymującym" podjęła Uchwałę Nr XXXIl145/2017 


w sprawie sprzedaży nieruchomości która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 9. 


Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 


-Ilona Madziar wyjaśniła, że 4.01.2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów. 
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w związku z tym odpady trzeba będzie segregować co najmniej na 5 frakcji tj. papier, szkło, 

metale, tworzywa sztuczne, odpady podlegające biodegradacji, odpady resztkowe powstałe 

w wyniku segregacji. Zmiana ta weszła w życie od 1.07.2017 r. W rozporządzeniu nie 

przewidziano sytuacji gdy umowa z firmą odbierającą odpady trwa nadal. W przypadku naszej 

Gminy do końca 2017 r. segregacja odpadów komunalnych odbywa się na starych zasadach, 

a od nowego roku właściciele nieruchomości są zobligowani do przejścia na nowy system 

segregacji odpadów. W związku z tym od 1.01.2018 r. na terenie gminy Gzy obowiązywał 

będzie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku. Oznacza to, że mieszkańcy gminy 

odejdą od segregacji odpadów na suche i mokre do pojemników ,a będą segregowali je 

zgodnie z w/w rozporządzeniem. Zbieranie odpadów przewiduje się w worki plastikowe 

oznaczone odpowiednimi kolorami oraz jeden pojemnik na odpady zmieszane powstałe 

w wyniku segregacji z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych tj. popiół, rzeczy wykonane 

z trwale połączonych kilku surowców. 

Zmianie uległa też częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

zamieszkałych: 

- odpady zmieszane gromadzone w pojemnikach - jeden raz w miesiącu 

- odpady segregowane zbierane w workach: metal i tworzywa sztuczne - jeden raz w miesiącu; 

- odpady segregowane zbierane w workach: papier, szkło - jeden raz na dwa miesiące, 

- odpady biodegradowalne raz w miesiącu, 

- pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę, stojące na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego - raz w miesiącu. 

Podane terminy zapewnią możliwość segregacji, a także ograniczą koszty odbierania odpadów. 

Tak jak do tej pory, w ramach uiszczonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

zlokalizowany w Gzach. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy 

uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puhusku. 

Pani Iwona Wydra mieszkanka wsi Mierzeniec zwróciła uwagę na problem jaki nastręczy -

nowy system segregacji odpadów. Nadmieniła, że chodzi tu o edukację mieszkańców, która 

według niej jest na poziomie nikłym. A informacje zamieszczone są stronie internetowej Gminy 

to dezinformacje. Uznała, że szczególny sposób należy położyć na edukację mieszkańców 

angażując organy pomocnicze gminy, jeżeliby wyraziły na to zgodę , a w szkołach rozdawać 

ulotki dzieciom. 
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Podkreśliła, że wspólny system segregacji odpadów to nie wymysł, ale pewna idea, w której 

przyświeca, żeby jak najwięcej odpadów było poddanych recyklingowi. Według niej 

segregacji poddawane jest nie tylko to co się wrzuci do pojemników, ale czego do niech nie 

można wrzucać bo nie każde szkło kwalifikuje się recyklingu, nie każdy papier oraz odpady 

niebezpieczne np. butelka po rozpuszczalniku. W ramach kampanii informacyjnej, która 

powinna być zorganizowana, mieszkańcom powinny być dostarczone ulotki z zapisem co 

wrzucać, czego nie wrzucać i jak przygotować odpady do odbioru przez firmę. Nadmieniła, 

że w sąsiednich gminach jak Gmina Karniewo, czy Gmina Gołymin - Ośrodek , które może 

są bogatsze i mają gęstszą zabudowę wygląda wszystko inaczej. W gminach tych 

przewidziano możliwość selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych. Podkreśliła, że 

musimy być świadomi, że w gospodarstwach domowych i gospodarstwach rolnych powstaje 

wiele odpadów, które nie są obojętne dla naszego środowiska, dla naszego zdrowia i przyszłych 

pokoleń. W związku z tym należy coś z tym zrobić ,iż nie można tego kłaść do odpadów 

komunalnych jako zmieszanych. Według niej należy to wyodrębnić, a firma Błysk-Bis musi 

to zbierać w sposób odpowiedni i poddawać utylizacji, czy składowaniu w odpowiednich 

miejscach. Zdaniem jej, jest to kwestia zaniedbana, Zdaje sobie sprawę, że środki finansowe 

wymagałyby podniesienia opłat, ale chodzi tu o zielone płuca gminy, o które należy zadbać. 

Za kilka lat w zaśmieconych rowach, będą leżały folie rolnicze, sznurki, krzaki, których nikt 

nie odbiera, śmieci niekoniecznie bezpieczne. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

I. Madziar wyjaśniła, że odpady komunalne zabierane są z nieruchomości zamieszkałych. -

Jeśli chodzi o gospodarstwa rolne rolnik traktowany jest jako podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą. Zgodnie z przepisami odpady wytwarzane w gospodarstwie rolnym powinny być 

oddawane w ramach odrębnej umowy podpisanej prywatnie z przedsiębiorcą, który świadczy 

usługi odbioru odpadów. Do odpadów, które są wystawiane w ramach opłaty uiszczanej do 

Gminy, powinny być wystawiane tylko odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych. 

Wynika z tego, że siatki rolnicze , sznurki, folie rolnicze nie wchodzą w grę, ponieważ powinny 

być oddawane odrębnie na podstawie umowy, albo przedsiębiorcom, którzy jeżdżąc po terenie 

odbierają odpady rolnicze. Odpady rolnicze nie są odpadami komunalnymi. 

Jeśli chodzi o edukację jest ona sukcesywnie prowadzona na stronie internetowej Gminy, czy 

ulotki jak segregować odpady rozprowadzane przez firmę Błysk-Bis oraz pogadanki 

w szkołach. Jednak nie wszystko uda się od razu zrobić. 
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Dlatego mieszkańcy sukcesywnie starają się segregować odpady. W związku z tym 

przestawiając się na nową segregację uważała, że będzie lepiej. 

Pani I. Wydra mieszkanka wsi Mierzeniec uznała, że z tego co słyszy ciężko się zgodzić -

z klasyfikowaniem odpadów rolniczych z wyłączeniem z odpadów komunalnych dlatego, że 

zarówno w projekcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na 

terenie gminy Gzy , czy w projekcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opakowanie po środkach 

ochrony roślin zbiera się jako odpad komunalny, co powinna Gmina odbierać. Natomiast folie 

rolnicze zbierane są przez przedsiębiorców , którzy się tym zajmują. Następnie poruszyła 

problem stolarki okiennej, gdzie okien z ramami drewnianymi nie można oddać do odpadów 

wielkogabarytowych, ani do mebli, ani do niczego. Z uwagi na to, że Firma Błysk-Bis nie 

bardzo kwapi się do sporządzania ulotek dotyczących segregacji śmieci, zaproponowała, żeby 

Gmina skupiła się na samodzielnym przygotowaniu ulotek, iż informacja musi być jasna, co 

można, a co nie można. 

Sołtys Sołectwa Zalesie Stanisław Sitkowski w związku z nową segregacją odpadów 

komunalnych zwrócił się z prośbą o instrukcję zawierającą informację jak segregować 

odpady, którą mógłby zamieścić w gablocie ogłoszeniowej sołectwa. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

I. Madziar wyjaśniła, że jeśli chodzi o stolarkę okienną, to odkąd istniej PSZOK w Gzach -

jest możliwość dostarczania takich odpadów jako odpadów budowlanych. 

Jeśli chodzi o instrukcję, o którą pytał Pan S. Sitkowski powiedziała, że w momencie kiedy 

będzie wprowadzany nowy system segregacji odpadów, będą nowe ulotki, w których będzie 

dokładnie napisane w jaki sposób segregować, co zaliczać do poszczególnych frakcji, jakie 

odpady wkładać do worków w danym kolorze. 

Radny Piotr Kownacki - zapytał, czy segregowane odpady będzie zabierał jeden samochód? 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

I. Madziar odpowiedziała, że prawdopodobnie będzie jeden samochód podzielony na dwie 

części, żeby zmniej szyć koszty. Odbierane będą dwa rodzaje odpadów za jednym razem. Szkło 

i papier odbierane będzie raz na 2 miesiące. 
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Radna Joanna Świderska - przypomniała, że do tej pory były dwie możliwości sortowania 

odpadów na suche i mokre i sortowanie w ogóle. Z tego co wie na terenie gminy nie wielu 

właścicieli nieruchomości nie stosuje segregacji odpadów. Według niej obecnie przy 

stosowaniu nowej segregacji odpadów nie będzie możliwości niesegregowania odpadów 

komunalnych choćby nie wie za jakie pieniądze. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

I. Madziar - wyjaśniła, że niesortowanie odpadów zostanie, ale będą odpowiednie opłaty. Dla 

Gminy jest ważna segregacja, ponieważ Gmina musi osiągnąć wskaźnik w zakresie recyklingu 

odpadów. Nie osiągnięcie wskaźnika skutkuje dla Gminy wysokimi karami finansowymi. 

Segregacja na poszczególne frakcje ma ułatwić segregowanie i zwiększyć ilość segregowanych 

odpadów. 

Pani I. Wydra mieszkanka wsi Mierzeniec przyznała, że są osoby, które nie segregują-

odpadów. W związku z tym myśli, że edukacja mieszkańców pozwoli na większą segregację 

odpadów, ponieważ w przypadku braku segregacji Gmina będzie ponosić koszty tych co nie 

segregują. W jej ocenie na terenie gminy Karniewo opłata za odbieranie odpadów jest obniżona, 

ponieważ firma przyjedzie tylko po papier i szkło i tworzywa sztuczne i metal oraz odpady 

zmieszane. Jedna z frakcji odpady wielokogabarytowe odpada. Wykonawca nie robi trzech 

kursów, a tylko dwa. Koszty są niższe więc to też pasowałoby uwzględnić. 

Radny P. Kownacki zapytał, czy przy nowej segregacji opłata za odbiór śmieci będzie taka -

jak do tej pory, czy np. za papier trzeba będzie płacić oddzielnie, za szkło oddzielnie itd.? 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

I. Madziar odpowiedziała, że będzie jedna opłata jako odpady segregowane. -

Odnosząc się do wypowiedzi Pani L Wydra, że Gmina będzie ponosić większe koszty, za tych 

którzy nie segregują powiedziała, że jest to nieprawdą, ponieważ na dzień dzisiejszy jest 

znaczna różnica pomiędzy opłatą za odpady segregowane, a odpady niesegregowane. 

W przypadku odpadów segregowanych jest to 9,50 zł gdy na terenie nieruchomości 

zamieszkuje od 1 osoby do 5 osób, a w przypadku odpadów niesegregowanych 17 zł. 

Pani I. Wydra mieszkanka wsi Mierzeniec wyjaśniła, że chodziło jej o koszty jakie będą 

nałożone na Polskę przez Unię Europejską z tytułu nieosiągnięcia odpowiednich norm 

w zakresie przetwarzania odpadów. Dlatego jeżeli pozwolimy na nie segregację odpadów, to 

niestety, ale będziemy płacić kary. 
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Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

I. Madziar uznała, że w ramach edukacji ekologicznej, im dalej będziemy tkwić 

w segregacji , to może uda nam się przekonać osoby, żeby segregowały odpady. Poza tym 

wysokie opłaty dla takich osób nie są zachęcające, żeby nie segregować odpadów. Jej zdaniem, 

odpady nadal będą segregowane. Na dzień dzisiejszy gminie co roku udaje się osiągnąć 

współczynnik, który co roku wzrasta, a gmina go przekracza i dotychczas żadnych kar z tego 

tytułu nie musiała płacić. 

Wójt B. Polańska - przysłuchując się wypowiedziom, stwierdziła, że Gmina nie może 

pozbawić mieszkańców możliwości niesegregowania odpadów ze względu na osoby 

w podeszłym wieku. Według niej przy stawkach cen jakie będą, będą to wyjątki. Jednocześnie 

podkreśliła, że nie można porównywać kosztów Gminy Karniewo do Gminy Gzy, gdyż gmina 

Karniewo jest o zupełnie innej specyfice zamieszkania. Natomiast gmina Gzy jest gminą 

typowo wiejską, o rozproszonej zabudowie. 

Odnośnie edukacji ekologicznej powiedziała, że edukacja na terenie gminy była wzmożona 

w czasie kiedy gmina wchodziła w segregację odpadów na mokre i suche. W tej chwili 

rzeczywiście ważne jest aby przekazać mieszkańcom nowe zasady segregacji. Gmina 

doskonale sobie zdaje sprawę, że pierwsze miesiące może nie będą łatwe. Ale myśli, że przy 

dobrej współpracy z tym problemem sobie poradzi. 

Pytań więcej nie było. 

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

proj ektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Gzy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu-

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy i poddał pod głosowanie 
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Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu -12 głosami ,,za" przy 

O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" podjęła Uchwałę" "
Nr XXXI/146/20 17 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Gzy która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 


Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 


I. Madziar powiedziała, że zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie -

gminy Gzy oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów doprowadziły do 

spójności projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W projekcie uchwały zmienił się sposób 

segregacji i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Projekt uchwały uzyskał 

pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku. 

Przewodniczący L. Pytel poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj przedstawił pozytywną opinię -

Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 

Pani I. Wydra mieszkanka wsi Mierzeniec - zapytała, czy system segregacji w worki jest 

na stałe, czy przewiduje się w przyszłości wprowadzenie kontenerów? 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

I. Madziar odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy przewiduje się worki. Z uwagi na dużą 

iloŚĆ frakcji na którą będą segregowane odpady wymagałaby to dostarczenia przez firmę 

odbierającą dużej ilości koszy, co wiązałoby się z wysokimi kosztami. Gmina w przetargu 

przełoży obowiązek stałego wyposażenia nieruchomości w worki z właściciela na firmę 

wykonującą odbiór odpadów. 
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Pani I. Wydra mieszkanka wsi Mierzeniec - powiedziała, że firma Błysk-Bis na początku 

swojej działalności dostarczała worki, które były cienkie i dostarczała je nieregulamie. Warto 

wiec określić parametry worków. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

I. Madziar wyjaśniła, że kolory, napisy i parametry funkcjonalne worków określone są -

w rozporządzeniu. W regulaminie natomiast określono pojemność worków. 


Pani I. Wydra mieszkanka wsi Mierzeniec nadmieniła, że ilość odpadów komunalnych 


jakie można oddać jest nie limitowana. 


I. Madziar-wyjaśniła, że tak, za wyjątkiem odpadów budowlanych i remontowych, których 

rocznie jeden mieszkaniec może oddać 300 kg. 

Radna Jadwiga Koc uznała, że każdy ma 3 lub 4 kosze i zapytała, czy te kosze nie mogą 

funkcjonować dalej, czy firma Błysk-Bis nie zgodzi się na to? Jej zdaniem, w przypadku 

worków przyjdą psy rozedrą worki i śmieci będą fruwały. A kosze, które są w posiadaniu 

można byłoby pomalować w odpowiednim kolorze farbą i do nich segregować odpady. 

Następnie zapytała, czy z firmą Błysk-Bis było coś uzgadniane? 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

I. Madziar odpowiedziała, że może pojemniki byłyby dobrym rozwiązaniem. Ale 

rozporządzenie mówi , że odpady trzeba zbierać albo w workach albo w pojemnikach 

pojemnika w określonych kolorach. Przypomniała, że pojemniki były dostarczane w różnych 

kolorach, jak leciało. Teraz trzeba byłoby dostosować, żeby każdy miał pojemniki określonego 

koloru z konkretnymi napisami. Dodała, że na dzień dzisiejszy pojemniki w większości nie są 

własnością właściciela nieruchomości, ponieważ były dostarczone przez firmę na zasadach 

użyczenia bezzwrotnego. Myśli, że pojemniki zostaną jako zbędne będą odbierane tak jak 

działo się w przypadku zmiany firmy, kiedy PUK z Pułtuska zabierał swoje pojemniki, a Błysk

Bis jakby wprowadzał swoje. W związku z tym pojemniki nie są własnością nieruchomości ale 

dalej stanowią własność firmy Błysk-Bis. 

Pani I. Wydra mieszkanka wsi Mierzeniec według niej worki nie wytrzymają upływu -

czasu, ani metali ... 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość radnych 


biorqcych udział w posiedzeniu -13. 


Radna J. Koc - według niej do przetargu więcej nie przystąpi nikt i nikt nie wygra jak firma 


Błysk-Bis. 




i 
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Według niej najlepiej byłoby, żeby na sesję przyjechał przedstawiciel firmy Błysk-Bis 

podyskutował, czy nie byłoby możliwe pomalowanie pojemników i napisanie na nich np. 

szkło, papier itp. 

Sołtys Sołectwa Skaszewo Włościańskie Robert Strefner - wyjaśnił, że worki z odpadami 

zbierane są samochodami skrzyniowymi. Następnie odpady są wysypywane na taśmę 

i segregowane. Natomiast odpady z pojemników plastikowych wysypywane są do śmieciarki 

i są sprasowane. 

Wójt B. Polańska - zauważyła, że w przetargu Gmina może ogłosić i wyposażyć każdą 

nieruchomość w 5 pojemników o odpowiednich kolorach, tylko wszystko rozbija się o cenę. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poddał pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 13 głosami ,,za " przy O-

głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXXI/14 7/2017 


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 


odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 


odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 


odpadami komunalnymi - która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 11. 


Wójt B. Polańska poinformowała, że projekt uchwały dotyczy przekształcenia
-

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko

Węgierskiej z siedzibą w Przewodowie Poduchownym w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z siedzibą w Przewodowie Poduchownym. 

Uchwałę należy podjąć do końca miesiąca listopada 2017. Podjęta uchwała będzie stanowiła 

akt założycielski dla szkoły. 

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

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z siedzibą 
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w Przewodowie Poduchownym w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Przyjaźni 

Polsko-Węgierskiej z siedzibą w Przewodowie Poduchownym. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko

Węgierskiej z siedzibą w Przewodowie Poduchownym w ośmioletnią PublicznąSzkołę 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami 
"
za przy O 

Podstawową im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z siedzibą w Przewodowie Poduchownym 

i poddał pod głosowanie. 

" 

głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXXII 148/201 7 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z siedzibą w Przewodowie Poduchownym 

w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z siedzibą 

w Przewodowie Poduchownym - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że sytuacja jest ta sama. Projekt uchwały dotyczy 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 

z siedzibą w Skaszewie Włościańskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową z siedzibą 

wSkaszewie Włościańskim. Następnie poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie 

opinii do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej z siedzibą w Skaszewie Włościańskim 

w ośmioletnią PublicznąSzkołę Podstawową z siedzibą w Skaszewie Włościańskim. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej z siedzibą wSkaszewie 

Włościańskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową z siedzibą wSkaszewie 

Włościańskie i poddał pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 13 głosami "za" przy-

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

Nr XXXIl149/20 17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej z siedzibą w Skaszewie Włościańskim w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową z siedzibą w Skaszewie Włościańskim - stanowi załącznik nr 

13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 13. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że projekt uchwały został opracowany ze względu na zmianę 

podstawy prawnej. Pozostałe zapisy w uchwale są takie same jak w uchwale podjętej w dniu 

30 marca 2017 r. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

rozliczania i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 13 głosami "za przy-

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

Nr XXXIl150/20 17 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania - stanowi załącznik nr 13 

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 14. 


Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 


I. Madziar przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach Gminy 


Gzy w roku szkolnym 2016/2017. 


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach Gminy Gzy w roku szkolnym 


2016/2017 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 15. 


Przewodniczący L. Pytel- przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych 


radnych Gminy Gzy. 


Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych 


radnych Gminy Gzy stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 16. 

Wójt B. Polańska - przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych 

pracowników administracji samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 

Gzy. 

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 

samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy stanowi załącznik nr 16 

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 17. 

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

Ad. pkt 18. 

Pan Ryszard Szlaski mieszkaniec wsi Ostaszewo-Wluski - mówił o sytuacji w jakiej się 

znalazł. Powiedział, że jest plantatorem i producentem buraka cukrowego na powierzchni 

50 ha. Termin odbioru buraków częściowo wykopanych był wyznaczony na dzisiaj. Ale 

warunki pogodowe sprawiły , że droga przy której usytuowane są buraki jest nieprzejezdna. 

W związku z tym Cukrownia odmówiła odbioru buraków, a to wiąże się ze stratami. Nadmienił, 

że sytuacja ta jest znana Gminie dużo wcześniej. Droga nigdy nie była zadbana, nie były 

robione remonty, nie mówiąc o krzakach i gałęziach wyciętych przez pracowników Gminy, 

które leżą na drodze i omijane są przez samochody. Uznał, że świadczy to o zaniedbaniach 

i lekceważeniu przez Gminę. Na koniec wypowiedzi zwrócił się z prośbą o spowodowanie 

przejezdność drogi, żeby nie musiał szukać innego rozwiązania. 

Pani I. Wydra mieszkanka wsi Mierzeniec zwróciła uwagę, że ponownie został zapisany 

martwy zapis w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, uiszczaną przez właściciela ponieważ ponownie wymienione zostały 

oleje odpadowe i chemikalia, które należy wydzielić ze strumienia i jest napisane, co z nimi 

zrobić. Uważała, że jeżeli uchwała określa szczegółowy sposób, to należy to dopracować. 

Dodała, że jeżeli mieszkańcy oddają nie limitowane ilości odpadów, to żeby nie było tak, że 

Błysk-Bis przywozi po jednym worku, a to może nie zaspokoić potrzeb mieszkańców. 

W związku z taką sytuacją mieszkańcy wystawiają swoje worki, a Błysk-Bis nie odbiera bo nie 

zgadzają się kolory worków na śmieci. Jednocześnie wyraziła nadzieję, że Błysk-Bis odbierze 

więcej worków. 
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Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

I. Madziar wyjaśniła, że w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy -

Gzy jest zapis, że zapewnione są worki w ilości wystarczającej. Będzie to na zasadzie, że 

będzie wystawione dwa worki ze szkłem, Błysk- Bis zostawia dwa worki ze szkłem, 

wystawiony będzie jeden worek np. z papierem, zostawiony będzie jeden worek. 

Radna Marianna Filipowicz - w odniesieniu do zapisu w paragrafie 5 w uchwale w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że przypadki 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości należy zgłaszać do Urzędu Gminy Gzy, zgłosiła przypadek 

jaki jest w Sołectwie Gotardy. Powiedziała, że Pan M. Chmiel miesiąc temu zgłosił do niej, że 

firma Błysk- Bis nie odebrała od niego odpadów, pomimo tego, że została o tym fakcie 

poinformowana przez Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami 

i Ochrony Środowiska. Firma odpisała, że odpady odbierze przy następnym odbiorze 

odpadów. Niestety wczoraj (28.11.2017 r.) odpady znów zostały nieodebrane. 

W związku z tym są dwumiesięczne odpady zebrane w workach, narażona na porozciąganie 

przez psy. Firma Błysk-Bis nieodbieranie odpadów motywuje nieprzejezdnością drogi, co nie 

jest prawdą, iż samochody osobowe do posesji Pana Chmiel mogą dojechać. Na koniec 

zapytała, czy są instrumenty, które zmuszą firmę do odbioru odpadów i czy Pan M. Chmiel 

musi płacić w chwili, kiedy firma nie odbiera śmieci? 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

I. Madziar - odpowiedziała, że opłata za odbiór odpadów komunalnych jest opłatą lokalną, 

płatna co miesiąc kwartalnie. Przyznała, że sytuacje tę zna i zgłaszała ją dwukrotnie do firmy 

Błysk- Bis. Firma Bis-Błysk twierdzi, że droga jest nieprzejezdna. Przyznała, że dla 

samochodów osobowych droga jest przejezdna, dla samochodów firmy Błysk-Bis nie zawsze, 

ponieważ są to samochody większe i cięższe tonażowo. Dodała, że zdarzały się sytuacje, że 

samochód nie wyjechał o własnych siłach i być może firma Bis -Błysk bała się wjechać. 

Z uwagi na dwukrotne zgłaszanie sprawy i warunki pogodowe jej zdaniem, należy 

zweryfikować j ak faktycznie tam jest. 
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Radna Marianna Filipowicz dopowiedziała, że wcześniej finna odbierała śmieci i mogła -

dojechać, a raptem jeden miesiąc okazało się, że nie może. Uważała, że jest to droga publiczna 


i finna Błysk-Bis ma obowiązek dojechać do nieruchomości i odebrać śmieci. 


Radny Jacek Grochowski - podkreślił, że jest to droga gminna, która zawsze była przejezdna. 


Radna Emilia Oleksa również poinfonnowała, że taka sama sytuacja jest u Państwa
-

Ostrowskich w miejscowości Żebry-Włosty gdzie śmieci finna Błysk-Bis nie odbiera już 

trzy miesiące mówiąc, że droga jest nieprzejezdna. 

Sołtys Sołectwa Nowe Borza Henryk Elak - zwracając się do Pani Wójt powiedział, że od 

miesiąca zwraca się ze sprawą naprawy drogi w jego sołectwie, gdzie w drodze jest dół na 

dole. W związku z tym zwrócił się z prośbą, żeby Pani Wójt i Państwo radni przyjechali 

i zobaczyli ją, na drodze jest tragedia. Dodał, że jak na razie w sprawie tej nic się nie dzieje, 

a on już nie wie do kogo udać się o pomoc. 

Sołtys Sołectwa Sulnikowo Andrzej Świderski- również prosił o naprawę drogi gminnej 

Sulnikowo-Nowe Skaszewo. Podkreślił, że w/w drodze jest też dół na dole. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że jeżeli chodzi o drogi żwirowe na terenie gminy to jak 

pracuje 7 lat na stanowisku wójta, to takich dróg jak w tej chwili nie było. Zły stan dróg 

w bieżącym roku jest spowodowany wilgotnym latem i mokrą jesienią. W związku z tym 

żwirowanie, które było robione jest bez znaczenia. Dlatego Gmina boryka się z problemami 

m. in. takim, o którym mówił mieszkaniec Sołectwa Ostaszewo-Włuski. 

Podkreśliła, że przykłady takie można mnożyć. Na przykład w Sołectwo Pękowo , gdzie cały 

fundusz sołecki w kwocie ok. 15.000 zł został przeznaczony na remont drogi na odcinku 

300mb. W tej chwili można określić, że są to pieniądze wyrzucone w błoto, ponieważ droga 

jest w stanie, takim, że zrobiły się koleiny i nie można przejechać nawet samochodem 

osobowym. Zwracając się do Sołtysa Sołectwa Nowe Borza powiedziała, że zna wszystkie 

drogi żwirowe, w tym w Sołectwie Nowe Borza. Jednocześnie przypomniała, że na 

dzisiejszej Sesji Rada Gminy zwiększyła plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem 

na remont dróg. W związku z tym należy rozważyć , które drogi zrobić w pierwszej kolejności. 

Jednak znając potrzeby, które są w tej chwili jest to kropla w morzu, ponieważ wszystkie 

drogi na dzień dzisiejszy praktycznie są mało przejezdne, w tym droga Sulnikowo-Nowe 

Skaszewo. 



--

Sołtys Sołectwa Sulnikowo A. Świderski nadmienił , że na zebraniu wiejskim mieszkańców 

Sołectwa Sulnikowo że Pan Zastępca Wójta powiedział, że asfalt będzie na drodze gminnej 

Sulnikowo-Nowe Skaszewo, a teraz nie wiadomo. 

Wójt B. Polańska kontynuując swoją dalszą wypowiedź zaznaczyła, że biorąc pod uwagę 

sytuację jaka jest, równiarka nie zdałaby egzaminu. Za przykład podała drogę od wsi Pękowo, 

na którą równiarkę puściła Gmina Pułtusk i zrobiło się sto razy gorzej niż było, ponieważ 

wszystko się wymieszało z błotem i nie da się przejechać. Zaznaczyła, że na dzień dzisiejszy 

lekarstwa na drogi żwirowe nie ma. Co dalej robić z drogami będzie zastanawiać się z radnymi 

w 2018 r. 

Jeśli chodzi o przebudowę drogi gminnej Sulnikowo-Nowe Skaszewo poinformowała, że 

obecnie przygotowywane są dokumenty. Wniosek o dotację będzie składany 

naj prawdopodobniej do Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych w grudniu 2017 r. 

Sołtys Solectwa Sulnikowo A. Śwderski dopytywał, czy na powyższej drodze będzie asfalt? -

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że w tej chwili nie może nic powiedzieć. 

Dalej przypomniała, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i corocznie dla mieszkańców 

gminy organizowana jest Wigilia. W związku z tym na ręce Państwa Sołtysów zostały 

przekazane stosowne zaproszenia z prośbą o powiadomienie swoich mieszkańców o przybycie 

do świetlicy wiejskiej w dniu 14.12.2017 r. ( czwartek) na godz. 11.00. Przybycie na Wigilię 

należy potwierdzić telefonicznie bądź osobiście. 

Ad. pkt 19. 
Wolnych wniosków i pytań nie było. 

Ad. pkt 20. 

Wobec wyczerpana się porządku Przewodniczący L. Pytel o godz. 16.03 zamknął XXXI Sesję 


Rady Gminy Gzy. 


Protokołowała: 
Przewodniczył:SIł] 
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