
 

Protokół Nr 3/11 

z  wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji 
Rolnictwa i BudŜetu odbytego w dniu 23 marca 2011 r. pod przewodnictwem Kazimierza 

śebrowskiego – Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i BudŜetu. 

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia  Przewodniczący Komisji wskazali, Ŝe wspólne 
posiedzenie Komisji będzie prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu -  
Kazimierz śebrowski. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu Kazimierz śebrowski – o godz. 13.10 
rozpoczął wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego         
i Komisji Rolnictwa i BudŜetu. Przywitał członków Komisji i  zaproszonych gości. Zgodnie    
z listami obecności  na 15 członków obydwóch Komisji  w posiedzeniu uczestniczyło           
14 członków tj.  7 członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego                  
i 7 członków Komisji Rolnictwa, co  stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji.  
Listy obecności stanowią  załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
1. Wiesław Ochtabiński  - Zastępca Wójta 
2. ElŜbieta Głowacka      - Skarbnik Gminy 
3. Jadwiga Frąckiewicz    - kier. ZOSz. w Gzach 
4. Teresa Linka                - Przewodniczący GKRPA w Gzach 
5. Agnieszka Domańska             - dyr. PG w Gzach 
6. Janina Dąbrowska       - dyr. PSP w Gzach 
7. Danuta Ojrzeńska       - dyr. PSP w Skaszewie 
8. Anna Zalewska            - dyr. PSP w Przewodowie      
Przewodniczący Komisji  Rolnictwa i BudŜetu K. śebrowski -  przedstawił proponowany 
porządek posiedzenia: 
1. Rozpatrzenie wniosku Rad Sołeckich wsi Nowe Skaszewo i Sulnikowo w sprawie   
     połoŜenia nawierzchni asfaltowej na drodze  gminnej Skaszewo – Sulnikowo. 
2. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańców wsi Wójty – Trojany  o  weryfikację decyzji   
    dotyczącej zakończenia budowy drogi we wsi Wójty – Trojany. 
3. Zapoznanie z wnioskiem Mieszkańców wsi Skaszewo Włościańskie  o przywrócenie  
    uŜyteczności publicznej oraz remont drogi wjazdowej i wyjazdowej ze wsi. 
4. Projekt uchwały w sprawie  wyraŜenia lub nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie   
    w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
5. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego 
    i  leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za  
    inkaso. 
6. Sprawozdanie z działalności  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
    w Gzach  za rok 2010. 
7. Informacja o wypłaconych jednorazowych dodatkach wyrównawczych dla nauczycieli. 
8. Sprawy bieŜące gminy. 
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Porządek posiedzenia  w brzmieniu jak wyŜej  został przyjęty jednomyślnie. 
Ad. pkt 1.  
Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu Joanna Świderska – poinformowała, Ŝe wieś  
Sulnikowo jest jej okręgiem wyborczym i miejscowością,  w  której mieszka. Uznała, Ŝe stan 
drogi jest tragiczny i droga jest zamknięta – nie ma przejazdu między miejscowościami 
Sulnikowo – Nowe Skaszewo. Jeśli  będzie to  tak trwać dalej, to są tam takie odcinki, które 
będą się psuły nadal i droga stanie całkiem nieprzejezdna. Zaznaczyła, Ŝe fundusz solecki nie 
wystarcza na naprawę drogi. 
Skarbnik El Ŝbieta Głowacka -  powiedziała, Ŝe jeśli chodzi o inwestycje, to na drogi w tym 
roku Ŝadnych pieniędzy nie ma  i nie będzie.  Plan, który został zatwierdzony 
prawdopodobnie będzie poddany pod dyskusję i korygowany, poniewaŜ mamy problemy                
z Wieloletnią  Prognozą Finansową, która była zatwierdzona w miesiącu styczniu tego roku     
i musimy ją poprawić. Poinformowała, Ŝe na drogę gminną Skaszewo – Sulnikowo w 2009 r.  
był złoŜony wniosek   na tzw. „Schetynówkę” i były opracowane projekty.  Koszt remontu 
drogi poprzez nawierzchnię bitumiczną – wynosił 2.416.103 zł.  Wniosek przeszedł stronę 
formalną, jednak ze względu na duŜą ilość złoŜonych  wniosków na drogi, nie został przyjęty 
z braku środków finansowych i został usunięty. W związku z tym, Ŝeby za taką kwotę 
rozpocząć inwestycję w gminie na tym odcinku, nie jesteśmy w stanie. 
Członek Komisji  Rolnictwa i BudŜetu J. Świderska – uznała, Ŝe wiadomo jest, Ŝe  nie ma 
pieniędzy i zapytała, czy w przyszłym roku,  czy następnych latach byłaby  jakakolwiek 
moŜliwość, Ŝeby drogę trochę podreperować, dać więcej pieniędzy  na Ŝwirowanie, poniewaŜ 
w Sulnikowie są takie drogi, które prowadzą na Gzy przez Kałęczyn, na Borza przez 
Kałęczyn i nie były Ŝwirowane od dziesiątek lat, poniewaŜ droga  Skaszewo –Sulnikowo 
pochłania wszystko i jeszcze jest mało. Jej zdaniem, moŜna zrobić kawałek nawierzchni 
Ŝwirowej , a to i tak wszystko spływa do rowu, poniewaŜ zamulone są rowy i woda płynie 
drogą. Poinformowała, Ŝe rozumie, Ŝe nie jest to rozmowa na dziś, ale Ŝeby chociaŜ za 2 – 3 
lata w niektórych miejscach od nowa przekopać rowy. Dodała, Ŝe w niektórych miejscach 
rowy są zamulone całkowicie, nie ma Ŝadnego przepustu. 
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński -  powiedział, Ŝe myśli, Ŝe w przyszłym roku moŜna 
ująć jakieś środki np. na wykonanie rowów. Przy projekcie budŜetu będziemy o tym 
pamiętać. 
Członek Komisji  Rolnictwa i BudŜetu J. Świderska – uznała, Ŝe wie o tym, Ŝe są to 
ogromne koszty .   
Zastępca Wójta W. Ochtabiński – przyznał, Ŝe są to koszty, ale odmulenie rowów                  
i Ŝwirowanie myśli, Ŝe moŜe być rozwaŜane. 
Członek Komisji  Rolnictwa i BudŜetu J. Świderska – poinformowała, Ŝe  z drogi tej 
korzystają jedni z większych rolników w gminie Pan śukowski i Pan Turek  i gospodarstwo 
agroturystyczne. PrzyjeŜdŜają  np. wesela, goście z Warszawy, a nie ma jak przejechać.         
W związku z tym chodzi o środki chociaŜ na podreperowanie drogi.  
Zastępca Wójta W. Ochtabiński – obiecał, Ŝe jak Pani Wójt wróci ze zwolnienia 
lekarskiego, to porozmawia z nią o tej sprawie. 
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Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe jeśli chodzi o środki unijne w tej chwili z zewnątrz 
na drogi to nie ma na co liczyć, poniewaŜ do 2014 r. nie ma juŜ środków na  inwestycje 
drogowe, na infrastrukturę. Gminy, które składały wnioski, tylko część się zakwalifikowała. 
Są jeszcze na liście rezerwowej, w przypadku gdyby któreś gminy nie wykonały zadania.  
Nasza gmina składała  wniosek  na „Schetynówkę”,  ale nie otrzymaliśmy środków. Uznała, 
Ŝe jeŜeli naprawdę zrobić tę drogę, to trzeba byłoby tylko i wyłącznie szukać duŜych środków             
z zewnątrz, które byłyby dołoŜone do budŜetu gminy.  Na dzień dzisiejszy nie ma Ŝadnych 
środków w budŜecie gminy.  
Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu  i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel - 
powiedział, Ŝe wniosek będzie brany pod uwagę przy projekcie  budŜetu na  2012 r. 
Komisje  z braku środków  finansowych w budŜecie gminy  na 2011 r. negatywnie 
rozpatrzyły wniosek Rady Sołeckiej wsi Nowe Skaszewo i Rady Sołeckiej wsi  Sulnikowo       
z prośbą o połoŜenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Skaszewo – Sulnikowo           
o łącznej długości 3.800 mb. Wniosek będzie brany pod uwagę przy konstrukcji  projektu 
uchwały budŜetowej  gminy Gzy na rok  2012. 
Wniosek Rad Sołeckich wsi Nowe Skaszewo i Sulnikowo o połoŜenie  nawierzchni 
asfaltowej  na drodze gminnej Skaszewo - Sulnikowo o łącznej długości 3.800 mb  stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 2. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Mieczysław Sadowski 
– powiedział, Ŝe droga we wsi Wójty Trojany była ujęta w budŜecie na 2009 i 2010 r. Zostało 
zrobione 100 mb i pasowałoby ją skończyć. Chcemy zacząć drogę w Sulnikowie,  jedna droga 
zaczęta, drugą zaczynać, a w Wójtach – Trojanach nie skończyć, to przecieŜ parodia i w 
oczach mieszkańców brzydko by wyglądało. Uznał, Ŝe  dyskusja po prostu jest bezsensowna. 
Jeśli  są  pozaczynane drogi i radni odrzucili 6 wniosków na poprzedniej Komisji,  Rad 
Sołeckich Skaszewo i Sulnikowo – 7 wniosek i  pasowałoby teŜ   odrzucić wniosek 
mieszkańców wsi Wójty - Trojany. Przypomniał, Ŝe Pan Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe 
wniosek podepniemy pod rozwaŜanie nad ustaleniem budŜetu na  2012 r. Następnie zapytał     
i  co? Dalej zapytał,  czy  radna  Pani J. Świderska  jest pewna, czy sam będzie pewny , Ŝe 
drogi te będą brane pod uwagę, czy Pana Przewodniczącego droga, czy 6 wniosków 
odrzuconych? Po drugie, nie wie dlaczego  tak jest wybrane, bo przeczytał, Ŝe jest to akurat ze 
zgłoszeń przy wyborach sołtysów.  
Zastępca Wójta W. Ochtabiński – wyjaśnił, Ŝe wnioski są wzięte wybiórczo.  
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski – uznał, 
Ŝe kaŜda wieś napisała koncert Ŝyczeń i   wszystkie  wnioski  powinny być wyłoŜone dzisiaj 
na stół i powinno się je  rozpatrywać, a nie jakieś wybiórcze. Zastrzegł, Ŝe nie mówi tu                
o Wójtach – Trojanach, bo  to powinna być kwestia zamknięta, bo to normalka, Ŝe  zaczęta 
droga, trzeba ją skończyć, bo zrobione 100 mb drogi i dalej co, zostanie to znów  na 15 -20 
lat? Następnie zapytał, jak sobie  to wyobraŜa Pan  Zastępca Wójta? 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński – odpowiedział, Ŝe w tej chwili patrzy na cyfry.  
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Patrzy  na budŜet, który został uchwalony na ten rok i automatycznie suche stwierdzenie, Ŝe 
po prostu       w tym  budŜecie nie ma środków.   A co dalej, tak jak powiedział Pani radnej    
J. Świderskiej, Ŝe teŜ moŜe być to rozwaŜane. Nie wiadomo  jakie środki będą                         
w przyszłorocznym  budŜecie. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski – 
powiedział, Ŝe Pani Skarbnik mówi, Ŝe do 2014 r. pieniędzy nie ma, więc nad czym jest 
dyskusja. 
Skarbnik E. Głowacka – uznała, Ŝe chyba,  Ŝe będą jakieś dodatkowe środki. Bo Ŝeby 
skorzystać ze środków unijnych wyraźnie mówi się, Ŝe nie ma juŜ pieniędzy. Są juŜ 
rozdysponowane. Mogą skorzystać ewentualnie  inne gminy, które są na liście rezerwowej,     
a u nas nie był składany wniosek i  środków nie będzie do końca roku. Trzeba byłoby liczyć 
tylko z własnych środków, a mamy wysoki stopień zadłuŜenia,  mamy dosyć wysokie 
wydatki bieŜące i jest problem z dalszym finansowaniem.  W związku z tym nie widzi, Ŝeby 
te wnioski załatwiać na dzień dzisiejszy. Wyjaśniła, Ŝe było przyjęte, Ŝe  drogi robione były 
po kawałku, Ŝeby w miarę  trochę podzielić społeczeństwo,  Ŝeby skorzystały niektóre wsie. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski – uznał, 
Ŝe dobrze, Ŝe  w tym roku teŜ wypadałoby kawałek zrobić i było by to za 5 lat. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe zaczętych, a nieskończonych   dróg jest duŜo.  
Są to drogi: śebry Falbogi – śebry Wiatraki , Ostaszewo Włuski – Begno i  droga w Wójtach 
– Trojanach, która była zaczęta dosyć dawno, ze środków SAPARD z Warszawy tzw. 
środków przedakcesyjnych.  Uznała, Ŝe  Ŝeby  teraz pokończyć wszystkie drogi,  w tej chwili 
naraz  jest  naprawdę trudno. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski – jego 
zdaniem, tak naprawdę mieszkańcy są maltretowani. Uznał, Ŝe w gminie wyszło niezręcznie, 
bo jedna wieś jeździ po asfalcie i ma przy tym latarnie co 100 m  i jadą jak po  
Marszałkowskiej, a inne wsie jak wniosek ze strony radnej Pani Świderskiej, czy wniosek         
z jego strony,   topią się w błocie i po ciemku i dają sobie radę.   Zaproponował subiektywną 
propozycję, wyłączenie oświetlenia gminy na rok i zrobienie drogi np. Wójty – Trojany           
i Sulnikowo – Nowe Skaszewo. Następnie zapytał, ile gmina płaci za oświetlenie? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe  ponad 200.000 zł.  
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski – uznał, 
Ŝe taka kwota na drogę w Wójtach – Trojanach wystarczy. 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński – wyjaśnił, Ŝe  1 m2 asfaltu to koszt ok. 50 -60 zł.,               
o dwóch warstwach 4 cm  i 4 cm. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski – był 
zdania, Ŝe jeśli radni i władze  będą siedzieli   i gdybali, Ŝe nie ma pieniędzy, to nic z tego nie 
będzie. UwaŜał, Ŝe jeśli chcemy coś zrobić, to środków musimy szukać u siebie,   we 
własnym podwórku, bo nikt gminie  ich nie da. Natomiast gdy będzie  gdybanie i patrzenie 
jedni na drugich i mówienie, Ŝe nie ma,  to nic nie będzie. Uznał, Ŝe niech będzie jakiś ruch            
w jakimś kierunku, Ŝe o czymś się myśli i Ŝe coś chce się zrobić, bo jeśli to tak będzie 
wyglądać, to nie wierzy, Ŝeby budŜet na rok 2012 wytrzymał jakąkolwiek z dróg,  
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bo nie będzie lepiej, ale wręcz przeciwnie będzie gorzej.  Następnie zapytał, ile  kosztował 
kawałek  asfaltu w Wójtach – Trojanach? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe w tej chwili nie pamięta, musiałaby sięgnąć do 
dokumentów, ale kojarzy się jej cyfra 96.000 zł. Było 200 mb asfaltu. Wyjaśniła, Ŝe koszt 
będzie nieporównywalny, poniewaŜ zaleŜy to od grubości warstwy i  czy będą  kopane rowy. 
Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu Jacek Grochowski – zapytał, ile zostało drogi do  
pokrycia asfaltem? 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski – 
odpowiedział, Ŝe do dokończenia asfaltu pozostało ok. 1.000 mb. 
Przewodniczący Komisji  Rolnictwa i BudŜetu K. śebrowski -  stwierdził, Ŝe wszędzie 
blokują  finanse, natomiast pomysł członka Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego Pana M. Sadowskiego moŜna rozwaŜać w sprawach bieŜących. 
Skarbnik E. Głowacka - odnośnie wyłączenia oświetlenia poinformowała,  Ŝe radni  z Panią 
Wójt juŜ rozmawiali, Ŝe trzeba podjąć pewne działania w tym kierunku i rozwaŜane są 
wariant całkowitego wyłączenia, wyłączenia  na pewien czas godzin, Ŝeby były w jakiś 
sposób oszczędności.    Poinformowała, Ŝe będą jeszcze wstępne  rozmowy z Zakładem 
Energetycznym, jakie będą koszty w związku z wyłączeniem i włączeniem, czy moŜe 
włączyć  tylko w okresie nasilonych godzin, a w okresie nocnym wyłączyć. Ten wariant jest 
brany pod uwagę.  Pani Wójt miała powołać komisję, Ŝeby   rozpocząć prace, dojechać do 
sołtysów, porozmawiać, Ŝeby znaleźć pewne oszczędności. Być moŜe, Ŝe niektóre lampy 
moŜna byłoby wyłączyć na jakiś czas. Dodała, Ŝe jest kilka wariantów, czy w okresie nocnym 
zupełnie wyłączyć  11 – 12 do  godziny 3.00 rano, czy wyłączyć czy 2,  czy co 3 lampę, bo     
w niektórych pasmach jest gęsto. Wie tylko, Ŝe Pani Wójt na ten temat rozmawiała, Ŝe były 
juŜ wstępne jej myśli, Ŝeby jakieś oszczędności znalazły się.  
Komisje  z braku środków  finansowych w budŜecie gminy  na 2011 r. negatywnie 
rozpatrzyły wniosek mieszkańców wsi Wójty – Trojany o weryfikację decyzji dotyczącej 
zakończenia budowy drogi we wsi Wójty – Trojany. Wniosek będzie brany pod uwagę przy 
konstrukcji  projektu uchwały budŜetowej  gminy Gzy na rok  2012. 
Wniosek Mieszkańców wsi Wójty – Trojany  o weryfikację  decyzji dotyczącej zakończenia 
budowy drogi we wsi Wójty – Trojany – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3.  
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław 
Kaczorowski – powiedział, Ŝe w kwestii wniosku Mieszkańców wsi Skaszewo Włościańskie 
Rozmawiał z Panem Przewodniczącym Rady i zna ten wniosek. Jest to wniosek dotyczący 
drogi przez wieś Skaszewo Włościańskie, gdzie droga ta od jakiegoś czasu była obiektem 
sporów i analizy ze strony poprzedniego Pana Wójta. Ale nie doczekała się  jakiegoś 
rozwiązania dlatego, Ŝe w grę wchodziły pewne kwestie prawne, a mianowicie dochodziło do 
sporów między mieszkańcami o rozgraniczenie tej drogi i jej ponowne wytyczenie. Niemniej 
jednak wszystko wskazuje na to, Ŝe mieszkańcy są gotowi  tę kwestię  rozwiązać dość 
polubownie  i dłuŜej juŜ nie moŜna blokować tego rozwiązania. 
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Następnie przytoczył słowa Pani Wójt, która jeszcze przed wyborami mieszkańcom obiecała, 
Ŝe droga ta zostanie wyremontowana i ten finał zostanie sfinalizowany wreszcie – 
doprowadzenie drogi do  uŜyteczności publicznej. Na dzień dzisiejszy wydaje mu się, Ŝe        
w grę jeszcze jedna kwestia. Uznał, Ŝe w Skaszewie Włościańskim, tak złoŜyło się 
nieszczęśliwie, Ŝe zrezygnował sołtys. W związku z tym,  w terminie nie rozdysponowano 
funduszu sołeckiego. Dlatego Pani Wójt obietnice, które składała wiązała z funduszem 
sołeckim. Później stwierdziła, Ŝe nie będzie problemu,  Ŝeby środki te wykorzystać w tym 
roku kalendarzowym. UwaŜał, Ŝe w grę wchodzi w tej chwili kwestia przywrócenia tej drogi 
do naleŜytego wykorzystania i trzeba ją wyremontować.  Jego zdaniem, w grę nie wchodzą 
jakieś wielkie koszty, ale problem polega na tym, Ŝe trzeba równieŜ porozmawiać                    
z mieszkańcami na pewnym odcinku drogi.  Chodzi tu o Pana Kluska i Państwa Strefnerów, 
Ŝeby sprawa  ponownie nie trafiła do sądu, poniewaŜ będzie to bardzo długo trwało. A skoro 
mieszkańcy w tej chwili wyraŜają chęć polubownego załatwienia problemu, to wydaje mu się, 
Ŝe jakieś działanie ze strony urzędu gminy moŜe problem szybko rozwiązać, zwłaszcza, Ŝe 
kaŜda ze stron poczyniła pewne obietnice jeszcze przed wyborami, wydaje mu się, Ŝe nie 
powinniśmy stać w poprzek tego, Ŝeby to rozwiązać.    
Przewodnicząca Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 
– zapytała, która to jest droga? 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski – 
wyjaśnił, Ŝe  droga  zaczyna się  między Państwem Strefner a Państwem Kluskami, 
przechodzi przez wieś i wychodzi  przed Szyszkami. 
Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu Jacek Grochowski – zapytał, czy w ramach 
środków jakie tam są w funduszu sołeckim,  mniej więcej  wystarczyłoby? 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski – 
wyjaśnił, Ŝe nie potrafi powiedzieć. Uznał, Ŝe trzeba zacząć od tego, Ŝeby z tymi 
mieszkańcami  się spotkać  i sprawę rozwiązać. Z tego,  co słyszał i rozmawiał z sołtysem 
wsi, sołtys przekazał mu, Ŝe Pan Klusek jest zainteresowany polubownym rozwiązaniem 
problemu. Więc jeśli tak, to wydaje mu się, Ŝe jeśli urząd gminy się tu zaangaŜuje,  to nie 
dojdzie do sprawy w sądzie i znów nie będzie się to toczyło latami. Wydaje mu się, Ŝe 
powaga urzędu duŜo będzie mogła  pomóc w tej kwestii. Poinformował, Ŝe Pani Wójt 
głęboko się  w to zaangaŜowała. Obiecała, Ŝe w ramach funduszu sołeckiego, pomimo, Ŝe 
mieszkańcy w porę nie mogli przydzielić, to przynajmniej w ramach tych środków da się to 
rozwiązać. Myśli, Ŝe jeśli nawet nie całkowicie droga zostanie zrobiona, to trzeba wyjść           
i mieszkańcom trochę pomóc, poniewaŜ gdzie się pojawia spór, to ludzie nie potrafią często 
sami tego rozwiązać. Jego zdaniem, szkoda, Ŝe nie udało się to   w poprzedniej kadencji. Było 
tam duŜe zaangaŜowanie ze strony Pana Siemka. Potem nieszczęśliwy wypadek spowodował, 
Ŝe sprawa gdzieś umknęła. Nawet było jakieś pismo, o którym nie wiedział, moŜe wynik tego, 
Ŝe mieszkańcy bardzo nie  wiedzieli, gdzie ono powinno trafić. Uznał, Ŝe jakoś  zabrakło 
porozumienia, moŜe i sam trochę zawinił, ale wydaje mu się, Ŝe teraz, kiedy  chcą,  to trzeba 
to  wykorzystać i niech droga słuŜy mieszkańcom,  tak jak kaŜda Ŝwirówka, Ŝeby była 
przejezdna. 
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Komisje zapoznały się z wnioskiem  Mieszkańców wsi Skaszewo Włościańskie  w sprawie     
o przywrócenie uŜyteczności publicznej oraz remont drogi wjazdowej i wyjazdowej ze wsi – 
który stanowi załącznik nr4 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4.   
Skarbnik E. Głowacka -  poinformowała, Ŝe zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim do 
końca marca Rada Gminy wyraŜa lub nie wyraŜa zgody na  wyodrębnienie  w budŜecie 
gminy środków funduszu sołeckiego.  Wyjaśniła, Ŝe fundusz sołecki to środki budŜetu gminy, 
z tym Ŝe uchwalanie i realizacja  zadań odbywa się w ramach budŜetu gminy. Wszystko 
odbywa się w urzędzie, z tym Ŝe inicjatywę uchwałodawczą  w ramach przydzielonych 
środków finansowych mają mieszkańcy  jednostki pomocniczej - sołectwa.  Nie są to środki                 
z zewnątrz, są to środki gminy. Ze środków moŜna tylko realizować zadania własne gminy 
wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. JeŜeli Rada Gminy nie podejmie Ŝadnej 
uchwały oznacza to, Ŝe  nie jest wyodrębniony  fundusz sołecki  i zadania własne gminy są 
realizowane  na dotychczasowych zasadach.  Natomiast, jeŜeli Rada  chce , Ŝe będzie 
realizowała zadania  w ramach funduszu sołeckiego wówczas musi  podjąć uchwałę, w której 
musi wyrazić zgodę na  wyodrębnienie funduszu. 
Przypomniała, Ŝe na rok 2010 uchwała była podejmowana w 2009 r. Poprzednia Rada 
podejmowała uchwalę  na rok 2011.  Obecnie Rada Gminy podejmuje uchwałę na rok 2012.  
Następnie przybliŜyła plan funduszu sołeckiego na 2010 r. Plan 209.855 zł. wykonanie 
200.618,92 zł.  Środki funduszu sołeckiego były wydatkowane na remonty dróg zgodnie ze 
złoŜonymi wnioskami sołectw. Były teŜ zakupione tablice ogłoszeniowe i zestawy 
komputerowe  - 6.767,92 zł., remont świetlic, utworzenie boiska wiejskiego – 30.976 zł. , 
instalacja  lampy oświetleniowej – 500 zł.  Na rok 2011 fundusz sołecki wynosi  231.208 zł.    
z tego 212.000 zł. – wydatki bieŜące, 19.165 zł. – wydatki majątkowe. Są to głównie remonty 
dróg w 27 wsiach, zakup wiat przystankowych i fundamentów pod wiaty, ogrodzenie działki 
przy świetlicy, remont świetlic, budowa oświetlenia ulicznego, zakup kręgów zbrojonych na 
przepusty dróg, zakup zestawu komputerowego, karczowanie krzewów, wykopanie rowu 
wzdłuŜ drogi i zakup tablic informacyjnych – zadania ujęte we wnioskach sołectw. Plan 
funduszu sołeckiego nalicza się na 1 mieszkańca wg dochodu jaki przypada gminie za rok 
poprzedzający.  Podkreśliła, Ŝe wydatki są bardzo rozdrobnione. Są to kwoty od 4.000 zł do 
5.000 zł. na wieś. Największą kwotę ma sołectwo Ołdaki – 12.320 zł., co zaleŜy od liczy 
mieszkańców.  Dodała, Ŝe gmina niewiele mniej przeznaczała środków na drogi co roku          
z budŜetu gminy. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  Witold Czapliński – 
zapytał, czy oprócz funduszu sołeckiego gmina w budŜecie  nie ma więcej środków na drogi, 
na remonty bieŜące? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe jest przeznaczone w granicach 40.000 zł.  
Dodała, Ŝe co roku gmina przeznaczała w granicach 160.000 zł. na remonty i Ŝwirowanie 
dróg. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  W. Czapliński  - 
zapytał, czy jest moŜliwość zdobycia więcej Ŝwiru oprócz funduszu soleckiego? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe  jest moŜliwość tylko w ramach tych środków. 
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Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu J. Grochowski -  powiedział, Ŝe fundusz solecki ma 
jedną zaletę, Ŝe jeŜeli te pieniądze zostaną wykorzystane, gmina otrzyma pewien procentowy 
zwrot. 
Skarbnik E. Głowacka -   poinformowała, Ŝe dostaniemy  30%. Wniosek naleŜy złoŜyć do 
maja. Będzie częściowy zwrot środków. Jest to dotacja celowa.  
Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu J. Grochowski – uznał, Ŝe jest to  jednak argument 
za tym, Ŝeby środki na fundusz sołecki wyodrębniać, jeŜeli 200.000 zł. wydatkujemy,             
a dostaniemy 60.000 zł.  
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  W. Czapliński              
i Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu J. Grochowski – ich zdaniem, jest wola, Ŝeby  
jednak podjąć taką uchwalę, Ŝeby  fundusz sołecki istniał. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. śebrowski  
-  był zdania, Ŝe fundusz sołecki miałby sens, gdyby Ŝwir był jak Ŝwir , a nie jak piasek, przez 
który  pójdzie woda i wypłucze.  
Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu J. Grochowski – przyznał, Ŝe Pan Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. śebrowski ma rację i trzeba o to  
zadbać, a  do tego trzeba   gminę i  Wójta, Ŝeby czuwał nad tym, Ŝeby  był to dobry towar.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu K. śebrowski – poddał pod głosowanie 
Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego projekt uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki. 
Komisja w obecności 7 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących”  pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 
Następnie poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały Komisji Rolnictwa i BudŜetu.  
Komisja w obecności 7 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 1 głosie „wstrzymującym” równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
Ad. pkt 5. 
Skarbnik E. Głowacka – poprosiła o skreślenie w załączniku nr 1 do projektu uchwały          
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso wyrazu „prowizji”. 
Poinformowała, Ŝe zgodnie z ustawą o podatku od nieruchomości i opłat lokalnych jest zapis, 
Ŝe Rada Gminy  zarządza pobór podatku i określa inkasentów. Do tej pory , poprzednia  Rada 
określiła pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  w drodze inkasa i wyznaczyła 
inkasentów - sołtysów.  Myśli, Ŝe Ŝadnej rewolucji obecna Rada nie będzie robić i taki projekt 
uchwały został przygotowany, Ŝe inkasentami podatków są sołtysi. Wysokość wynagrodzenia 
równieŜ została pozostawiona bez zmian. Zmiana uchwały jest związana ze zmianą sołtysów, 
iŜ kilka osób jest nowych i jest wymóg, Ŝeby w załączniku do uchwały było wpisane 
nazwisko i imię sołtysa. W związku z tym przy kaŜdej zmianie sołtysów  będzie dokonywana 
uchwała zmieniająca  nazwiska.  
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Jeśli chodzi o procent, to jest zróŜnicowany, nie jest stały. Pod uwagę brano kwotę 
zainkasowaną.   Sołectwo nie jest równe sołectwu, są małe wsie i  jednocześnie mały wymiar 
i jednocześnie pobór  z tego tytułu, w związku z tym stawki są zróŜnicowane i tam gdzie jest 
duŜy podatek prowizja jest trochę mniejsza, pomimo, Ŝe sołtys kasuje więcej,  ma większą 
odpowiedzialność, ale trochę więcej zarabia i tak, z uwagi na większy wymiar. Propozycja 
jest, Ŝeby to zostawić, chyba, Ŝe Państwo radni mają jakieś uwagi. Nadmieniła, Ŝe kwota do 
wypłaty jest ruchoma, poniewaŜ zmienia się cena Ŝyta. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski – 
zapytał, czy prowizja jest od sumy całkowitej podatku, czy zebranej przez sołtysa? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe  prowizja jest od sumy zainkasowanej przez 
sołtysa. Od pieniędzy wpłaconych w urzędzie gminy nie moŜe być naliczone  wynagrodzenie 
za inkaso. 
Przewodniczący Komisji  Rolnictwa i BudŜetu K. śebrowski – poddał pod głosowanie  
Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego projekt uchwały w sprawie 
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. 
Komisja w obecności 7 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymujących”  pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 
Następnie poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały Komisji Rolnictwa i BudŜetu.  
Komisja w obecności 7 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymującym” równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 
Ad. pkt 6. 
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
Teresa Linka – przedstawiła  sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gzach za 2010 r. 
Komisje wysłuchały sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych     w Gzach za 2010 r. – stanowi załącznik nr  7 do niniejszego 
protokołu. 
Ad. pkt 7. 
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz -   wyjaśniła, Ŝe w 2009 
r. zmiana ustawy Karta Nauczyciela wprowadziła obowiązek analizowania wynagrodzeń 
nauczycieli za dany rok kalendarzowy na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,      
a następnie zgodnie z ustalonymi kwotami bazowymi w danym roku kalendarzowym naleŜy 
do dnia 31 stycznia  danego  roku naleŜy wypłacić dodatki wyrównawcze. Za rok 2010          
w gminie Gzy  wypłacono łącznie 14.582,64 zł dodatków wyrównawczych. Są to dodatki dla 
nauczycieli mianowanych oraz dla nauczycieli staŜystów rozpoczynających pracę w szkołach 
w gminie Gzy. W związku z tym, Ŝe w roku 2010 podwyŜka wynagrodzenia nauczycieli 
obowiązywała od 1 września danego roku, stąd teŜ były dwie kwoty bazowe i całe rozliczenie 
średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach   
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dotyczy całego roku, ale jest podzielone na dwa okresy od stycznia do sierpnia i od września 
do grudnia. Wyliczone jest średnie zatrudnienie w poszczególnych szkołach, a następnie 
kwota róŜnicy, którą nauczyciele powinni otrzymać, a którą otrzymali. Analizując 
zatrudnienie i wynagrodzenie wypłaconych dodatków wyrównawczych w naszych                  
w Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach 4 nauczycieli  stopni awansu zawodowego 
nauczycieli mianowanych otrzymało 4.745,05 zł.; nauczycieli staŜystów 
niepełnozatrudnionych kwotę 101,29 zł.; w PSP w Przewodowie  8 nauczycieli na stopniu 
zawodowym mianowani otrzymali 5.127.10 zł.; w PSP w Skaszewie 3 nauczycieli 
mianowanych otrzymało 2.057,87 zł. oraz 1 nauczyciel staŜysta zatrudniony  w pełnym 
wymiarze czasu pracy 159,85 zł.; w Publicznym Gimnazjum w Gzach 4 nauczycieli 
mianowanych otrzymało 2.209,80 zł. i 1 nauczyciel  staŜysta 181,68 zł. . Wynagrodzenie 
wypłacone równieŜ  podlega naliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 
co stanowi kwotę 2.499,31 zł. Łącznie wypłacone dodatki wyrównawcze składkami 
pochodnymi  naliczanymi od wynagrodzeń stanowią kwotę 17.081,85 zł.  Poinformowała, ze 
w ubiegłym roku kwota, która była wypłacona na jednorazowe dodatki wyrównawcze była 
duŜo większa     i wynosiła 37.000 zł. W związku z tym, Ŝe regulamin wynagrodzenia, który 
jest od 2009 r.  pomimo, Ŝe nie był zmieniany, zapisy są obowiązujące od 2009 r.,  ale            
w szkołach zmniejszyła się ilość godzin ponadwymiarowych, dodatki wyrównawcze za rok 
2010 są mniejsze w porównaniu z rokiem 2009. 
Informacja  o wypłaconych jednorazowych dodatkach wyrównawczych dla nauczycieli – 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8. 
Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu Krzysztof Biegała – zapytał Pana Wójta, czy został 
zakończony przetarg na remont budynku świetlicy w Kozłówce ? 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński – odpowiedział, Ŝe  dokonano otwarcia ofert. W tej chwili 
analizujemy wszystkie oferty. Myśli, Ŝe w przyszłym tygodniu zakończymy. Poinformował, 
Ŝe jest duŜa rozpiętość  cen,  w kosztorysie jest ok. 120.000 zł.,  a najniŜsza oferta to kwota  
ok. 49.000 zł.,  jest to prawie -- 50%  niŜsza niŜ wartość kosztorysowa. Jeśli te wszystkie 
oferty  będą spełniać wymagania, to wybierzemy najtańszą. Ofert było 13. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  W. Czapliński             
- zapytał, czy oferty były tylko  z Pułtuska? 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński – odpowiedział, Ŝe oferty były z Ciechanowa, Ostrołęki        
i Pułtuska.              
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 
– zapytała, jaką zasadę przyjęła gmina – najtaniej, najniŜszą cenę? 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński – odpowiedział, Ŝe gmina przyjęła spełnienie wszystkich 
warunków, które zawarte są w specyfikacji i najniŜsza cena. NajdroŜsza oferta – ok. 85.000 
zł. i jest to duŜo taniej niŜ wartość kosztorysowa. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  W. Czapliński  - 
nadmienił, Ŝe późnej są aneksy do umowy.   
Zastępca Wójta W. Ochtabiński – odpowiedział, Ŝe nie, poniewaŜ będzie dofinansowanie    
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
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Umowa jest podpisana i wszystkie przetargi będą przesłane do Urzędu Marszałkowskiego. 
Termin realizacji – 30.08.2011 r.  
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski – 
poinformował, Ŝe obok Państwa Dełęgowskich w Skaszewie od strony Dziarna uszkodzony 
jest mostek na drodze i woda zalewa okolice. Wyjaśnił, Ŝe jest to droga od Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Skaszewie w kierunku Dziarna, prawie przy granicy z Dziarnem, posesja 
Państwa Dełęgowskich. Mostek jest całkowicie zarwany i zapchał cały odpływ wody. 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński – powiedział, Ŝe przedzwoni do Pana Dełęgowskiego.     
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski – 
poinformował, Ŝe w sprawie tej moŜe kontaktować się z sołtysem Skaszewa Włościańskiego 
Panem Kickim.    
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  W. Czapliński   - 
przypomniał o oznakowaniu drogi do Mierzeńca tj. przesunięcia znaku z drogi przy stawach 
w Osieku na drogę do Mierzeńca przez wieś Osiek Górny. Następnie zapytał, czy jest 
planowane wycięcie  krzaków  na drodze od Pani Bonisławskiej  w kierunku Pana  
Sadowskiego, bo Pani Bonisławska stwarza problemy? 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński – odpowiedź niezrozumiała. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski – 
zapytał,  czy na wnioski o drogi  sołtysi otrzymają stosowne uzasadnienie, bo jego zdaniem 
powinni? 
Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu Leon Pytel i jednocześnie Przewodniczący Rady 
Gminy – wyjaśnił , Ŝe po tej Komisji sołtysi otrzymają odpowiedzi. Pan Sadowski jest 
uczestnikiem Komisji i było stwierdzenie, Ŝe będą brane pod uwagę przy planowaniu budŜetu   
na 2012 rok.  
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski – 
powiedział, Ŝe chodzi o to, Ŝeby na piśmie dostali odpowiedź stosowną do złoŜenia pisma, Ŝe 
nie ma środków finansowych.  
Pracownik urzędu gminy Zofia Pszczółkowska – wyjaśniła, Ŝe odpowiada na wszystkie 
wnioski złoŜone do Rady. Jeśli wniosek podpisze i radny, odpowiedź przesyła do wiadomości 
radnego.  
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski – 
zapytał, odpowiedź przesyłana jest teŜ o sołtysa jak w przypadku wniosku z Wójtów- Trojan? 
Pracownik urzędu gminy Z. Pszczółkowska – odpowiedziała, Ŝe wszystkich mieszkańców 
nie informuje, ale sołtysa tak.   
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Danuta Ojrzeńska – powiedziała, 
Ŝe ma prośbę i pytanie do organu prowadzącego. Poinformowała, Ŝe w Skaszewie w starym 
budynku szkoły znajdują się mieszkania socjalne dla 4 osób i ci Państwo od lat zajmują te 
lokale.  Natomiast do tej pory,  na chwilę obecną,  liczniki energii są zarejestrowane na szkołę 
w Skaszewie. Analizując ostatnie rachunki za nowy budynek szkoły,  w którym mieści się 
PSP w Skaszewie,   rachunek jest na kwotę 1.000 zł. natomiast w starym budynku jest  na 
kwotę ok. 2.600 zł. Z tego, co wie,  to Państwo, którzy wynajmują te lokale nie do końca  
wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych.  
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W ten sposób jest to przypisane budŜetowi jej szkoły, co zawyŜa budŜet. W związku z tym 
bardzo prosiła, Ŝeby coś z tą sytuacją zrobić. Poinformowała, Ŝe w starym budynku jest           
2 licznik z tym, Ŝe  1 licznik jest na konkretną rodzinę,  natomiast 2 licznik jest na 4 rodziny     
i  fili ę Gminnej Biblioteki Publicznej i jest to na kwotę ok. 2.600 zł.  i jest to  juŜ od jakiegoś 
czasu. Myśli, Ŝe moŜna byłoby coś z tym zrobić, Ŝeby liczniki nie były przypisane szkole, 
tylko tym co wynajmują te mieszkania, czy gminny licznik, nie wie jak to rozwiązać. Jej 
gorąca prośba jest taka, Ŝeby się to zmieniło. Nadmieniła, Ŝe analizujemy budŜety szkół,           
a w ten sposób ten budŜet jest zawyŜany. W związku z tym bardzo prosi o interwencję w tej  
kwestii. 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński – powiedział, Ŝe powyŜszą kwestię przyjął do wiadomości. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zofia Frąckiewicz – 
poinformowała, Ŝe we wsi Szyszki  na zebraniu wiejskim podczas wyborów sołtysa i rady 
sołeckiej, była poruszona sprawa wycinka i oczyszczanie rowów przydroŜnych. Mieszkańcy  
skarŜyli się, Ŝe są wycinane  i zabierane grube drzewa, zostają krzaki, które powodują 
opóźnienia z odbiorem i odpływem wody. W związku z tym robią się później rozlewiska, 
zalewiska itd. W dalszej wypowiedzi zapytała, czy jeŜeli gmina wynajmuje Pana, który usuwa 
drzewa i wycina krzewy, to czy  ten Pan mógłby wycinać krzewy,  nie tylko grube drzewa, 
które mu są potrzebne, a zostawia drobiazg? W związku z tym miała gorącą prośbę do gminy, 
Ŝeby tego dopilnować, Ŝeby robota którą zleci gmina była wykonana od początku do końca,      
a wtedy byłoby mniej roboty, a drogi Ŝwirowe nie byłyby tak zdewastowane, bo woda 
spływałaby  swobodnie rowami.   Następnie poruszyła problem rowu melioracyjnego, a jak 
mówią w Powiecie rzeki, którą naleŜałoby wyczyścić, poniewaŜ od dawna nie była  
wyczyszczana. 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński – odnośnie zakrzaczeń odpowiedział, Ŝe jest 1 pracownik 
interwencyjny i wycina sukcesywnie na drodze do Porzowa.  
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz -  
wyjaśniła, Ŝe był wynajmowany Pan Czarnecki  z Gołymina i on czyścił rowy przy drogach 
gminnych asfaltowych. Ludzie mają pretensje do tego, Ŝe zabierał grube dobre drzewo,           
a zostawiał krzewy i gałęzie na drogach.  Jej zdaniem, tak się nie robi,  poniewaŜ skoro ktoś 
mu  za to płaci, to jak czyści powinien zabrać wszystko.  
Zastępca Wójta W. Ochtabiński – odpowiedział, Ŝe będziemy to kontrolować. Dodał, Ŝe  
kwestia,  o której mówi Pani radna Z. Frąckiewicz miała miejsce w ubiegłym roku. 
Podkreślił, Ŝe w tym roku prace te zostały dopiero rozpoczęte i zwracamy uwagę na to.  
Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu J. Świderska – poinformowała, Ŝe na przystanku     
w Sulnikowie,   oddzielają się cegły na nad półkolami w taki sposób, Ŝe   ktoś wejdzie grozi 
to obwaleniem  się na głowę. W związku moŜe by ktoś podjechał i to zobaczył.  
Zastępca Wójta W. Ochtabiński – odpowiedział, Ŝe będziemy naprawiać przystanek            
w Słończewie, tak Ŝe …….. 
Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu J. Grochowski – nadmienił, Ŝe podczas przebudowy 
drogi powiatowej przystanki zostały rozebrane. Ma tu na myśli przystanek w śebrach-
Włostach.  
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W związku z tym, Ŝe nie ma przystanku, a leŜą cegły, zapytał, czy gmina nie powinna cegieł 
zabezpieczyć, czy sprzątnąć, bo cegła   leŜy w błocie i za chwilę  zniknie,  a moŜe przydałaby 
się  do remontu innych przystanków? 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa – 
zapytała, czy nie będzie przystanku? 
Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu J. Grochowski – odpowiedział, Ŝe przystanek moŜe 
będzie, ale  podejrzewa, Ŝe z tej cegły nie. Cegłę będzie moŜna wykorzystać na remonty 
przystanków, które są, a remonty są bez przerwy. 
Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu Stefan ZadroŜny – prosił o wyjaśnienie sprawy,  do 
kogo naleŜy droga leśna prowadząca od Przewodowa do Lipnik tzn. czy droga naleŜy do 
Nadleśnictwa Pułtusk, czy do Gminy Gzy? Uznał, Ŝe trzeba to ustalić  i kto ma ją 
remontować, bo droga jest dość waŜna? 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński – odpowiedział, Ŝe w tej chwili jak  sprawdzaliśmy, to jest 
to samoistne posiadanie. Program jest ze Starostwa Powiatowego Wydział Geodezji                
w Pułtusku i jest tak zapisane. Nie wie czy cały odcinek, ale część na pewno jest to  samoistne 
posiadanie.  
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski – 
zapytał, kiedy rozpoczną się remonty dróg, czy dopiero bliŜej wakacji, czy juŜ,  bo w jego wsi 
śebry –Falbogi mieszkańcy przywieźli  gruzu. Jest to teraz ubite, ale  w wielu miejscach jest  
strasznie nierówno,  Ŝe nie moŜna przejechać. Jest tam dół na dole. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Jadwiga Koc – 
zapytała Panią Skarbnik, jeśli wył ączymy światło, to jakie poniesiemy koszty? 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe na dzień dzisiejszy nic  nie  powie ile zaoszczędzimy. 
Wie tylko, Ŝe Pani Wójt przed zwolnieniem lekarskim mówiła, Ŝe przystąpi do takiego 
działania, Ŝe będzie rozwaŜać warianty. Miało być spotkanie z Zakładem Energetycznym, 
Ŝeby uzgodnić co i jak, czy jechać  trzeba najpierw w teren, zobaczyć gdzie lampy oświetlają, 
w którym miejscu są najbardziej potrzebne. Takie myśli miała Pani Wójt. Zaznaczyła, Ŝe są 
róŜne metody, bo za wyłączenie i włączenie Zakład Energetyczny będzie chciał pieniądze. Na 
dzień dzisiejszy nie odpowie, bo nie wie, bo nie było prowadzonych rozmów. Poinformowała, 
Ŝe będziemy się starać to przekalkulować, bo czy moŜe  rzeczywiście jest sens, Ŝeby lampy 
świeciły się całą noc od godziny 23.00 do godz. 4.00 rano. Dodała, Ŝe radni w poprzedniej 
kadencji teŜ na to zwracali uwagę. 
Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu M. Sadowski -  uznał, Ŝe miał na myśli wył ączenie 
lamp – sto procent. 
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe nie wie. Myśli, Ŝe Pani Wójt zapozna się, 
przeanalizujemy i najpierw zapozna Państwa radnych, jakie podejmie decyzje. Jej zdaniem, 
chodzi o to, Ŝeby były jakieś korzyści, iŜ wyłączyć po to Ŝeby tylko wyłączyć, a nie mieć       
z tego Ŝadnych oszczędności, to nie ma sensu.   
Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu M. Sadowski - zwrócił uwagę, Ŝe nie jest to tylko 
jego głos, ale i  mieszkańców, co nie mają dróg, poniewaŜ jedni mają wszystko, a drudzy nie 
mają nic.      
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Skarbnik E. Głowacka -  była zdania, Ŝe tam gdzie jest 1 lampa, to rzeczywiście moŜe jest  
bardzo potrzebna, ale gdzie jest kilkanaście lamp w ciągu drogowym  to nie wie,  czy akurat  
stać nas na tak wszystko, Ŝeby wydawać pieniądze. A moŜe lampy wyłączyć na okres letni? 
Dodała, Ŝe są wyłączane oświetlenia na drogach krajowych. 
Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu J. Grochowski – powiedział, Ŝe tak jak powiedziała 
Pani Skarbnik, dzielnice w Warszawie wyłączają lampy, miasta oszczędzają, a u nas 
widzimy, co się dzieje. 
Skarbnik E. Głowacka – przypomniała, Ŝe dwie kadencje wstecz  lampy były wyłączane       
i się opłaciło. 
Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu J. Grochowski – prosił, Ŝeby do następnej Komisji 
radni i władze gminy znów tego samego tematu nie prowadzili, bo na poprzedniej  były juŜ 
wnioski, Ŝeby dowiedzieć się jak te sprawy wyglądają. Uznał, Ŝe minął miesiąc, czy dwa i nic 
nadal nie wiadomo. 
                       Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Komisji, Przewodniczący             
K. śebrowski  o godz. 14.30  zamknął  wspólne posiedzenie Komisji.    
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