
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 27/10 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu  20 września 2010 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza śebrowskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 
Przewodniczący Komisji Kazimierz  śebrowski – o godzinie 10.10 otworzył posiedzenie 
Komisji i po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, iŜ zgodnie z listą 
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 8 członków Komisji, co wobec składu 
Komisji wynoszącego 9 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli  
1. Zbigniew Kołodziejski     - Wójt Gminy 
2. Barbara Polańska              - Zastępca Wójta 
3. Jadwiga Frąckiewicz        - kierownik ZOSz. w Gzach  
4. Danuta Ojrzeńska             - dyr. PSP w Skaszewie 
5. Janina Dąbrowska             - dyr. PSP w Gzach 
6. Agnieszka Domańska        - dyr. PG w Gzach  
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Ocena  informacji z wykonania budŜetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2010 roku. 
2. Rozpatrzenie wniosku sołectwa Begno o dofinansowanie prac remontowych, polegających 
     na udroŜnieniu przepływu wody w korycie rzeki Przewodówka na odcinku Borza – Begno. 
3. Rozpatrzenie wniosku Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja Ap. w Szyszkach 
    o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
    zabytku wpisanym do rejestru. 
4. Rozpatrzenie wniosku Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja Ap. w Szyszkach  
     o dokończenie doświetlenia obiektu zabytkowego – Kościoła.  
5. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej. 
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
7. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy.   
8. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od  
    Skarbu Państwa. 
9. Projekt uchwały w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Skaszewo Włościańskie. 
10. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  
      Gminy Gzy. 
11. Projekt  uchwały w sprawie zniesienia  formy ochrony jesiona wyniosłego dwupniowego  
      uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Gzy. 
12. Sprawy bieŜące gminy. 
Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – zaproponowała wprowadzenie do proponowanego 
porządku obrad dodatkowego punktu „ Rozpatrzenie wniosku o zainstalowanie latarni 
oświetleniowej na drodze  Szyszki  -  Ostaszewo – Gołymin”. 
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Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski  –  równieŜ zaproponował wprowadzenie dodatkowego 
punktu „Projekt uchwały w sprawie  zaliczenia odcinka drogi powiatowej Nr 3429W do 
kategorii dróg gminnych”. 
Ustalono, Ŝe  „Projekt uchwały w sprawie  zaliczenia odcinka drogi powiatowej Nr 3429W do 
kategorii dróg gminnych” będzie omawiany jako pkt 12 porządku posiedzenia natomiast 
wniosek  radnej Pani Z. Frąckiewicz   o zainstalowanie latarni oświetleniowej na drodze 
Szyszki – Ostaszewo – Gołymin będzie rozpatrywany jako pkt 13. 
Na wniosek Przewodniczącego K. śebrowskiego Komisja jednomyślnie przyjęła następujący 
porządek obrad: 
1. Ocena  informacji z wykonania budŜetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2010 roku. 
2. Rozpatrzenie wniosku sołectwa Begno o dofinansowanie prac remontowych, polegających 
     na udroŜnieniu przepływu wody w korycie rzeki Przewodówka na odcinku Borza – Begno. 
3. Rozpatrzenie wniosku Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja Ap. w Szyszkach 
    o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
    zabytku wpisanym do rejestru. 
4. Rozpatrzenie wniosku Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja Ap. w Szyszkach  
     o dokończenie doświetlenia obiektu zabytkowego – Kościoła.  
5. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej. 
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
7. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy.   
8. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od  
    Skarbu Państwa. 
9. Projekt uchwały w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Skaszewo Włościańskie. 
10. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  
      Gminy Gzy. 
11. Projekt  uchwały w sprawie zniesienia  formy ochrony jesiona wyniosłego dwupniowego  
      uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Gzy. 
12. Projekt uchwały w sprawie  zaliczenia odcinka drogi powiatowej Nr 3429W do kategorii  
       dróg gminnych. 
13. Rozpatrzenie wniosku radnej Pani Zofii Frąckiewicz o zainstalowanie latarni 
       oświetleniowej na drodze  Szyszki  -  Ostaszewo – Gołymin. 
14. Sprawy bieŜące gminy. 
Ad. pkt 1.  
Zastępca Wójta Barbara Polańska – poinformowała, Ŝe  Skarbnik Gminy Pani ElŜbieta 
Głowacka nie moŜe wziąć udziału w dzisiejszym posiedzeniu Komisji. W związku z tym 
sprawy finansowe postara się omówić sama. Nadmieniła, Ŝe informację z wykonania budŜetu 
Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2010 roku  otrzymali wszyscy członkowie Komisji. 
Zaznaczyła, Ŝe niskie wykonanie  dochodów i wydatków majątkowych wiąŜe się z realizacją 
inwestycji  i terminami płatności  w drugim półroczu bieŜącego roku. Plan dochodów został 
uaktualniony uchwałą  z dnia 03.08.2010 r.   
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Następnie zapoznała z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej         
w Warszawie wyraŜającą opinię  o przedłoŜonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu 
wykonania budŜetu za pierwsze półrocze 2010 r. 
Pytań nie było.  
Komisja zapoznała się z informacją z wykonania budŜetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 
2010 roku. 
Informacja z wykonania budŜetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2010 roku – stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Uchwała nr 199/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 25 sierpnia 2010 r. wyraŜająca opinię o przedłoŜonej  przez Wójta Gminy Gzy 
informacji o przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze półrocze 2010 roku – stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 2. 
Zastępca Wójta B. Polańska – przypomniała, Ŝe od mieszkańców sołectwa wsi Begno,        
w miesiącu czerwcu br.  wpłynął wniosek o dofinansowanie prac remontowych, polegających 
na udroŜnieniu przepływu wody w korycie rzeki Przewodówka na odcinku Borza – Begno. 
Nadmieniła, Ŝe ze sprawą tą Skarbnik Pani E. Głowacka była w RIO. Ze względu na to, Ŝe 
zadanie te nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy,  nie moŜna przeznaczyć na ten 
cel Ŝadnych środków. 
Nadmieniła, Ŝe w wniosku chodziło o udroŜnienie przepływu rz. Przewodówka  poprzez 
odmulenie,  jak równieŜ wykonanie mostu, poniewaŜ w trakcie drugiej powodzi był zapchany 
i uległ zniszczeniu. Poinformowała, Ŝe Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Ciechanowie była w tej sprawie delegacja ze wsi Begno i  ma obiecane pewne 
środki z funduszy powodziowych. W związku z tym  najprawdopodobniej most będzie 
wykonany. Poinformowała, Ŝe ze  strony gminy wystosowane zostało pismo do WZM i UW 
Inspektorat w Pułtusku opisujące całą sytuację. Do pisma zostały załączone zdjęcia na dowód, 
Ŝe zalanie pól miało miejsce. Jaki będzie odzew na pismo nie wie. Nadmieniła, Ŝe                  
rz. Przewodówka od lat jest niepodczyszczana i po duŜych opadach deszczu tworzą się 
olbrzymie rozlewiska.  Dodała, Ŝe o przydzielenie środków finansowych na wykonanie 
odmulenia mieszkańcy wsi Begno osobiście wystosowali pismo do Marszałka Województwa 
ale,    czy otrzymali na pismo odpowiedź, nie wie. 
Przewodniczący Komisji K.  śebrowski – zapytał, czy o odmulenie rz. Przewodówka trzeba 
się starać samemu osobiście, poniewaŜ u niego sytuacja jest taka sama, poniewaŜ od mostu      
w Kozłówce do Pana Zdzisława Bracha woda nie spływa, jest jej pełno. Uznał, Ŝe przez 2 lata 
nie było Ŝadnej koparki ani konserwacji. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe rzekę Przewodówka nadzoruje WZM i UW 
Inspektorat w Pułtusku. Z rozmowy z Kierownikiem  Inspektoratu Panem Jerzym Okoniem 
wynika, Ŝe mają ograniczone środki. W przypadku sytuacji w Begnie mogą tylko rzekę 
wykosić natomiast o  odmuleniu jej  nie ma mowy.  Dodała, Ŝe  WZM i UW Inspektorat          
w Pułtusku, co roku coś robi, ale są to niewielkie prace wykonane na tej rzece. Poza tym do 
niedroŜności przepływu wody przyczyniają się bobry. 
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Komisja negatywnie rozpatrzyła wniosek sołectwa Begno o dofinansowanie prac 
remontowych, polegających na  udroŜnieniu  przepływu wody   w korycie rzeki 
Przewodówka na odcinku Borza – Begno z powodu , Ŝe powyŜsze zadanie nie mieści się          
w katalogu zadań gminy i nie moŜe być dofinansowane.    
Wniosek sołectwa Begno – stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe  w 2009 r. Rada Gminy pojęła uchwałę         
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Nadmieniła, Ŝe konserwacja             
i utrzymanie zabytków wpisanych do rejestru naleŜy do zadań gminy. Z dotacji  na prace 
mogą korzystać parafie. Ksiądz Proboszcz Parafii Szyszki wiedząc o takiej moŜliwości,  
złoŜył odpowiedni wniosek z prośbą o dofinansowanie remontu wieŜyczki i więźby oraz 
pomalowania,  w kwocie 10.000 zł. W wniosku przedstawił zakres wykonanych prac               
i poniesione wydatki.  Jest to w 2009 r. wymiana drzwi – 3.000 zł.,   w roku 2010  - brama – 
4.000 zł. i remont schodów wieŜy – 2.000 zł.  Poinformowała, Ŝe Ksiądz Proboszcz  o środki 
składał pisma do  Zarządu Powiatu w Pułtusku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie oraz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego         
w Warszawie. Do  złoŜonego wniosku Ksiądz Proboszcz przedłoŜył kosztorys inwestorski,  
który opiewa   na kwotę 30.781 zł. Kwota 10.000 zł. zostałaby przeznaczona  na wykonanie 
najpilniejszych prac na dachu Kościoła. 
Członek Komisji Marianna  Filipowicz –  uznała, Ŝe  jako parafianka Szyszk, nie ukrywa, Ŝe 
jest za udzieleniem dotacji  na prace przy Kościele.  
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe tak jak Ksiądz Proboszcz Parafii Szyszki, 
do Zarządu Powiatu występował Ksiądz Proboszcz Parafii Gzy i otrzymał 10.000 zł. na dach. 
Przewodniczący K. śebrowski – zapytał, czy w budŜecie gminy znajdą się takie środki?   
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe  takie  środki znajdą się. Poinformowała, 
Ŝe kosztorys obejmuje zabezpieczenie antykorozyjne pokrycia dachu i obróbek blacharskich. 
Obecne pokrycie blachą ocynkowaną jest w stanie średnim. Występujące ogniska korozji na 
obróbkach blacharskich, pozwalają przypuszczać, Ŝe degradacja blach będzie postępować        
i obejmie równieŜ pokrycie dachu. Jako zabezpieczenie pokrycia, przyjęto dwukrotne 
malowanie farbami antykorozyjnymi po uprzednim oczyszczeniu powierzchni. 
Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski – był zdania, Ŝe ochrona zabytków nie jest 
zadaniem gminy. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe Kościół w Szyszkach jest własnością Parafii, 
ale utrzymanie zabytków leŜy w gestii gminy. 
Przewodniczący Komisji K.  śebrowski -  poddał pod głosowanie  wniosek 
Rzymskokatolickiej Parafii p. w. św. Bartłomieja  Ap.  w Szyszkach  o udzielenie dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za”, 
przy 1 głosie „przeciwnym” oraz 2 głosach „wstrzymujących”  pozytywnie rozpatrzyła w/w 
wniosek. 
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Wniosek Rzymskokatolickiej Parafii p. w. św. Bartłomieja  Ap.  w Szyszkach   - stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.    
Ad. pkt 4. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe od Proboszcza Parafii Szyszki  wpłynął 
równieŜ wniosek o dokończenie doświetlenia obiektu zabytkowego – Kościoła. We wniosku 
Ksiądz Proboszcz przypomniał, Ŝe w odpowiedzi na poprzednie pismo dotyczące tej sprawy  
została zainstalowana tylko 1 lampa. Obecnie prosi o pozostałe 2 lampy. 
Członek Komisji Zdzisław Sierzan – zapytał, dlaczego tak się stało? 
Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe nie wie dlaczego tak się stało, Ŝe  została załoŜona     
1 lampa. Poinformował, Ŝe Kościół w Szyszkach jest oświetlony  od frontu i od plebanii,         
a przydzielona  lampa została zainstalowana przy drodze Pułtusk – Gąsocin przy Panu 
Skurczyk. Przypomniał,  Ŝe jedna   lampa, która była wcześniej  oświetla drogę, druga  
zainstalowana  z wniosku w 2009 r.  oświetla Kościół. Obecnie Ksiądz Proboszcz prosi            
o 2 następne lampy,   z których jedna doświetlałaby Kościół od strony  zachodniej, a druga od 
strony parkingu. Uznał, Ŝe koszty zainstalowania lamp byłyby  w granicach 2.500 zł – 3.000 
zł., poniewaŜ na dwóch słupach są juŜ lampy i  jest licznik.  Dodał, Ŝe chodzi tylko                  
o  odpowiednią długość przewodu i umocowanie lamp oraz pozostaje kwestia płacenia za 
energię. 
Członek Komisji  Z. Kaczorowski  - zapytał, czy wniosek był o 3 lampy? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe o ile dobrze pamięta, Ksiądz Proboszcz 
składał wniosek o 3 lampy, a przegłosowana została 1 lampa.  
Członek Komisji  Z. Kaczorowski  - uznał, Ŝe wniosek został zrealizowany.  
Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – zgodziła się z tym, Ŝe Kościół powinien być 
oświetlony ze wszystkich stron i powiedziała, Ŝe   na dzień dzisiejszy,  nie tylko jej zdaniem,  
ale równieŜ pozostałych  mieszkańców wsi Szyszki jest dostatecznie oświetlony. Uznała, Ŝe 
we wsi Szyszki są  miejsca, które nie są w ogóle oświetlone, gdzie panują ciemności.             
W związku z tym dzisiaj złoŜyła wniosek i prosi tylko o 1 lampę na drodze Szyszki – 
Ostaszewo – Gołymin,   przy figurce do skrętu do Państwa Szwąder, Bilińskich, Pychewicz, 
Słończewskich, Przewłockich itd. gdyŜ moŜna byłoby ją oświetlić oraz oświetlić drogę 
Ŝwirową do tych gospodarstw. UwaŜała, Ŝe jest to dylemat przede wszystkim dla niej , bo 
przyznałaby lampy Księdzu Proboszczowi,  ale jeŜeli członkowie Komisji mieliby wybierać, 
to wolałaby, Ŝeby lampa zaświeciła    w tym miejscu gdzie w ogóle nie ma Ŝadnego światła.  
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Jan Kiliś. Aktualna ilość osób 
biorących udział w posiedzeniu – 9. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, Ŝe wydaje mu się,  Ŝe  radni ustalali, Ŝe jeŜeli 
gdzieś zakłada się dodatkowe oświetlenie,  to w szczególnych miejscach i  na 
skrzyŜowaniach.  Następnie zapytał, czy tam jest skrzyŜowanie? 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – odpowiedziała, Ŝe   w tym miejscu nie ma skrzyŜowania, 
ale jest zakręt i droga do gospodarstw Państwa Pychewicz, Szwąder Bilińskich i jest tam 
ciemno 
Wójt Z. Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe gminy nie stać na to, Ŝeby przy kaŜdych zabudowaniach 
postawić lampę i zapytał,  co powie wieś Ołdaki i inne wsie?  
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Uznał, Ŝe wieś  Szyszki jest duŜa  z rozproszoną zabudową i mija się  to z  celem,  iŜ takich 
miejsc, o którym mówi  radna Pani Zofia Frąckiewicz  na terenie gminy jest duŜo. Przyznał, 
Ŝe wieś Szyszki jest moŜe jedną z większych wsi i poinformował, Ŝe jeśli chodzi o lampy na  
drodze od Szyszk w kierunku wsi  Ostaszewo - Pańki ,  był z Zakładu Energetycznego Pan 
Nawrocki, z którym  był   na miejscu Wymieniony  wszystko pomierzył i ma przedstawić 
kosztorys. Zaznaczył, Ŝe na oświetlenie przy wymienionej drodze trzeba opracować 
dokumentację, załoŜyć licznik, zrobić uzgodnienia , a w niektórych miejscach naleŜy 
przebudować słupy. W związku z tym, w tym roku nie ma szans, Ŝeby to wykonać. 
Zaznaczył,  Ŝe  na drodze Szyszki – Ostaszewo Pańki  chodzi o ok. 5 lamp , prawie przy 
kaŜdym zabudowaniu, w odległościach ok. 100 mb. Jego zdaniem, koszty będą znaczne.  
Dlatego poprosił Pana Nawrockiego, Ŝeby szybko wykonał kosztorys,   Ŝeby ewentualne  
moŜna było  zaplanować  to na 2011 r. Dodał, Ŝe  jest za wcześnie na zajmowanie się   
oświetleniem  z wniosku Pani Z. Frąckiewicz  na posiedzeniu Komisji i Sesji, poniewaŜ 
niemoŜliwe  jest Ŝeby  wszystko  zrealizować.  
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – powiedziała, Ŝe nie rozumie o czym Pan Wójt mówi, 
poniewaŜ środki na oświetlenie drogi Szyszki – Ostaszewo Pańki mają   pochodzić                  
z funduszu wiejskiego przydzielonego na 2011 r.  Natomiast sama osobiście prosi o 1  lampę  
przy drodze Szyszki – Ostaszewo – Gołymin. Dodała, Ŝe  w miejscu gdzie  ubiega się             
o załoŜenie lampy jest słup. 
Wójt Z. Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe pomimo, Ŝe jest  słup trzeba załoŜyć nowy licznik,  
opracować dokumentację i  porobić uzgodnienia. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, czy wieś podjęła decyzję o załoŜeniu lamp         
z funduszu sołeckiego? 
Zastępca Wójta B. Polańska -  poinformowała, Ŝe w sprawie funduszu wiejskiego 
rozmawiała z Panem Józefem Grudniem. Wieś chce załoŜyć lampy, tak jak  powiedziała  
radna Pani Z. Frąckiewcz, z tym Ŝe nie ma tam słupów.  Nadmieniła, Ŝe przydzielone środki    
z funduszu sołeckiego dla wsi Szyszki to kwota  9.600 zł.  i nie wie,  czy wystarczy na słup     
i jedno oświetlenie. Dodała, Ŝe obecnie czekamy na kosztorys Pana Nawrockiego. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski  – powiedział, Ŝe taki wniosek pociąga za sobą następstwa 
i zapytał, kto będzie później płacić za utrzymanie  lamp? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe utrzymanie lamp finansuje gmina. Dlatego 
im więcej będziemy stawiać słupów i oświetleń, tym bardziej będzie obciąŜony budŜet gminy, 
a są to powaŜne kwoty. 
Członek Komisji Włodzimierz śbikowski – uznał, Ŝe w niektórych miejscach lampy są          
w ogóle nieuzasadnione, bo ktoś miał przebicie. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – poinformowała, Ŝe jest taka  wioska, gdzie nie ma          
w ogóle dzieci  poza jedną rodziną, która ma dzieci w wieku szkolnym i nie poruszają się 
samochody, poniewaŜ nie jest to droga przejezdna i przy  kaŜdym gospodarstwie jest lampa.  
Natomiast tam gdzie jest są ruchliwe miejsca i jest duŜo młodzieŜy, lamp  się nie  stawia.  
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – jego zdaniem, jeŜeli ktoś proponuje załoŜenie  
gdzieś lampy, Ŝeby  jednocześnie wskazał gdzie tę lampę zdjąć.  
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Członek Komisji Z. Kaczorowski – przypomniał, Ŝe przed chwilą była mowa o dachu, co 
teŜ jest waŜną sprawą, ale na terenie gminy są 3 budynki kościelne, które są zabytkami .        
W związku z tym jeŜeli wejdziemy we finansowanie, to z tego nie wyjdziemy.  NaleŜy 
równieŜ pamiętać, Ŝe nie moŜna ich róŜnicować, bo w kaŜdym Kościele będą takie potrzeby.  
Członek Komisji Z. Frąckiewicz i Z. Kaczorowski – uwaŜali, Ŝe Kościół w Szyszkach jest 
dobrze oświetlony.  
Przewodniczący Komisji K.  śebrowski – poddał pod głosowanie  wniosek 
Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja Ap. w Szyszkach w sprawie dokończenia 
doświetlenia ( 2 lampy) obiektu zabytkowego – Kościoła.  
Komisja w obecności 9 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu   1 głosem „za”,  
przy 3 głosach „przeciwnych”  oraz 5 głosach „wstrzymujących  negatywnie rozpatrzyła w/w 
wniosek. 
Wniosek Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja Ap. w Szyszkach – stanowi 
załącznik nr  6 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe uchwałę w sprawie trybu  prac nad 
projektem uchwały budŜetowej Gminy Gzy opracowała Skarbnik Gminy  Pani ElŜbieta 
Głowacka i przedstawiła jej treść. 
Przewodniczący Komisji K.  śebrowski – poddał pod głosowanie  projekt uchwały              
w sprawie trybu  prac nad projektem uchwały budŜetowej Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 9 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu   9 „za”, przy „0” 
głosów przeciwnych oraz „0” głosów „wstrzymujących”  - pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu.   
Ad. pkt 6. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe w budŜecie gminy jest  niewiele 
zaproponowanych zmian. 
W dziale 750 zwiększenie dochodów o kwotę 1.047 zł.  Jest to dotacja otrzymana na zadanie 
rządowe związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego. 
W wydatkach w dziale 010 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.500 zł.  Przypomniała, 
Ŝe w budŜecie gminy na zadanie „Wykup gruntów i inne prace przygotowawcze budowy 
gminnej oczyszczalni  ścieków”  była zaplanowana kwota 80.000 zł. jednak zadanie te 
zostanie niewykonane.  
W wydatkach zwiększenia w dziale 750 – 3.547 zł. na wydatki związane z aktualizacją 
wykazów gospodarstw rolnych w spisie rolnym   i zakup komputera.  Odnośnie zakupu 
komputera wyjaśniła, Ŝe wieś śebry-Falbogi środki funduszu sołeckiego na 2010 r.  
przeznaczyła na zakup na zakup 2 zestawów komputerowych. Kiedy Pani dyrektor weszła    
w kontakt z Panem z Pułtuska odnośnie zakupu, okazuje się, Ŝe za kwotę 7.725 zł. moŜna 
kupić 3 zestawy komputerowe. Po rozmowie z Panią Skarbnik , z funduszu sołeckiego 
zostaną zakupione 2 zestawy za kwotę ok. 5.000 zł.,  a reszta środków zostanie.  
 
 



- 8 - 
 
Natomiast, Ŝeby na tym nie traciła szkoła, środki z funduszu sołeckiego zostaną w budŜecie,    
a w zamian za to  na zakup 3 zestawu będą  środki z budŜetu, poniewaŜ zgodnie z uchwałą 
zebrania wiejskiego moŜna kupić tylko 2 zestawy komputerowe. 
W dziale 754 – zwiększenie o kwotę  na zakup pompy szlamowej dla OSP Gzy , na wypadek 
powodzi do wypompowywania brudnej wody. Koszt zakupu pompy szlamowej  wynosi 
10.000 zł,,  z czego  40%  kwoty dofinansuje Zarząd Główny OSP, a kwota  6.000 zł. 
pochodziłaby z budŜetu gminy. 
W dziale 921  kwota 10.000 zł.  to dotacja na dofinansowanie remontu Kościoła p.w. 
Przemienienia Pańskiego w Szyszkach, wpisanego do rejestru zabytków.  
W dziale 756 – 7.000 zł. na zwiększenie planu prowizji dla sołtysów  na inkaso zobowiązania 
pienięŜnego w związku z przeprowadzoną  analizą wykonania za I półrocze. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji K.  śebrowski – poddał pod głosowanie  projekt uchwały              
w sprawie zmian w uchwale budŜetowej   Gminy Gzy na 2010 rok. 
Komisja w obecności 9 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu   9 „za”, przy „0” 
głosów przeciwnych oraz „0” głosów „wstrzymujących”  - pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu.   
W tym momencie salę obrad opuścił  członek Komisji Zdzisław Kaczorowski. Pomniejszając 
ilość członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do 8 osób. 
Ad. pkt 7. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe sprawa dotyczy majątku Pani Jadwigi 
Zaradkiewicz, która ma zastrzeŜenia do powierzchni gruntów i w swoich pismach oskarŜa 
Pana Wójta. Poza tym doszła sprawa drogi naprzeciwko gospodarstwa Pani Zaradkiewicz,  
sąsiadującej z gospodarstwem Pani Masłowskiej. Poinformowała, Ŝe w tej chwili droga jest 
nieprzejezdna i praktycznie jej nie ma, poniewaŜ  przy szosie rosną krzewy, a dalej 
dzierŜawca gruntów Pani Zaradkiewicz zaorał ją i został jedynie ślad. Nadmieniła, Ŝe 
odnośnie przywrócenia drogi do stanu poprzedniego, Ŝeby  była przejezdna ( grunty mają 
mieszkańcy innych wsi)  pismo składała Pani Masłowska. Okazało się, Ŝe powyŜsza droga nie 
jest własnością gminy, a  gmina jest  jedynie jej samoistnym posiadaczem   i niewiele moŜe      
w tej sprawie zrobić. Dodała, Ŝe w napisanym piśmie Pani Zaradkiewicz, nie wiadomo o co 
chodzi. 
Członek Komisji Jan Kili ś – zapytał, czy wg stanu prawnego jest to własność gminy? 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe wszystkie drogi dojazdowe zapisane są jako 
samoistny posiadacz, a samoistne posiadanie nie jest własnością gminy. 
Członek Komisji J. Kili ś - zapytał, czy samoistny posiadacz,   znaczy , Ŝe ziemia jest 
niczyja? 
Wójt Z. Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe  do tej pory jeśli chodziło o samoistnego posiadacza, to 
była nim gmina,  ale bez tytułu własności, na który trzeba mieć księgę wieczystą. 
Członek Komisji J. Kili ś – zapytał, czy ten,  kto  uprawia drogę, ma na to księgę wieczystą?  
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe nie ma. Dodała, Ŝe w wypisie z ewidencji 
gruntów jest numer działki, a z boku pisze – samoistny posiadacz.  
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Członek Komisji  Z. Frąckiewicz -  z prowadzonej dyskusji zrozumiała, Ŝe samoistny 
posiadacz oznacza, Ŝe  do kaŜdego pola musi być droga, którą ktoś moŜe dojechać  - droga 
jest dla wszystkich posiadaczy pól. Wg niej droga ta musi być zachowana. Następnie 
zapytała, jaka jest  interpretacja -  samoistny posiadacz? 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe określenie samoistny posiadacz  nie oznacza 
własności i gmina nic nie moŜe z tym zrobić 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz  - uznała, Ŝe  wszyscy rolnicy jako samoistni posiadacze  
muszą zachować tę drogę jako ich dobro.  
Członek Komisji W. Światkowski -  zapytał, co  Pan Wójt myśli o tej sprawie? 
Wójt Z. Kołodziejski - powiedział, Ŝe droga w tej chwili jest nieprzejezdna. Od szosy rosną 
na niej krzaki, a dalej jest zaorana. śeby sprawę uregulować naleŜy wynająć geodetę, 
wymierzyć działkę  Pani Zaradkiewicz i Pani Masłowskiej,  poniewaŜ kaŜda z nich twierdzi, 
Ŝe jest to jej ziemia. Jego zdaniem,  naleŜałoby obciąŜyć kosztami obie Panie  i udowodnić 
im, Ŝe gmina jest samoistnym posiadaczem działki pod drogę, podjąć uchwałę oraz inne 
procedury, Ŝeby w księdze wieczystej był zapis, Ŝe właścicielem drogi jest gmina.   
Zaznaczył, Ŝe ani Pani Zaradkiewicz , ani Pani Masłowska nie są zainteresowane 
wytyczeniem drogi, a Pani Zaradkiewicz  pisze tylko skargi. 
Członek Komisji M. Filipowicz  – uznała, Ŝe droga jest i jej nie ma. 
Wójt. Z. Kołodziejski  - wyjaśnił, Ŝe droga figuruje na mapach  a faktycznie teraz   nikt nią 
nie przejedzie.  
Członek Komisji M. Filipowicz  – zapytała, czy droga jest konieczna, czy moŜe jej nie być?  
Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe jak nikt nie jeździ  i  mocno nie krzyczy. 
Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, czy dlatego, Ŝe jej nie ma, czy dlatego, Ŝe nikt 
nie krzyczy? 
Zastępca Wójta B. Polańska -  wyjaśniła, Ŝe z tego , co się orientuje dzierŜawcy 
gospodarstwa Pani  J.  Zaradkiewicz i Pani Masłowskiej mają zjazd z asfaltu,   jeŜdŜą po 
swoim polu.  
Członek Komisji Zdzisław Sierzan – zapytał, czy oprócz działki Pani Zaradkiewicz, inni 
rolnicy mają  tam  działki? 
Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe inni rolnicy teŜ mają tam działki, ale  działki te 
dochodzą do drogi do  Pękowa. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, taka sama sprawa samoistnego posiadania 
jest we wsi śebry – Wiatraki, gdzie do  wsi jeździła na interwencję kilka razy.  Jest tam jeden 
rolnik, który wyoruje drogę i kłóci się z Panią Sołtys tej wsi. Uznała,   Ŝe geodeci nie chcą 
podejmować się  takich spraw, poniewaŜ są to sprawy problemowe. Poinformowała, Ŝe          
w sprawach rozgraniczeniowych, jeŜeli nie ma zgody między sąsiadami,  sprawa toczy się           
w sądzie. Uznała, Ŝe jeŜeli gmina nie ma prawa własności, to praca geodety jest na darmo,      
a gmina ponosi koszty. Dlatego  naleŜałoby sprawę doprowadzi do tego stanu, Ŝeby była to 
własność gminy.  
Członek Komisji M. Filipowicz i jednocześnie Przewodnicząca Rady Gminy – 
poinformowała, Ŝe skarga na Pana Wójta wpłynęła na jej ręce.  
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Po konsultacji z Radcą prawnym zostało przygotowane pismo, Ŝe skarga nie wnosi nowych 
elementów i nie wskazuje nowych okoliczności, które były podnoszone w dotychczasowych 
skargach rozstrzygniętych Uchwałą Nr XIII/64/08 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2008 
roku w  sprawie  rozpatrzenia skargi na  działalność Wójta Gminy. W związku z tym  Rada 
podtrzymuje  swoje poprzednie stanowisko. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie podtrzymanie 
poprzedniego  stanowiska  zawartego w  uchwale Nr XIII/64/08 Rady Gminy Gzy z dnia       
27 marca 2008 roku  w  sprawie  rozpatrzenia skargi na  działalność Wójta Gminy. 
Komisji w obecności 8 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „ za”, 
przy „0” głosów przeciwnych oraz „0” głosów „wstrzymujących”  podtrzymała stanowisko  
zawartego w  uchwale Nr XIII/64/08 Rady Gminy Gzy a dnia 27 marca 2008 roku                  
w  sprawie  rozpatrzenia skargi na  działalność Wójta Gminy. 
Skarga Pani Jadwigi Zaradkiewicz na Wójta Gminy Gzy  - stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe projekt uchwały dotyczy dwóch pomieszczeń  
po Policji. W związku z tym, Ŝe Policja przeniosła się do Świercz,  a pomieszczenia  naleŜą 
Skarbu Państwa naleŜy podjąć uchwałę o wyraŜeniu zgody  na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości od Skarbu Państwa. Nadmieniła, Ŝe dach i okna Posterunku Policji były 
zmieniane ze środków budŜetu gminy, a obecnie Policja chce go przekazać. Zaznaczyła, Ŝe     
w rozmowie z Komendantem Powiatowym Policji w Pułtusku, Policja chce, Ŝeby w uchwale 
był zawarty punkt, w którym gmina zobowiązuje się do przekazywania pewnej kwoty 
pieniędzy na Fundusz Wsparcia Policji. Jednak w uchwale takiego punktu nie moŜna zapisać                   
i zobowiązać się, a gmina i tak corocznie przekazuje środki  na paliwo, czy inne wydatki.  
Zaznaczyła, ze jedynym warunkiem jest, Ŝe nabyte pomieszczenia muszą być przeznaczone 
na pomieszczenia biurowe, co gminie jest bardzo potrzebne, poniewaŜ jest to w jednym 
budynku  i tworzyłoby całość. 
Przewodniczący Komisji K.  śebrowski – poddał pod głosowanie  projekt uchwały              
w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -    8 „za”, przy „0” 
głosów przeciwnych oraz „0” głosów „wstrzymujących”  - pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu.   
Ad. pkt  9.  
Zastępca Wójta B.Polańska – wyjaśniła, Ŝe w dniu 14 września 2010 r.  sołtys wsi 
Skaszewo Włościańskie  złoŜył podanie, z prośbą o zwolnienie z funkcji sołtysa motywując, 
Ŝe  względu na wiek i stan zdrowia coraz trudniej jest mu naleŜycie wywiązywać się ze 
swoich  obowiązków.   W związku z powyŜszym został przygotowany projekt uchwały, w 
którym Rada zarządza wybory sołtysa w sołectwie Skaszewo Włościańskie. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały                
w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Skaszewo Włościańskie.   
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Komisja w obecności 8 osób uczestniczących w posiedzeniu -  8 „za”, przy „0” głosów 
przeciwnych oraz „0” głosów „wstrzymujących”  - pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu.   
Ad. pkt 10.  
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe Regulamin utrzymania czystości  i porządku ma 
terenie Gminy Gzy, został opracowany  na podstawie nowych przepisów  i pozytywnie 
zaopiniowany przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pułtusku. Jednak  nie wszyscy 
rolnicy  przestrzegają regulaminu, poniewaŜ nie kaŜde gospodarstwo ma podpisaną umowę na 
wywóz nieczystości. Poinformowała, Ŝe w  związku z tym, Ŝe utrzymanie  czystości                 
i porządku naleŜy do zadań gminy,  Pan Wójt mógłby upowaŜnić pracownika do 
przeprowadzenia kontroli  i nakładania kar, ale od tego odchodzi, gdyŜ ciągle przybywa 
podpisanych umów. Zaznaczyła, Ŝe powyŜszy regulamin dotyczy nie tylko nieczystości 
stałych ale i nieczystości płynnych,   gdzie jest mało osób, które je przekazują. Dodała, Ŝe      
w tej  chwili gmina nie chce zadraŜniać tematu,  ale będzie konieczność egzekwowania. 
Przedstawiła, jakie rozdziały zawiera Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Gzy. 
Radny  Zdzisław Sierzan – poinformował, Ŝe firmy, które odbierają śmieci chcą, Ŝeby 
pojemniki dostarczyć do drogi głównej.   Dlatego teŜ z jednym z rolników w Pękowie  nie 
chciano podpisać umowy. 
Następnie zacytował z Rozdziału II § 3 ust. 1 pkt 9 „utrzymywanie w naleŜytym stanie pasów 
drogowych i kolejowych  wraz z rowami  odwadniającymi poprzez co najmniej dwukrotne 
ich koszenie w okresie od wiosny do jesieni” i zapytał,  czy jeśli ma działkę przy szosie  
długości 1.500 mb musi  wykaszać rowy ? 
Zastępca Wójta B. Polańska  - wyjaśniła, Ŝe chodzi tu o wykaszanie rowów przy 
budynkach,  przy drodze. 
Członek Komisji Z.  Sierzan – jego zdaniem,   utrzymanie rowów przydroŜnych przy 
drogach gminnych naleŜy do zadań gminy.  
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, co będzie w przypadku drogi powiatowej ? 
Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe  utrzymanie dróg powiatowych wraz z rowami 
odwadniającymi naleŜy do zadań Powiatu. W miejscowości Szyszki,   chodniki i drogę do pół 
jezdni,  powinni sprzątać mieszkańcy.  
Pytań więcej nie było. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy.   
Komisja w obecności 8 osób uczestniczących w posiedzeniu -  7 „za”, przy „0” głosów 
przeciwnych oraz „1” głosie „wstrzymującym”  - pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu.   
Ad. pkt 13. 
Zastępca Wójta B. Polańska -  poinformowała, Ŝe projekt uchwały dotyczy jesionu  
wyniosłego dwudniowego znajdującego się przy Kościele w Gzach.  
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Nadmieniła, Ŝe podczas ostatniej wichury jeden z pni przewrócony na ziemię, drugi zaś  jest 
znacznie nachylony w stronę przykościelnego parkanu ustanowionego jako zabytek.              
W związku z tym, Ŝe powyŜsze  drzewo  stanowi pomnik przyrody, a od roku 2009  Rada 
Gminy  uznaje i znosi pomniki przyrody, Ŝeby Ksiądz Proboszcz Parafii Gzy mógł ściąć 
drzewo, Rada Gminy musi znieść jego formę ochrony. W tym  celu,  gmina wystąpiła do  
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie projektu uchwały          
w zakresie  zniesienia ochronności  z drzewa jesiona wyniosłego i czeka na opinię 
Członek Komisji Włodzimierz śbikowski – zapytał, czy drzewo widział konserwator 
przyrody? 
Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe  sprawa drzewa  jest zgłoszona  do  RDOŚ. W tym 
celu z RDOŚ przyjedzie pracownik, zobaczy i opisze stan drzewa. JeŜeli stwierdzi, Ŝe drzewo 
trzeba wyciąć, to na tej podstawie Rada Gminy podejmie uchwałę o zniesieniu formy 
ochrony. 
Zastępca Wójta B. Polańska  – dodała, Ŝe Ŝeby Rada Gminy podjęła uchwałę musi być 
ocena RDOŚ.   Jeśli do sesji Rady nie będzie opinii w tej sprawie, w proponowanym  
porządku obrad Sesji nie znajdzie się projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony 
jesiona wyniosłego dwudniowego uznanego za pomnik przyrody w granicach 
administracyjnych Gminy Gzy. 
Członek Komisji W. śbikowski – powiedział, Ŝe nie takie drzewa zaawansowane wiekowo 
ratuje się i drzewo rośnie. Uznał, Ŝe moŜe być redukcja korony zrobiona nawet w 70%  bez 
szkody dla drzewa i nie kosztuje to aŜ tak drogo. Podkreślił, Ŝe obiekt jest historyczny              
i zabytkowy wraz z otoczeniem. Uznał, Ŝe wszystko się niszczy,  w tym przy Kościołach , na 
cmentarzach. Obstawał za tym, Ŝeby gmina wyasygnowała 2.000 zł – 3.000 zł.  i przedłuŜyła   
Ŝywot  jesiona wyniosłego w dziesiątki lat.  UwaŜał, Ŝe Ksiądz przy Kościele zniszczył  
wystarczająco duŜo drzew. 
Członek Komisji  Z. Frąckiewicz – radziła, Ŝeby nie wydawać pochopnych opinii, bo drzew 
jest szkoda.  
Wójt. Z. Kołodziejski  -     zaproponował zaczekać na  opinię RDOŚ.  
Członek Komisji W. śbikowski – był zdania, Ŝe drzewo jest odchylone od Kościoła                     
w  przeciwną stronę i nic mu nie grozi.  Wiatry wieją z zachodu i jeśli nawet się przewróci, to 
przewróci się na stronę wschodnią. Dodał, Ŝe drzewa przy Kościele były  w doskonałej formie  
zostały wycięte, zostało kilka. Kilka drzew zostało okaleczonych w sposób skandaliczny, 
poniewaŜ to co zrobiła firma, to chałtura.  
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony jesiona 
wyniosłego dwudniowego uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych 
Gminy Gzy który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 12. 
Wójt Z. Kołodziejski -  poinformował, Ŝe Rada Powiatu w Pułtusku podejmie uchwałę          
o  pozbawieniu  kategorii  drogi powiatowej nr 3429W, drogi, która jest połoŜona na terenie 
naszej gminy o długości 300 mb, a Rada Gminy Gzy podejmie uchwałę o zaliczeniu odcinka 
drogi do kategorii drogi gminnej.  
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Następnie wyjaśnił jak doszło do zaistnienia takiej sytuacji. gdyŜ ustalając drogę powiatową 
nie ustalono  od skrzyŜowania do skrzyŜowania lecz obrębem wsi Begno, co jest 300 mb do 
wsi Ostaszewo-Wielkie i trzeba je w przyszłości pokryć asfaltem. Powiedział, Ŝe 
przekwalifikowanie drogi  z kategorii powiatowej na gminną nastąpi po 1.01.2011 r. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, czy będzie robiona droga powiatowa Łady  - 
Gotardy? 
Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe  droga powiatowa Łady – Gotardy jest w trakcie  
realizacji.  Pierwotny odcinek zakładał  realizację do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach, 
tj. ok. 2.000 mb,  ale jeśliby się udało,  to realizacja byłaby   przedłuŜona  o ok. 700 mb.  do 
łuku , do zabudowań Państwa Kowalskich. Do dalszej realizacji zostanie odcinek drogi 
powiatowej od Ołdak do Gotard. 
Członek Komisji M. Filipowicz  – uznała, Ŝe najgorsza droga jest na odcinku Gotardy – 
Skaszewo. 
Pytań więcej nie było. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie zaliczenie odcinka drogi 
powiatowej Nr 3429W do kategorii dróg gminnych. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
zaliczenie odcinka drogi powiatowej Nr 3429W do kategorii dróg gminnych. 
Ad. pkt 13. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – zaproponował dokończyć lampy, które były 
zaplanowane,  natomiast załoŜenie lampy z wniosku Pani Z. Frąckiewicz zostawić na 
przyszły rok. 
Wójt Z. Kołodziejski  – nadmienił, Ŝe nie zostało załatwione oświetlenie w Gzach, które jest 
na ukończeniu, w Gzach –Wisnowych i Przewodowie przy Kościele. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz - poinformowała, Ŝe wniosek pisze juŜ po raz drugi. 
Powiedziała, Ŝe  na drodze Szyszki – Ostaszewo – Gołymin nie ma ani jednej lampy. To samo 
jest na drodze od Szyszk w kierunku Ostaszewo-Pańki. 
Członek Komisji M. Filipowicz  – poinformowała, Ŝe w Gotardach w kierunku Gąsocina teŜ 
nie ma ani jednej lampy, a teŜ o nią pisała.  
Wójt Z.  Kołodziejski – wyjaśnił, Ŝe Ŝeby zainstalować lampę  musi być licznik, 
dokumentacja i jest to inwestycja która kosztuje. Natomiast gdzie na pewnym odcinku jest 
licznik  i  słup,   potrzebny jest tylko przewód  i lampa i  jest taniej.   
Członek Komisji M. Filipowicz – poinformowała, Ŝe w Gotardach w kierunku Lejc teŜ nie 
ma ani jednej lampy.  
Członek Komisji W. Światkowski  -  prosił o 2 lampy w Słończewie. 
Wójt Z. Kołodziejski   - powiedział, Ŝe lampy potrzebne są wszędzie. Przypomniał, co  
powiedział Pan W. śbikowski, Ŝe są miejsca gdzie trzeba lampy zdjąć.  
Członek Komisji W. Światkowski   - uznał, Ŝe oświetlanie powinny być tylko miejsca 
niebezpieczne.  Natomiast oświetlanie prostych dróg w szczerym polu  jest bez sensu. 
Wójt Z. Kołodziejski   - zaproponował dokończenie oświetlenia juŜ zaplanowanego,               
a pozostałe oświetlenie  odłoŜyć na 2011 r.  
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Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie wniosek radnej Pani Zofii 
Fąckiewicz o zainstalowanie lampy oświetleniowej na drodze Szyszki – Ostaszewo – 
Gołymin. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 2 głosami „za”, 
przy 1 głosie „przeciwnym” oraz 5 głosach „wstrzymujących”  pozytywnie  zaopiniowała 
wniosek radnej Pani Zofii Fąckiewicz o zainstalowanie lampy oświetleniowej na drodze 
Szyszki – Ostaszewo – Gołymin  - który stanowi załącznik nr  14 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 14. 
Członek Komisji W. śbikowski – powiedział, Ŝe przy budowie drogi wojewódzkiej na 
odcinku Przewodowo - Łady został popełniony błąd odnośnie zatoki autobusowej, która 
została przesunięta do miejscowości Ołdaki. W związku z tym powstał problem, poniewaŜ 
wysiadający z autobusu relacji Pułtusk – Ciechanów przez Gąsocin potrzebują wysiąść           
w Ładach, nie mogą wysiadać w Ołdakach  o ok. 1.500 mb dalej. Uznał, Ŝe  obecnie nie 
wiadomo co z tym zrobić tzn. albo ustawić znak, Ŝeby PKS wysadzał tam pasaŜerów, albo 
zbudować inną zatokę.  Podkreślił, Ŝe  jest to i problem wysiadających dzieci, którzy muszą 
mieć zapewnione bezpieczeństwo, a kierowcy nie chcą się zatrzymywać tam, gdzie do tej 
pory się zatrzymywali, poniewaŜ miejsce te nie jest oznakowane i przygotowane do postoju. 
Następnie zapytał, czy te przeoczenie jest do naprawienia, czy zatokę moŜna doprojektować                      
i dobudować , czy jest jakieś inne rozwiązanie? 
Wójt Z. Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe dzisiaj  było u niego 2 mieszkańców Ołdak z wnioskiem 
i ok. 20 podpisami  mieszkańców Ład i Ołdak. Mieszkańcy wniosek złoŜyli do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Pułtusku, poniewaŜ sprawa dotyczy drogi powiatowej. W związku z tym 
wniosek nie tylko poparł,   ale   i napisał i dzwonił do Starosty Powiatu w Pułtusku i 
dyrektora  ZDP. Poinformował, Ŝe Dyrektor ZDP Pan K. StrzyŜewski , obiecał, Ŝe przyjedzie 
i zobaczy, a wstępnie nadmienił, Ŝe przetargi odbyły się  i wykonawca ma juŜ konkretny 
zakres robót do wykonania. Pan Wójt uznał, Ŝe jeŜeli droga powiatowa realizowana byłaby 
dalej , to będzie potrzebny dodatkowy przetarg. Dlatego przy dobrej woli być moŜe jest 
moŜliwe pobudowanie zatoki. Podkreślił, Ŝe  doprojektowanie i dobudowanie zatoki              
w Ładach przy drodze wojewódzkiej jest nie realne, poniewaŜ wszystko jest juŜ zrobione        
i wkrótce będzie odebrane. Uznał, Ŝe z zatoką trzeba iść drogą powiatową  Pułtusk - 
Ciechanów w kierunku skrzyŜowania  z drogą gminną Ołdaki  -  Gzy, gdzie jednak moŜe być 
problem z własnością gruntów, poniewaŜ nie wiadomo, czy zatokę uda się zmieścić w pasie 
drogowym. Przyznał, Ŝe faktycznie jest problem, poniewaŜ mieszkańcy Ład, Zalesia i  Kęs 
nie mają gdzie wysiąść i muszą wysiadać przy drodze do byłego SKR w Ołdakach. 
Następnie poinformował, Ŝe gmina realizuje 3 drogi. Przebudowa drogi gminnej śebry 
Falbogi – śebry Wiatraki jest na ukończeniu. Podobnie jest z drogą Porzowo – Kozłowo.   
Obecnie wykonawca ma przystąpić do realizacji drogi w Wójtach - Trojanach  o dł.  200 mb. 
Natomiast drugi wykonawca realizuje przebudowę drogi gminnej Ostaszewo Włuski – Begno  
na odcinku Ostaszewo Wielkie – Ostaszewo Włuski. 
W sprawie równania dróg  poinformował, Ŝe są uwagi i wszyscy chcieliby na drogi  
równiarkę. Z uwagi na występujące opady deszczu uwaŜał, Ŝe z równiarką naleŜy wyczekać 
odpowiedniego momentu. Dodał, Ŝe są równieŜ uwagi dotyczące jakości Ŝwiru.  
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Uznał, Ŝe  jeŜeli pada deszcz  wszystko się wywozi i  rozjeŜdŜa. JeŜeli znalazłby się  w 
budŜecie pewne środki na równiarkę,  Ŝwir  na drodze moŜna byłoby zebrać do środka tak , 
Ŝeby  opływała woda. 
Członek Komisji M. Filipowicz  – zapytała, czy zlecone jest opracowanie dokumentacji na 
drogę Gotardy – Ślubowo i drogę w Słończewie? 
Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe opracowanie dokumentacji  na wymienione drogi  
na razie jest jeszcze nie zlecone,  ale  projektanci juŜ są. Trzeba tylko przygotować podkłady 
geodezyjne,  a  z tym są problemy. Nadmienił, ze chce to rozwiązać i w tej kadencji skończyć. 
Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, co dalej ze słuŜbą zdrowia w gminie, poniewaŜ   jej  
stan  jest opłakany? Nadmienił, Ŝe Kierownik NZOZ „DAR- MED” miał się określić,               
w związku z tym, co dalej? 
Zastępca Wójta  B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe sprawa stoi w martwym punkcie, tak jak 
odczytała pismo Pana dr D. Mikusia z miesiąca  kwietnia 2010 r.,  które nic nie mówi.    
Dodała, Ŝe rozmawiała z pracownicami z Ośrodka Zdrowia i jest prawda, Ŝe pacjenci 
odchodzą. Ile osób odeszło, trudno jest powiedzieć. 
Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, kto przejmie pacjentów, jeśli w ośrodku zdrowia 
zostanie 200 lub 300 osób? Poinformował, Ŝe Pan dr Laskowski ma zakaz w wydawania 
skierowań do specjalistów.  Dodał, Ŝe pacjentce, która chciała skierowanie do lekarza 
specjalisty Pan dr Laskowski skierowania  nie wydał  i powiedział „ trzeba pokochać chorobę,  
to nie będzie tak bolało, a miłość leczy rany”. Powiedział, Ŝe przez swoje zaniedbanie Pan 
Wójt sprzedał  ośrodek zdrowia razem z mieszkańcami, poniewaŜ sprawa ciągnie się juŜ kilka 
lat  bez Ŝadnego efektu., a Pan Wójt nie wystąpił z Ŝadnym wnioskiem do Pana   dr Mikusia.        
W dalszej wypowiedzi  zapytał, czy jeśli dzisiaj postawi wniosek formalny skierowany do 
Pana Wójta  o rozwiązanie umowy  z Panem dr Mikusiem na prowadzenie ośrodków zdrowia 
w gminie, będzie akceptowany na sesji Rady Gminy?    
Członek Komisji M. Filipowicz i jednocześnie Przewodnicząca Rady – odpowiedziała, Ŝe 
radny Z. Sierzan wniosek formalny moŜe zgłosić na sesji, który po zaakceptowaniu,  zostaje 
poddany pod głosowanie.  
Członek Komisji Z. Sierzan- był zdania, Ŝe Pan Wójt juŜ dawno powinien rozwiązać umowę 
z Panem dr Mikusiem,  albo postawić mu ultimatum. 
Zastępca Wójta B. Polańska – na temat Pana dr Mikusia  powiedziała, Ŝe teraz jest 
rozmowa, a kiedy Pan dr Mikuś jest na posiedzeniach Komisji  wszystko odpowiada, bo nie 
ma odwaŜnej osoby.  
Członkowie Komisji Z. Frąckiewicz i Z. Sierzan – zaprzeczyli tej wypowiedzi. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – powiedziała, Ŝe Pan dr Mikuś przyjeŜdŜa na spotkania, 
ale poniewaŜ jest dyplomatą,  na zadawane pytania przez członków Komisji nie odpowiada. 
Jej zdaniem,  radni nie mogą wymóc wszystkiego na Panu dr Mikusiu. Uznała,  Ŝe urząd 
gminy   podpisywał umowę   z Panem dr Mikusiem  i to on  powinien egzekwować zapisy 
umowy.  Dodała, Ŝe jest to smutne, poniewaŜ przychodzą panie, które korzystają z porad, 
przyjeŜdŜają babcie, które przywoŜą wnuczki i czekają, poniewaŜ nie ma lekarza.  Następnie 
poinformowała, Ŝe  dlaczego tak się dzieje, mieszkańcy gminy mają  pretensje do radnych.  
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Członek Komisji Z. Sierzan – chcąc udowodnić, Ŝe w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie      
o tej porze nie ma  Ŝadnego  lekarza, o godz. 12. 25 zadzwonił z zapytaniem, czy jest lekarz? 
W odpowiedzi usłyszał, Ŝe lekarza w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie juŜ nie ma.  Kazano 
mu  jechać do Ośrodka Zdrowia w Szyszkach, gdzie jak poinformowała go radna                 
Pani Z. Frąckiewicz,  lekarz wg planu przyjmuje od godz. 13.15.  
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – zaproponował, na najbliŜszą sesję Rady Gminy 
zaprosić Pana dr Mikusia.  
Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, czy moŜna sięgnąć do protokołu z poprzedniej 
kadencji, gdzie było głosowanie odnośnie wyborów podmiotu, któryby przejął opiekę  
zdrowotną nad mieszkańcami gminy? Przypomniał, Ŝe pamięta, kiedy  zadał pytanie               
w jakich godzinach będzie dostępny lekarz? Pan dr Mikuś odpowiedział, Ŝe od godziny 8.00 
do 18.00. 
Zastępca Wójta B. Polańska -  odpowiedziała, Ŝe przed spotkaniem z Panem  dr Mikusiem 
czytała  protokół i rzeczywiście taka oferta była ze strony Pana dr Mikusia, nawet  była 
obiecana karetka. 
Członek Komisji Z. Sierzan – zaproponował,  odszukanie protokołu i umowy spisanej           
z Panem dr Mikusiem. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe w umowie jest tyko przekazanie Panu dr 
Mikusiowi w dzierŜawę budynków w Przewodowie i Szyszkach oraz sprawa czynszu,  
natomiast nic nie ma o godzinach pracy ośrodków zdrowia, poniewaŜ jest to uzgadniane          
z Narodowym Funduszem Zdrowia.  Nadmieniła, Ŝe o godzinach dostępności lekarza,            
Pan dr Mikuś mówił przed przystąpieniem do podpisania umowy i taki zapis jest w protokole. 
Członek Komisji Z. Sierzan – powiedział, Ŝe nie wierzy, Ŝeby Pan dr Mikuś nie zwracał się 
do Pana Wójta o skrócenie godzin przyjmowania pacjentów. Uznał, Ŝe Pan Wójt  jako 
gospodarz gminy powinien ratować zaistniałą sytuację. 
Wójt Z. Kołodziejski  – poinformował, Ŝe Pan dr Mikuś o skrócenie godzin przyjmowania 
pacjentów się nie zwracał. Skarg na Pana dr Mikusia nie było. Na posiedzeniach Komisji były 
tylko uwagi  radnego   i członka Komisji Pana Z Sierzana. 
Członek Komisji Z. Sierzan –  uznał, Ŝe dla niego lekarz nie musi przyjmować do g. 18.00, 
moŜe przyjmować do g. 15.00,   ale  chodzi  o osoby, które pracują w Pułtusku do g. 16.00       
i nie mają gdzie iść do lekarza. 
                            Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. śebrowski                      
o godz. 12.35  zamknął posiedzenie Komisji.    
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