
 

P R O T O K Ó Ł  Nr IV/11 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 31 stycznia 2011 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

 Leona Pytla – Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 

 

Ad. pkt 1. 

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

Gzy. Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy         

15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad. pkt 2.  

Przewodniczący L. Pytel – przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

    Społecznych na lata 2011 – 2020. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 

    Gzy na 2011 rok.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek  

    Pomocy Społecznej w Gzach projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego 

    Kapitał Ludzki 2007 – 2013.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na lata 2011 – 

    2019: 

  a/ przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

     Gzy na lata 2011 – 2019, 

  b/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym przez Wójta Gminy 

      Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

  c/ odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy, 

  d/ przedstawienie autopoprawki Wójta Gminy do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej  

      Prognozy Finansowej Gminy Gzy na lata 2011 – 2019,  
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  e/ głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta Gminy,  

  f/ głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

      Gzy na lata 2011 – 2019. 

9. Podjęcie Uchwały BudŜetowej Gminy Gzy na rok 2011: 

   a/ przedstawienie projektu uchwały budŜetowej wraz z uzasadnieniem, 

   b/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym przez Wójta Gminy  

       Gzy projekcie uchwały budŜetowej na 2011 rok oraz  o moŜliwości sfinansowania  

       deficytu,  

  c/ odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy, 

  d/ przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały budŜetowej, 

  e/ dyskusja nad projektem uchwały budŜetowej, 

  f/ głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy, 

  g/ głosowanie nad przyjęciem uchwały budŜetowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców. 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

12. Sprawy bieŜące gminy. 

13. Wolne wnioski i pytania. 

14. Zamknięcie obrad. 

Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pani Wójt  chciałaby 

wystąpić      z wnioskiem  o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 

Radni nie zgłosili wniosków o dokonanie zmian w porządku obrad.   Porządek obrad został 

przyjęty jednomyślnie w brzmieniu jak wyŜej. 

Ad. pkt 3.  

Przewodniczący Rady L. Pytel – poinformował, Ŝe protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy 

Nr III/10 odbytej w dniu 29 grudnia 2010 r. był  wyłoŜony  do wglądu po 10 dniu od daty jej  

odbycia        i  kaŜdy  z radnych miał moŜliwość zapoznania się z nim. Następnie  poddał go 

pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami „za”, przy          

0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła protokół  z poprzedniej 

Sesji Rady Gminy Nr III/10 odbytej w dniu 29  grudnia 2010 r.    
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Ad. pkt 4. 

Radna Zofia Frąckiewicz  - zapytała,  czy jest do wglądu protokół z ostatniego posiedzenia 

Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, bo chciałaby taki protokół 

otrzymać? 

Pracownik urzędu ds. obsługi organów samorządowych Zofia  Pszczółkowska – 

odpowiedziała, Ŝe  protokół ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia                           

i Bezpieczeństwa Publicznego jest zaczęty, ale jeszcze nie skończony, całości nie ma.  Jest juŜ  

napisany,  ale  protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa i BudŜetu. 

Radna Z. Frąckiewicz – zapytała, ile dni potrzeba na napisanie protokołu?   

Pracownik urzędu ds. obsługi organów samorządowych Z.  Pszczółkowska – 

odpowiedziała, Ŝe  w Statucie Gminy na ten temat nie ma zapisu. Z reguły jest z Komisji na 

Komisję. Protokół jest pisany i jeŜeli Pani radna ma takie Ŝyczenie, skontaktuje się z Panią 

radną, Pani radna  będzie mogła przyjechać i protokół przeczytać.  

Ad. pkt 5. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej T. Linka- powiedziała, Ŝe Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020 została opracowana w oparciu              

o następujące  akty prawne tj. ustawę o  działalności poŜytku publicznego i wolontariacie, 

ustawę      o  zatrudnieniu socjalnym, ustawę o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawę    o przeciwdziałaniu narkomani, ustawę o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku 

pracy, ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej   oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. W dalszej kolejności  omówiła diagnozowane w latach  2009 – 2010 

najwaŜniejsze problemy społeczności gminy :  niepełnosprawność, choroby przewlekłe, 

starość, ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm  i inne uzaleŜnienia, przemoc w rodzinie oraz główne 

zadania   zawarte w programie  rozwiązywania tych  problemów. 

Przewodniczący L. Pytel  - zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w temacie przedstawionej 

Strategii? 

W temacie tym nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący L. Pytel  - odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii 

Rozwiązywania  Problemów Społecznych na lata 2011 –2020 i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami „za”, przy           

0 głosów „przeciwnych” i 0  głosów „wstrzymujących”  podjęła Uchwałę Nr IV/13/11                         
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w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania  Problemów Społecznych na lata 2011 –

2020 – która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Radny Witold Czapliński – powiedział, Ŝe na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia                      

i Bezpieczeństwa Publicznego był poruszony draŜliwy temat i wszyscy wiedzą o co chodzi. 

Państwo, którzy się zebrali, na obrady Sesji  zapewne przyszli w tym celu. W związku z tym 

zapytał, czy nie moŜna byłoby przełoŜyć tej sprawy omawianej w sprawach bieŜących gminy, 

poniewaŜ zebrani będą czekać do końca Sesji?  

Przewodniczący L. Pytel – poddał pod głosowanie wniosek radnego W. Czaplińskiego. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych w/w wniosek przyjęła jednomyślnie. 

Wójt Gminy Barbara Polańska – wyjaśniła, Ŝe sprawa  rzeczywiście jest bardzo powaŜna              

i rozniosła się szerokim echem.  Dodała, Ŝe nawet radni dzwonili do niej, bo nie bardzo 

wiedzieli o co chodzi. Poinformowała, Ŝe na posiedzeniach Komisji Oświaty, Zdrowia               

i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa i BudŜetu  przy omawianiu projektu 

budŜetu gminy postanowiła zapoznać obydwie Komisje  z wydatkami jakie są ponoszone na 

utrzymanie szkół i to zrobiła. Jej zamiarem było rozpoczęcie dyskusji nad stanem finansów. 

Miało to być  podczas zebrań wiejskich  w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich , takie 

było jej zamierzenie. Poinformowała, Ŝe nie było podjętej decyzji o zamiarze likwidacji szkoły 

w Skaszewie. Aby taka decyzja mogła być podjęta najpierw powinien być projekt uchwały 

intencyjnej o zamiarze likwidacji szkoły. Projekt powinien być omawiany na posiedzeniach 

Komisji i przegłosowany, a następnie postawiony pod obrady Wysokiej Rady i wtedy następuje 

podjęcie decyzji o zamiarze likwidacji szkoły. Podjętą uchwałę  przekazuje się do Kuratorium 

Oświaty i zawiadamia się wszystkich rodziców. A  takiej decyzji nie było. Zaznaczyła, Ŝe        

w piątek (21.01.2011 r.) była na zebraniu rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach 

i w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie. Jednocześnie stwierdziła, Ŝe do końca lutego 

bieŜącego roku jest za mało czasu, Ŝeby z tematem wyjść do mieszkańców i szeroko go 

omówić.  W związku z tym stwierdziła, Ŝe do końca lutego nie będzie podjętej uchwały 

intencyjnej   o zamiarze likwidacji jakiejkolwiek szkoły. Poinformowała równieŜ, Ŝe na jej ręce 

od Rady Rodziców  został złoŜony protest odnośnie likwidacji PSP w Skaszewie z podpisami, 

których jest 469, co będzie tematem obrad następnych posiedzeń Komisji Rady Gminy, 

zostanie dokładnie przeanalizowany i podejrzewa, Ŝe sprawa będzie przedstawiona na Sesji 

Rady , ale w formie po przeprowadzonej konsultacji z wszystkimi mieszkańcami.  
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Podkreśliła, Ŝe na zebraniu   z rodzicami w PSP w Skaszewie obiecała, Ŝe spotka się z nimi po 

głębokiej analizie i szeroko omówią ten temat. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa -  

zapewniła i poparła słowa Pani Wójt, poniewaŜ nie było Ŝadnego słowa o rozwiązaniu którejś 

ze szkół. Na pewno ktoś  to źle zrozumiał, czy nie chciał zrozumieć, to co mówiła Pani Wójt. 

Nie było mowy i nie ma do tej pory o rozwiązaniu PSP w Skaszewie. 

Przewodniczący L. Pytel – poinformował, Ŝe  jest to Sesja w sprawie uchwalenia budŜetu  

gminy. Zezwolił i radni zagłosowali, Ŝe temat ten zostanie przedstawiony. Uznał, Ŝe Pani Wójt 

jednoznacznie przedstawiła temat. Jeśli są jakieś dyskusje  to prosił w sprawach bieŜących 

gminy, nie teraz. 

Sołtys wsi śebry – Wiatraki  BoŜena Ostaszewska -   zapytała, kiedy moŜe porozmawiać              

z Panem Przewodniczącym, skoro jest Przewodniczącym Rady i nie moŜna go uświecić, nawet 

raz w miesiącu, nie mówiąc raz w tygodniu.  UwaŜała, Ŝe  wie, Ŝe musi być wytypowany jeden 

dzień w tygodniu, Ŝeby mieszkańcy nie jechali do gminy  na domysły bo Pan Przewodniczący 

jest cięŜko osiągalny, a telefon do Pana Przewodniczącego nie kaŜdy ma. Zaznaczyła, Ŝe           

z  Panią Wójt mieszkańcy  juŜ rozmawiali. Dzisiaj  mieszkańcy wybrali się do  Pana 

Przewodniczącego i chcą  porozmawiać z Panem Przewodniczącym.  Podkreśliła, Ŝe 

mieszkańcy teŜ  mają radnych   z okręgu szkoły i słyszeli na pewno słowa. Uznała, Ŝe nie 

moŜna mieć pretensji  do radnych, do Pani dyrektor szkoły, bo rodzice tej szkoły chcą bronić. 

Poinformowała, Ŝe rozumie, Ŝe była dyskusja, ale dlaczego zaraz padły słowa Skaszewo? 

Dlatego, Pan Przewodniczący musi porozmawiać z rodzicami. 

Radna Z. Frąckiewicz  - powiedziała, Ŝe dlatego zapytała się o protokół z posiedzenia Komisji 

Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, bo na Komisji takie słowa padły. Zaznaczyła, 

Ŝe uczestniczyła w posiedzeniu tej  Komisji, była teŜ Pani Koc, Pan Sierzan, Pan Kaczorowski         

i wszyscy słyszeli te słowa. Dlaczego Pani Przewodnicząca  Komisji mówi, Ŝe nie padły takie 

słowa? 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E.  Oleksa – 

wyjaśniła, Ŝe nie padły słowa, Ŝe rozwiązujemy PSP w Skaszewie. 

Radna Z. Frąckiewicz – potwierdziła, Ŝe takie słowa nie padły. Ale kiedy  członkowie 

Komisji  otrzymali dokumenty,  kiedy się z nimi zapoznawali Pan Przewodniczący Rady 

powiedział   „Niestety padło na  Skaszewo”.   
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Dodała, Ŝe dlatego chciała protokół z posiedzenia Komisji, Ŝeby kaŜdy z mieszkańców gminy 

Gzy zapoznał się z nim i Ŝeby wiedział, co na tej Komisji konkretnie padło, bo dzisiaj nie jest 

w stanie przytoczyć tego, co  tam było mówione. MoŜe coś przekręcić, jest tylko człowiekiem    

i ma masę domowych kłopotów jak kaŜdy. Uznała, Ŝe taki protokół powinien był się dzisiaj tu 

znaleźć i wszyscy powinni się z nim zapoznać. 

Przewodniczący L. Pytel – wyjaśnił, Ŝe Pani Radna Z. Frąckiewicz zostanie zapoznana                   

z protokołem i pozostali teŜ. Podkreślił, Ŝe  nie było intencji  całkowitej zamknięcia szkoły. 

Były rozwaŜania, Ŝe być moŜe, ale to nie była intencja do zamknięcia szkoły .  Poinformował, 

Ŝe znane są  procedury jakie powinny słuŜyć, Ŝeby doszło do zamknięcia jakiejkolwiek szkoły. 

Uznał, Ŝe temat trzeba przedyskutować ze społeczeństwem, Ŝeby była jasność. Szkoła była 

budowana częściowo w czynie społecznym i znane problemy i bolączki tego społeczeństwa. 

Całym sercem jest za edukacją. UwaŜał, Ŝe moŜe źle  zostało to odebrane, moŜe częściowo się 

przejęzyczył, ale nie było tak, Ŝe  szkoła zostanie zamknięta. Dodał, Ŝe wie co to jest edukacja     

i  szanuje  ją i wie,  Ŝe młodzieŜ i rodzice pójdą za uczniami w ogień. 

Mieszkaniec wsi Skaszewo Włościańskie,  Społeczny Komitet Obrony Szkoły w Skaszewie 

Jacek Majewski  – zwracając się do Pana Przewodniczącego i Pani Wójt  powiedział, Ŝe moŜe 

nie przekomarzajmy się jakie słowa padły, kto powiedział.  Jak tu wszyscy  jesteśmy                  

i siedzimy,  cała gmina wie, Ŝe wola polityczna była taka, Ŝeby zamknąć jedną szkołę, bo nie 

jesteśmy  w stanie  utrzymać. Usłyszeli,   z paru źródeł   i  oficjalnych źródeł, Ŝe padło na 

szkołę w Skaszewie, co  na wszystkich zrobiło duŜe wraŜenie. Dlatego postanowili się 

przyjrzeć, dlaczego taka decyzja. Wyjaśnił, dlaczego tak szybko działali zbierając się  

powiadamiając prasę i media.  Uznał, Ŝe dobrze wszyscy  wiedzą, Ŝe był czas podjęcia uchwały 

intencyjnej  do końca lutego, Ŝeby zamknąć od 01.09.2011 r.     i to teŜ dla wszystkich bardzo 

dobrze znana sprawa. Dlatego   nie warto  się teraz upierać bo tak było. Ze swojej strony chcieli 

przekonać, Ŝe uchwały intencyjnej nie warto podejmować i w przyszłym lutym, poniewaŜ 

szkoła w Skaszewie, Gzach  jako budynki i w Przewodowie jest jak najbardziej gminie 

potrzebne, bo  za 5 lat z danych, które w gminie uzyskali jasno wynika, Ŝe idzie wyŜ 

demograficzny, Ŝe dołek, który jest w tej chwili kończy się. Tak jak w PSP w Skaszewie  w tej 

chwili uczy się 75 dzieci, za 5 lat będzie się uczyło  prawie 120 dzieci. Następnie zapytał gdzie 

pomieścić te dzieci? Podkreślił, Ŝe  była koncepcja przeniesienia dzieci ze Skaszewa do szkoły 

w Gzach i zapytał, gdzie tam pomieścimy dzieci? Uznał, Ŝe nie pomieścimy.  
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Jego zdaniem, PSP w Przewodowie sama sobie poradzi, tylko tam teŜ będzie wzrost – 140 

dzieci juŜ za 5 lat. UwaŜają więc,  Ŝe nad tym tematem naleŜy się wspólnie  zastanowić. Ze 

swojej strony podpowiadają, Ŝe trzeba to zakończyć. Słyszeli słowa „szkołę zamkniemy ale 

budynku nie sprzedamy” i zapytał ,  to co będzie stał pusty”. Uznał, Ŝe to  logiczne , Ŝe za  rok, 

za 2 lata  sprzedamy budynek, który jest świetnie wyposaŜony   i włoŜono w niego bardzo duŜo 

pieniędzy – tak to widzą rodzice.  Dlatego podjęli szybko działanie, nie po to, Ŝeby dokuczyć 

Panu Przewodniczącemu,  Ŝeby dokuczyć Pani Wójt tylko  w obronie szkoły, poniewaŜ jest to 

nie tylko w interesie mieszkańców, którzy mieszkają  w okolicach Skaszewa, Szyszk itd.,   ale 

w interesie całej gminy, Ŝe te 3 budynki muszą ocaleć, bo będą jeszcze potrzebne.  

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Danuta Ojrzeńska – 

poinformowała Pana Przewodniczącego, Ŝe  nie cierpi na zespół paranoidalny-urojeniowy          

i  na zaburzenia pamięci takŜe nie  i  bardzo prosi,  Ŝeby nie robiono z niej jakiegoś wielkiego 

kalikata,  bo z pewnością Państwo radni, ci którzy byli na tej Komisji  doskonale pamiętają.   

Posiedzenie Komisji było nagrywane i moŜna z pewnością w bardzo  łatwy sposób to 

sprawdzić . Bardzo  prosiła,  aby Pan Przewodniczący zechciał odświeŜyć sobie pamięć.  

Patrząc na  nią  Pan Przewodniczący powiedział „Niestety Pani dyrektor padło na Panią, szkoła       

w Skaszewie będzie zamknięta”. W związku z tym powiedziała - bądźmy dorośli i nie bawmy 

się   w kotka i w myszkę 

Radny  Zdzisław Kaczorowski  - zapytał, czy będzie moŜna odtworzyć nagranie z tej 

Komisji, przynajmniej  ten końcowy etap i poprosił o nie. 

Pracownik  urzędu Z. Pszczółkowska – odpowiedziała, Ŝe  nagranie moŜna odtworzyć. 

Mieszkaniec wsi  Nowe  Skaszewo Wojciech śukowski –   powiedział, Ŝe kiedyś na 

spotkaniu z Panem Przewodniczącym  rozmawiali na róŜne tematy w tym na tematy 

gospodarcze gminy  i o zadłuŜeniu gminy. Przypomniał, co Pan Przewodniczący mówił, Ŝe 

„Będziemy musieli   do kaŜdej ze szkół wprowadzić program oszczędnościowy”.  Zwracając 

się do Pani Skarbnik powiedział, Ŝe  uwaŜa, Ŝe program oszczędnościowy moŜna wprowadzić 

do kaŜdej szkoły, do urzędu gminy i wszędzie i Ŝeby  naprawdę wybić  sobie z głowy 

zamykanie  jakiejkolwiek szkoły  w Gzach , czy szkoły w Skaszewie, bo Publiczne Gimnazjum 

w Gzach będzie potrzebne  jeśli będzie wyŜ demograficzny . Uznał, Ŝe moŜemy jeszcze 

zaoszczędzić pieniędzy tylko trzeba się przyjrzeć gdzie, ale nie na szkole. 

Mieszkaniec wsi Szyszki i były Mistrz Olimpijski Józef Grudzień -  powiedział, Ŝe padło 

bardzo duŜo słów w obronie szkoły, Ŝe szkoła powinna zostać.  
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Uznał, Ŝe naleŜy wziąć sobie to do serca, Ŝe szkoła powinna zostać, Ŝe nie wolno likwidować 

szkoły, bo jest to podstawa. Poza tym,  to Ŝe idzie wyŜ demograficzny, później będziemy się 

zastanawiali. Podkreślił, Ŝe jest takie przysłowie  „Polak mądry po szkodzie”  i Ŝeby to   

przysłowie nas nie spotkało za 2 lata     i Ŝebyśmy się nie zastanawiali, Ŝe Pan Przewodniczący 

podał taki wniosek i  szkołę  tę zlikwidowano. Bardzo prosił o zakończenie tego tematu, szkoła 

zostanie i na ten temat więcej nie rozmawiamy. 

Radna Jadwiga Koc - powiedziała, nie oszukujmy się. Na posiedzeniu Komisji Oświaty, 

Zdrowia    i Bezpieczeństwa Publicznego  i  padły słowa od Pana Przewodniczącego, ale radni 

nie byli o tym poinformowani, Ŝe akurat ma być zamknięta szkoła w Skaszewie. Usłyszeli to 

od Pana Przewodniczącego Rady, nie wiedzieli o takich zamiarach. Dla obecnych na tej  

Komisji było to szokiem. Następnie zapytała, dlaczego poszło to w eter, to ją bardzo ciekawi., 

bo uchwały o zamknięciu szkoły  podejmuje Rada. Radni nie byli o tym poinformowani. Myśli, 

Ŝe Pan Przewodniczący Rady się przejęzyczył chyba, bo radni  nie wiedzieli o niczym,  a Pan 

Przewodniczący zamyka szkołę. Jej zdaniem,  jest to nie fer. Sprawa druga, to  uwaŜała, Ŝe 

gdyby nawet doszło do zamknięcia szkoły potrzebna jest społeczna akceptacja, rozmowa           

z ludźmi, dyskusja na ten temat, a moŜe byśmy tak zrobili, a moŜe byśmy tu  trochę obniŜyli 

etatów nauczycieli, moŜe byśmy mieli trochę dzieci. Uznała, Ŝe trzeba rozwaŜać, trzeba 

dyskutować na te tematy.  Następnie zapytała, dlaczego sprawa trafiła aŜ do radia, do prasy?  

Zwracając się do Pana Przewodniczącego powiedziała, Ŝe  ktoś tutaj zawinił i trzeba się 

przyznać do błędu. Jej zdaniem, nie potrzeba dzisiaj zbierać tylu ludzi i robić taką aferę, o co         

i na co to potrzebne. Podkreśliła, Ŝe pracowała w tamtym środowisku i społeczeństwo               

w   Skaszewie uwaŜa, za bardzo wspaniałe społeczeństwo. W środowisku tym są wspaniałe 

talenty. Z dziećmi ze szkoły w Skaszewie jeździła na konkursy, naprawdę szkoda. UwaŜała, ze 

wszystko trzeba przedyskutować i nie róbmy z tego ad hop. 

Przewodniczący L. Pytel – poinformował, Ŝe jego szczerą intencją  nie było to, Ŝeby bez 

konsultacji zamykać jakąkolwiek szkołę. Niemiał tego w myśli, po prostu się przejęzyczył.  Za 

to co powiedział Panią dyrektor przeprosił po 5 minutach i Pani dyrektor powinna to 

zrozumieć, Ŝe nie było to intencją. Zwracając się do Pani dyrektor PSP w Skaszewie 

powiedział,  Ŝe Panią dyrektor szanował, szanuje i będzie szanował. Poparł to,  co wcześniej 

powiedziała Pani Wójt – nie będzie Ŝadnego zamknięcia Ŝadnych szkół. 

Radny Witold Czapliński – powiedział, Ŝe Polacy  zbyt emocjonalnie podchodzą do  takich 

spraw. Jak się coś wydarzy, to jest krytyka  pewnej społeczności lokalnej.  
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Pani Wójt rozpoczęła swoje urzędowanie półtora miesiąca temu. Podejmuje się trudnych 

spraw, ale bardzo potrzebnych na terenie gminy. Chcemy dróg, chcemy pięknych oświetleń we 

wsiach. Są róŜnego rodzaju wnioski mieszkańców.  Poruszony  temat oświaty, który był 

poruszony,  jest trudny,  ale konieczny . Był zdania, Ŝe  Pani Wójt musi gdzieś oszczędności 

znaleźć. Uznał, Ŝe temat jest bardzo bolesny i nie ominie on Rady w ciągu 4 lat. Ale,  czy to 

będzie rozwiązanie, czy zamknięcie, czy inna reorganizacja w dziedzinie szkolnictwa, to 

bądźmy na to przygotowani,  Ŝe jest to konieczny i bolesny temat. W związku z tym nie moŜna  

się obraŜać   i skakać sobie do oczu, ale pomału  dąŜyć do tego, Ŝeby znaleźć rozwiązanie. 

Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki – powiedział, Ŝe  nie jest za zamykaniem szkół. Ale gdyby 

zachodziła konieczność zamknięcia jednej  szkoły , to prosił o zastanowienie się. Podkreślił, Ŝe 

jest  jedna szkoła, która jest  niezabezpieczona przy drodze wojewódzkiej gdzie nie ma boiska, 

a w Skaszewie są boiska i szkoła jest wyposaŜona kompletnie. 

Ad. pkt 6. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka-  powiedziała, Ŝe 

zgodnie z ustawą o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  jest 

obowiązek corocznego opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii. Następnie przedstawiła 

zamierzone  zadania na 2011 r. 

Przewodniczący L. Pytel – zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? 

Do przedstawionego projektu uchwały nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący L. Pytel – odczytał projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  

Narkomanii Gminy Gzy na 2011 rok i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych  uczestniczących w posiedzeniu- 15 głosami „za” 

przy 0głsów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących”  podjęła Uchwałę Nr IV/13/11            

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii Gminy Gzy na 2011 rok – która stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka – wyjaśniła, Ŝe           

z Europejskiego Funduszu Społecznego moŜna pozyskać środki w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,  
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Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój              

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Z uwagi na to, Ŝe 

Program realizowany był juŜ dwukrotnie w ramach projektu „Przyszłość zaleŜy od Ciebie”      

w tym roku równieŜ  mamy szansę  pozyskać środki z Unii Europejskiej   z udziałem środków 

własnych. Całkowity koszt projektu stanowi kwota 95.361,80 zł. Środki w kwocie 85.348,81 

zł. pochodzą z dotacji rozwojowej. Udział środków gminy, to środki w kwocie 10.012,99 zł. 

Poinformowała, Ŝe głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i uaktywnianie 

powrotu na rynku pracy  osobom długotrwale bezrobotnym i korzystającym z pomocy 

społecznej. Działanie te  jest realizowane poprzez instrumenty aktywnej   integracji:  

aktywizację zawodową, edukacyjną , zdrowotną i społeczną. NajwaŜniejszym narzędziem 

wykorzystywanym  w projekcie jest  kontrakt socjalny, który określa formy aktywizacji 

edukacyjnej zawodowej i społecznej osób biorących udział w realizowanym projekcie.            

W ramach  tego projektu GOPS planuje  zrealizować  następujące formy zajęć: warsztaty 

psychologiczne, poradnictwo  grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym, warsztaty          

z zakresu aktywnych form poszukiwania  pracy,  określenie indywidualnej ścieŜki działania, 

kurs z zakresu podstaw obsługi komputera, kursy zawodowe:  kurs  prawa jazdy kat. B, kurs 

„Profesjonalny   sprzedawca z obsługą  fiskalnych”,  kurs „Spawanie blach i rur  spoinami 

pachwinowymi metodą MAG – stale niestopowe”.  Osoby  przeszkolone szybciej  odnajdują 

się na rynku pracy. Rezultatem projektu jest osiągnięcie przez uczestników projektu 

umiejętności poruszania się po rynku pracy, podniesienie samooceny, zaufania we własne 

moŜliwości, wzrost umiejętności interpersonalnych, podniesienie swoich kwalifikacji oraz 

nabycie umiejętności zawodowych, które będą pozyskane w celu zatrudnienia, a jednocześnie  

odciąŜenie  budŜetu pomocy społecznej od udzielanej pomocy.  

Przewodniczący L. Pytel – zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w przedmiotowej sprawie? 

W temacie tym nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący L. Pytel – odczytał projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach projektu systemowego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 i poddał pod głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami „za”, przy          

0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr IV/15/11                

w sprawie wyraŜenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach  
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projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - która 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

a/ 

Skarbnik  Gminy El Ŝbieta Głowacka – powiedziała, Ŝe projekt uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy  na lata 2011 – 2019 radni otrzymali i był 

omawiany na posiedzeniach poszczególnych Komisji. Ale chciała  zapoznać  z nim wszystkich 

obecnych na sali obrad. Poinformowała, Ŝe ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych wprowadza gruntowne  zmiany w organizacji sektora finansach publicznych  oraz 

zasadach jego funkcjonowania. Ustawa ta weszła w Ŝycie z dniem 01.01.2010 r. Niemniej 

jednak część przepisów wchodzi w późniejszych terminach. W ten  sposób jednocześnie            

z nową ustawą w latach 2010 – 2013 funkcjonują niektóre przepisy ustawy dotychczasowej. Od 

01.01.2011 r.   jedną  z powaŜniejszych zmian, która ma duŜy  wpływ na konstrukcję budŜetu      

i prognozy jest  zasada, Ŝe planowane wydatki bieŜące nie mogą wyŜsze od planowanych 

dochodów bieŜących, ewentualnie powiększone o nadwyŜkę lub wolne środki z lat ubiegłych. 

Zasada ta  równieŜ obowiązuje do wykonania budŜetu za dany rok budŜetowy. W przypadku 

niezachowania takich relacji prawdopodobnie budŜet taki nie moŜe być uchwalony. Poza tym 

zgodnie z art. 226 ustawy o  finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa jest 

nowym dokumentem planistycznym obok  budŜetu i po raz pierwszy została opracowana przez 

Wójta i przedłoŜona  Wysokiej Radzie na rok 2011 i lata następne  po raz pierwszy w tym 

roku.  Wieloletnia Prognoza Finansowa określa dla kaŜdego roku  dochody bieŜące i wydatki 

bieŜące w tym na obsługę długu, dochody majątkowe w tym ze sprzedaŜy majątku oraz 

wydatki majątkowe, wynik budŜetu gminy, przeznaczone nadwyŜki lub wolne środki albo 

sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budŜetu gminy  z uwzględnieniem  długu 

zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwoty długu w tym relacje, które wynikają      

z art. 243 ustawy   o finansach publicznych.  

Drugą  częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest załącznik, który określa przedsięwzięcia 

wydatków na wieloletnie wydatki majątkowe. W  Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy 

Gzy  zaplanowano wzrost dochodów o 9% w stosunku do roku 2010,    w latach następnych       

o 2,5%. Planowane są dochody majątkowe, które dotyczą środków do pozyskania z zewnątrz ,  

wydatków  i sprzedaŜy majątków. W zakresie wydatków bieŜących,  wydatki są malejące        

w stosunku do lat poprzednich.  
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Wzrost wynagrodzenia w roku 2011, jest tylko zaplanowany o 7% dla oświaty, dla pozostałych  

pracowników bez zmian. W następnych latach wzrost wynagrodzenia przyjęto o 2%.  

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z przedsięwzięciem w załączniku nr 2 Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, gdzie  znalazło się przedsięwzięcie realizowane pod nazwą „ Remont 

budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce”, które będzie realizowane w dwóch etapach             

w dwóch latach – 2011  i 2012. Pozostałe wydatki majątkowe na realizację inwestycji 

zaplanowano w prognozie w inwestycjach rocznych. Spłatę długu zaplanowano na podstawie 

harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i przy obowiązujących wskaźnikach, które 

wynikają z art. 169 – 170 ustawy  i przedstawiają się one następująco:  po wprowadzonej 

autopoprawce  wynoszą one (kwota zobowiązań wynikająca z odsetek i spłat rat kredytu)         

w roku 2011 stanowi 10,93%,w 2012 – 9,66 %, w 2013 -  9,18%, w 2014 – 8,82%, w 2015 - 

8,17%, w 2016 – 4,47%  , w 2017 -  4,12 % , w 2018 -3,05%,  w 2019 – 2, 53%  zgodnie            

z harmonogramem spłat rat kredytu. ZadłuŜenie w stosunku do dochodów   w roku 2011 – 

52,92% , 2012 – 39,63%, 2013 – 31,23%, 2014 – 22,08%,  2015  - 13,69%,  2016 -9,64%,  

2017 – 5,47%,  2018 -2,48%,  2019 – 0,0%. Według art. 169 -170  starej ustawy,  gmina 

spełnia warunki progu 15 i 60%. Natomiast problem pojawia się w roku 2014 przy zachowaniu 

relacji ustawy z art. 243 w wyniku którego nie spełnia wymogu określonego w ustawie  i ta 

uwaga została zapisana w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  Dla spełnienia wymogu 

wydłuŜono termin spłaty planowanego kredytu na lata 2011 – 2019 jak równieŜ ograniczono 

wydatki bieŜące i wydatki majątkowe. Nie planuje się dalszego zaciągania kredytów. 

Poinformowała, Ŝe z godnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych jest jednoznaczny zapis, 

Ŝe wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budŜecie jednostek powinny być  

zgodne , co najmniej w zakresie wyników  budŜetu  i związanych z nim kwot przychodów            

i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyŜszym,  po 

uzgodnieniu z  uwagami RIO,  wartości muszą być zgodne z projektem budŜetu.  Nadmieniła, 

Ŝe przed autopoprawkami zaszłość ta była zgodna.  Z uwagi na to, Ŝe Pani Wójt wystąpiła na 

Komisjach   z autopoprawkami do projektu budŜetu gminy, które wpływają na  wynik budŜetu    

i wysokość kredytu, konieczne jest przegłosowanie autopoprawek,  które są proponowane  do 

projektu Uchwały BudŜetowej  Gminy Gzy i mają wpływ na wymienione wyŜej wartości.  

W związku z tym autopoprawki, które zostaną przedstawione przez Panią Wójt do projektu 

uchwały budŜetowej muszą się znaleźć do przegłosowania przy Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, Ŝeby zaszła zgodność. 
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b/  

Wiceprzewodniczący Rady Jacek Grochowski  - odczytał Uchwałę Nr 380/C/2010  Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie z  dnia 14 grudnia 2010 r.              

w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały              

o wieloletniej prognozie finansowej. 

Uchwała  Nr 380/C/2010  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie          

z  dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym przez Wójta Gminy Gzy 

projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej – stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu.  

c/ 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu Kazimierz śebrowski – przedstawił 

pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy na lata 2011 -2019.  

Opinia Komisji Rolnictwa i BudŜetu z dnia 20.01.2011 r.  - stanowi załącznik nr  6 do 

niniejszego protokołu 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  Emilia Oleksa 

– poinformowała, Ŝe  Komisji równieŜ pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                               

z przegłosowaną autopoprawką polegającą na zmniejszeniu  kredytu o kwotę 304.853 zł.   

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia   i Bezpieczeństwa Publicznego z  dnia 18.01.2010 r. - 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu 

d/ 

Wójt B. Polańska  -  wyjaśniła, Ŝe autopoprawki do projektu uchwały były omawiane na 

obydwóch Komisjach Rady Gmin, a obecnie wnosi je pod głosowanie: 

1. Zwiększyć wydatki budŜetu gminy w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na 

    uregulowanie stanu formalno-prawnego dróg gminnych we wsiach Tąsewy, Gzy Wisnowa, 

    Skaszewo - Sulnikowo, Mierzeniec oraz dokonanie podziału nieruchomości w  śebrach 

    Wiatrakach. 

    Dział 700 - 70005 - 4300, źródło finansowania przychody (wolne środki). 

2. Zwiększyć wydatki budŜetu gminy w kwocie 40.000,00 zł na pomoc finansową w formie  

    dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie „Przebudowy 

    drogi powiatowej odcinek Łady-Zalesie”. 
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 Dział 600 - 60014 - 6300, źródło finansowania przychody (wolne środki). 
 
3. Zwiększyć wydatki budŜetu gminy w kwocie 3.000,00 zł na finansowanie wykonywania  

    zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia  

     26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, z tego: 

     Dział 754 - 75421- 4210 – 1.000,00 zł 

     Dział 754 - 75421- 4300 – 2.000,00 zł  

 Źródło finansowania przychody (wolne środki). 
 
4. Zmniejszyć planowany kredyt na spłatę kredytu o kwotę 304.853,00 zł. Źródło finansowania 

     przychody (wolne środki). Po zmianach planowany kredyt ogółem na rok 2011 wynosi  

     1.025.147,00 zł. 

Autopoprawki Wójta Gminy do projektu  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na 

lata 2011 – 2019 stanowią załącznik nr  8 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel – zapytał, czy są  pytania do wniesionych autopoprawek przez Panią 

Wójt? 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel – poddał  pod głosowanie wniesione  przez Panią Wójt 

autopoprawki do projektu uchwały: 

1.  Zwiększyć wydatki budŜetu gminy w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na 

     uregulowanie stanu formalno-prawnego dróg gminnych we wsiach Tąsewy, Gzy   

     Wisnowa, Skaszewo-Sulnikowo, Mierzeniec oraz dokonanie podziału nieruchomości  

     w  śebrach Wiatrakach. 

     Dział 700 - 70005 - 4300, źródło finansowania przychody (wolne środki). 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 13 głosami „za”, przy          

0 głosów „przeciwnych” oraz 2 głosach wstrzymujących pozytywnie przyjęła w/w 

autopoprawkę.  

2. Zwiększyć wydatki budŜetu gminy w kwocie 40.000,00 zł na pomoc finansową w formie  

    dotacji  celowej dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie „Przebudowy 

    drogi powiatowej odcinek Łady-Zalesie”. 

    Dział 600 - 60014 - 6300, źródło finansowania przychody (wolne środki). 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 13 głosami „za”, przy          

0 głosów „przeciwnych” oraz 2 głosach wstrzymujących pozytywnie przyjęła w/w 

autopoprawkę.  

3. Zwiększyć wydatki budŜetu gminy w kwocie 3.000,00 zł na finansowanie wykonywania  

    zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 

    26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym, z tego: 

    Dział 754 - 75421- 4210 – 1.000,00 zł 

    Dział 754 - 75421- 4300 – 2.000,00 zł  

    Źródło finansowania przychody (wolne środki). 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 13 głosami „za”, przy   

0 głosów „przeciwnych” oraz 2 głosach wstrzymujących pozytywnie przyjęła w/w 

autopoprawkę.  

4. Zmniejszyć planowany kredyt na spłatę kredytu o kwotę 304.853,00 zł. Źródło finansowania 

    przychody (wolne środki). Po zmianach planowany kredyt ogółem na rok 2011 wynosi  

    1.025.147,00 zł.   

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 13 głosami „za”, przy          

0 głosów „przeciwnych” oraz 2 głosach wstrzymujących pozytywnie przyjęła w/w 

autopoprawki. 

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

Finansowej   Gminy Gzy na lata 2011- 2019 z przegłosowanymi autopoprawkami i poddał pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”, przy    

0 głosów „przeciwnych” oraz 2 głosach  „wstrzymujących”  podjęła Uchwałę Nr IV/16/11         

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy Gzy na lata 2011- 2019 – która stanowi 

załącznik nr 9  do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

a/  

Wójt B. Polańska  - przedstawiła projekt uchwały budŜetowej. 

Wystąpienie Wójta Gminy Gzy - stanowi załącznik nr  10 do niniejszego protokołu.  

b/  

Wiceprzewodniczący Jacek Grochowski -  odczytał   Uchwałę Nr 381/C/2010  Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie z   dnia 14 grudnia 2010 r.                
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w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały 

budŜetowej na 2011 rok oraz moŜliwości sfinansowania deficytu. 

Uchwała Nr 381/C/2010  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie     

z   dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym przez Wójta Gminy Gzy 

projekcie uchwały budŜetowej na 2011 rok oraz moŜliwości sfinansowania deficytu – stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

c/ 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu Kazimierz śebrowski – przedstawił 

pozytywną opinię do projektu uchwały budŜetowej Gminy Gzy na rok 2011                                 

z przegłosowanymi autopoprawkami tj. przeznaczenie  z wolnych środków: 

1)  kwoty  40.000 zł. na uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych we wsiach Gzy – 

     Wisnowa, Tąsewy, śebry-Wiatraki, Mierzeniec,  Sulnikowo – Nowe Skaszewo, 

2) kwoty 3.000 zł. na zarządzanie kryzysowe, 

3)  kwoty 40.000 zł.  na wsparcie finansowe dla  Powiatu Pułtuskiego w ramach  porozumienia,  

     na dalszą realizację przebudowy drogi powiatowej Łady – Zalesie – Skórznice, 

4) kwoty w wysokości 304.853zł. na spłatę kredytu. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa – 

równieŜ przedstawiła pozytywną opinię Komisji  do projektu w/w  uchwały z przegłosowanymi 

autopoprawkami jak wyŜej. 

d/  

Wójt B. Polańska – poinformowała, Ŝe jak nadmieniła Pani Skarbnik  te same autopoprawki, 

które zostały przegłosowane przy Wieloletniej Prognozie Finansowej muszą być 

przegłosowane przy projekcie uchwały budŜetowej z tym, Ŝe oprócz 4 autopoprawek dochodzi 

5 autopoprawka  w związku ze zmianą klasyfikacji. 

1. Zwiększyć wydatki budŜetu gminy w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na 

     uregulowanie stanu formalno-prawnego dróg gminnych we wsiach Tąsewy, Gzy Wisnowa, 

     Skaszewo-Sulnikowo, Mierzeniec oraz dokonanie podziału nieruchomości w  śebrach  

     Wiatrakach.  

     Dział 700 - 70005 - 4300, źródło finansowania przychody (wolne środki). 

2. Zwiększyć wydatki budŜetu gminy w kwocie 40.000,00 zł na pomoc finansową w formie  

     dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie „Przebudowy 

     drogi powiatowej odcinek Łady-Zalesie”. 
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     Dział 600 - 60014 - 6300, źródło finansowania przychody (wolne środki). 

3. Zwiększyć wydatki budŜetu gminy w kwocie 3.000,00 zł na finansowanie wykonywania  

    zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia  

    26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym, z tego: 

    Dział 754 - 75421- 4210 – 1.000,00 zł 

    Dział 754 - 75421- 4300 – 2.000,00 zł  

    Źródło finansowania przychody (wolne środki). 

4.  Zmniejszyć planowany kredyt na spłatę kredytu o kwotę 304.853,00 zł. Źródło 

     finansowania  przychody (wolne środki). Po zmianach planowany kredyt ogółem na rok  

     2011 wynosi 1.025.147,00 zł.   

5.  W związku ze zmianą klasyfikacji zmniejszyć plan dochodów w dziale: 

 852 - 85212 - 0920 – 200,00 zł   i   852 - 85212 - 0970 – 1.000,00 zł, 

 a zwiększyć w dziale:  

 852 - 85219 - 0920 – 200,00 zł   i   852 - 85212 - 0980 – 1.000,00 zł. 

Autopoprawki Wójta Gminy do projektu budŜetu gminy na rok 2011 - stanowią załącznik nr 12 

do niniejszego protokołu. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła,  Ŝe w 5 autopoprawce  chodzi o dochody z tytułu 

funduszu alimentacyjnego. Było zakwalifikowane do paragrafu 097 jako róŜne dochody. 

Zgodnie z klasyfikacją budŜetową powinny być w paragrafie  098. Nie ma to wpływu na  

wynik budŜetu,   a jest to tylko  dostosowanie do prawidłowości   klasyfikacji budŜetowej.  

Poinformowała, Ŝe  ciągle są nowe zmiany. W Dzienniku Ustaw   z  dnia 13.12.2010 r. zostało 

opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów o dalszych zmianach w klasyfikacji 

budŜetowej.   Jest zmiana nazewnictwa,  autopoprawki nie muszą być przegłosowywane, a 

projekt uchwały jest dostosowany do zmian.  W związku z nową ustawą zmienia się tylko tytuł  

„Kultura  fizyczna     i sport”  na „Kultura fizyczna”, natomiast   w wolnych środkach doszedł 

jeden paragraf.  Do tej pory było to „Wolne środki – inne źródła”, obecnie został dopisany 

nowy paragraf 950 i ma nazewnictwo „Wolne środki,  o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy”.  

e/  

Sołtys wsi Wójty - Trojany Andrzej Mordwi ński –   zapytał  Panią Wójt,  czym kierowała 

się  konstruując  budŜet  w kwestii modernizacji dróg? Słyszał, Ŝe 2010 r. zostały rozpoczęte     

3 drogi, a nie dwie. Przypomniał historię drogi, która została pominięta w Wójtach –Trojanach.  
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Poinformował, Ŝe pierwsza budowa tej drogi zaczęła się w 1997 r., 13 lat droga  leŜała 

odłogiem.  W ubiegłym roku Szanownej Radzie skapnęło z nosa 100.000 zł. i zostało zrobione 

200 mb.  Do  końca realizacji pozostało jeszcze 1.200 mb. Uznał, Ŝe  jest  droga, która  przez 

14 lat  nie moŜe doczekać się ukończenia.  W tej chwili widzi, Ŝe  są budowane drogi 

rozpoczęte   2 –3 lata temu. Poprosił o odpowiedź, czym Pani Wójt kierowała się w tej 

sprawie? Następnie nadmienił, Ŝe czytając Tygodnik Pułtuski media nakreśliły Gminę Gzy jako 

bankruta.  Chciałby, Ŝeby Pani Wójt szczerze powiedziała zebranym na sali obrad, na jaką 

kwotę zadłuŜona jest gmina na dzień dzisiejszy, poniewaŜ to co media piszą, to włosy na 

głowie się jeŜą, Ŝe gmina jest o krok od bankructwa. 

Wójt B. Polańska –  zwracając się do Pana Sołtysa A. Mordwińskiego odpowiedziała, Ŝe  

projekt budŜetu gminy  był złoŜony do 15.11.2010 r.  Jest wstawiona droga  w wysokości 

250.000 zł.,  która teŜ jest przeznaczona z kredytu. W dalszym etapie będziemy się 

zastanawiać, czy będziemy  w ogóle realizować jakąkolwiek drogę biorąc kredyt.  Wyjaśniła, 

Ŝe dróg rozpoczętych jest kilka. Jest to między innymi droga  w Wójtach-Trojanach,  droga  

Ostaszewo Włuski – Begno gdzie  planujemy realizację drogi 280 mb z zaplanowaną dotacją       

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  w kwocie 70.000 zł. .  Być moŜe w tym roku zrobiona 

będzie tylko jedna droga,  poniewaŜ po  rozwaŜeniu moŜliwości gminy nie stać na 

wykonawstwo i przy  dochodach jakie mamy branie kredytów. Stan zadłuŜenia gminy na  

31.12.2010 r. wynosi 4.512.820 zł.  Dlatego  była dzisiejsza jej autopoprawka, Ŝeby z wolnych  

środków przeznaczyć kwotę  304.853 zł. na spłatę kredytu. Według  projektu prognozy  po 

autopoprawce, którą wniosła stan na 31.12.2011 r. wynosi – 4.751.362 zł.          

Sołtys wsi Wójty – Trojany A. Mordwiński – zapytał, jaką pewność mają mieszkańcy 

Wójtów, Ŝe  droga w Wójtach – Trojanach zostanie  zrealizowana  w przyszłym roku i czy jest 

moŜliwość zrealizowania niedokończonych inwestycji w pierwszej kolejności? 

Wójt B. Polańska – powiedziała, Ŝe w tej chwili Panu Sołtysowi nie odpowie.  Sprawę 

modernizacji dróg będziemy przedkładać na posiedzenia Komisji i analizować. Chciałaby, Ŝeby 

w pierwszej kolejności były robione te drogi, które są niedokończone, ale jak to będzie trudno 

jest jej dzisiaj powiedzieć.  Jaka jest sytuacja finansowa wszyscy wiemy – nie moŜemy 

wydawać więcej  jak  mamy dochodów. 

Sołtys wsi Wójty – Trojany A. Mordwiński – uznał, Ŝe czekał 13 czy 14 lat i 14 będzie 

czekać nadal. 
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Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, Ŝe zostało złoŜone bardzo duŜo wniosków na róŜne zadania,     

w tym na realizację tej drogi i jednoznacznie trzeba stwierdzić, Ŝe nie stać nas na realizację 

złoŜonych wniosków, bo wniosków jest bardzo duŜo. Przypomniała, Ŝe przed chwilą  mieliśmy 

sprawę finansowania oświaty, co jedno z drugim się wiąŜe. Musimy z czegoś zrezygnować, 

Ŝeby gdzieś dołoŜyć, a budŜet  nie  jest z gumy i się nie rozciągnie.   Poinformowała, Ŝe ustawa 

o finansach publicznych, która weszła w Ŝycie od 01.01.2011 r. jest bezlitosna.- nie będzie 

uchwalony budŜet, jeŜeli nie będzie zachodziła relacja między wydatkami i dochodami.   

Radny M. Sadowski –  sołtysom i całej opinii zwrócił uwagę na to, Ŝe  w tej chwili radni będą 

głosować budŜet, który był ustalany przez poprzednią Radę. W związku z tym nie będzie   to 

odzwierciedleniem głosowanie radnych  tej Rady, jakby było gdyby ten budŜet ustaliła  obecna 

Rada. Uznał, Ŝe naleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe poprzednia Rada ustalała ten budŜet, a obecna 

Rada go akceptuje. 

Radny W. Czapliński  -  zapytał, czy gmina musi współfinansować inwestycje Powiatu? 

Dodał, Ŝe raz zostaliśmy załatwieni z wysypiskiem śmieci, gdzie partycypowaliśmy                 

w kosztach i przekazaliśmy pieniądze. Z wysypiska mieli korzystać indywidualni mieszkańcy     

i wywozić śmieci odpłatnie. Dzisiaj  indywidualny  rolnik, czy uŜytkownik  nie ma takiej 

moŜliwości,  bo nikt tam go nie wpuści , a pieniądze  z budŜetu gminy zostały przekazane dla 

Powiatu i takich inwestycji jest wiele np. jak „ Zielone Mosty Narwi”. Uznał, Ŝe gmina dokłada 

do powiatowego budŜetu, a co my z tego mamy, czy nie moŜemy odmówić? 

Wójt  B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe przez „Zielone Mosty Narwi” złoŜyliśmy 3 projekty      

tj. 2 projekty na odnowę wsi  Kozłówka  i  1 na  wyposaŜenie świetlicy w Kozłówce.  JeŜeli 

chodzi o finansowanie dróg, to  ma wykaz  wydatków inwestycyjnych   na drogach 

powiatowych  w gminach powiatu pułtuskiego, z którego wynika, Ŝe dokładają  wszystkie 

gminy, a gmina Gzy dokłada najmniej.  Na drogach powiatowych od 1999 r. do 2010 r. gmina 

Gzy – wartość robót 5.267.770 zł. środki gminy Gzy  - 386.922 zł.  tj. 7,4% , gmina Obryte  

wartość  robót - 5.317.000 zł , środki gminy 46,7%, gmina Pokrzywnica – wartość robót 

4.800.000 zł., środki gminy – 17,8 % , gmina Świercze – wartość robót 4.302.000 zł  - środki 

gminy -  15%,  gmina Winnica  wartość robót  3.000.000 zł -  środki gminy 8%   gmina Zatory  

wartość robót 4.900.000 zł,- środki gminy  - 17,5% gmina Pułtusk  wartość robót 5.914.000 zł.  

-  środki gminy 10%. Z powyŜszego  wynika , Ŝe wszystkie gminy dokładają. Nadmieniła, Ŝe    

w roku 2010  odnośnie realizacji drogi Łady – Gotardy, Starostwo chciało od gminy Gzy 

500.000 zł.  



- 20 - 

 

W związku z tym Ŝe nie mogliśmy dołoŜyć takiej kwoty, dołoŜyliśmy 200.000 zł.   Gmina 

broni się przed dokładaniem środków. Dodała, Ŝe na ostatnim spotkaniu w Starostwie była 

mowa o  dołoŜeniu do dróg powiatowych 50% . Gminy nie stać, Ŝeby z budŜetu  dokładać do 

dróg  powiatowych, ale wkład gminy Gzy w realizację dróg  powiatowych nie jest wysoki, 

najniŜszy wśród wszystkich gmin powiatu pułtuskiego. 

f/ 

 Przewodniczący L. Pytel  - odczytał i poddał pod głosowanie autopoprawki przedstawione 

przez Panią Wójt: 

1. Zwiększyć wydatki budŜetu gminy w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na  

    uregulowanie stanu formalno-prawnego dróg gminnych we wsiach Tąsewy, Gzy Wisnowa,  

    Skaszewo-Sulnikowo, Mierzeniec oraz dokonanie podziału nieruchomości w  śebrach  

    Wiatrakach.  

    Dział 700 - 70005 - 4300, źródło finansowania przychody (wolne środki). 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”,  przy    

0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących”   przyjęła w /w autopoprawkę. 

2. Zwiększyć wydatki budŜetu gminy w kwocie 40.000,00 zł na pomoc finansową w formie 

    dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie „Przebudowy  

    drogi powiatowej odcinek Łady-Zalesie”. 

    Dział 600 - 60014 - 6300, źródło finansowania przychody (wolne środki). 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  13 głosami „za”,  przy    

0 głosów „przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących”   przyjęła w /w autopoprawkę. 

3. Zwiększyć wydatki budŜetu gminy w kwocie 3.000,00 zł na finansowanie wykonywania  

    zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 

    26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym, z tego: 

    Dział 754 - 75421- 4210 – 1.000,00 zł 

    Dział 754 - 75421- 4300 – 2.000,00 zł  

    Źródło finansowania przychody (wolne środki). 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy    

0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących”   przyjęła w /w autopoprawkę. 

4. Zmniejszyć planowany kredyt na spłatę kredytu o kwotę 304.853,00 zł. Źródło finansowania 

    przychody (wolne środki). Po zmianach planowany kredyt ogółem na rok 2011 wynosi 

    1.025.147,00 zł.   
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Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za” przy   

0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących”   przyjęła w /w autopoprawkę. 

5. W związku ze zmianą klasyfikacji zmniejszyć plan dochodów w dziale: 

    852 - 85212 - 0920 – 200,00 zł   i   852 - 85212 - 0970 – 1.000,00 zł, 

    a zwiększyć w dziale:  

    852 - 85219 - 0920 – 200,00 zł   i   852 - 85212 - 0980 – 1.000,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy     

0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących”   przyjęła w /w autopoprawkę. 

g/  

Przewodniczący L. Pytel – odczytał projekt uchwały  budŜetowej  na rok 2011                          

z  uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  12 głosami „za”, przy    

0 głosów „przeciwnych” oraz 3 głosach „wstrzymujących”   podjęła Uchwałę BudŜet, ową  

Gminy Gzy na rok 2011 Nr IV/17/11 – która stanowi załącznik nr  13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe w ciągu 6 miesięcy  po wyborach wójta i Rady  naleŜy 

dokonać wyboru   organów samorządu mieszkańców tj. sołtysów i rad sołeckich. W związku     

z tym został przygotowany odpowiedni projekt uchwały. Zabrania te odbędą się w lutym            

i marcu, z tym ,Ŝe zostanie opracowany harmonogram po ustaleniu z sołtysami  dni  i godzin , 

w zaleŜności od tego  jak sobie będą Ŝyczyli mieszkańcy w danej wsi. 

Sołtys wsi Gzy Marian Zawadzki -   powiedział, Ŝe  termin płatności podatku upływa 

15.03.2010 r. . Dwa tygodnie wcześniej muszą być rozdane nakazy.  Następnie zapytał, jeśli 

wybory będą  w lutym i w marcu, to kto będzie zbierał  podatek? 

Wójt B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe podatek będzie zbierał stary sołtys. Nowy sołtys będzie 

dopiero po dniu wyborów, jeśli będzie ewentualnie zmiana. Zapewniła, Ŝe  jak najwięcej 

zebrań  postaramy się  odbyć  w miesiącu lutym, ale wszystkich zebrań wiejskich nie uda się 

odbyć w 1  miesiącu, poniewaŜ nie jesteśmy wstanie ich obsłuŜyć 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do 

organów samorządu mieszkańców i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami „za”, przy   

0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów  wstrzymujących  podjęła Uchwałę Nr IV/18/11  
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w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców – która stanowi 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

W związku z tym, Ŝe nie było interpelacji radnych, nie będzie  odpowiedzi. 

Ad. pkt 12.  

Wójt  B. Polańska – poinformowała, Ŝe został złoŜony wniosek do FOGR  o dofinansowanie  

zadania „Przebudowa drogi Ostaszewo Włuski – Begno”  o długości  280 mb na odcinek ,który 

został niedokończony w 2010 r. Droga ta została przejęta od Powiatu. Chodzi o połoŜenie 

dywanika asfaltowego. 

Na działkę w Pękowie odbył się przetarg. Jest juŜ podpisany akt notarialny.Za działkę 

wzięliśmy 20.400 zł. Na drugą  działkę w Pękowie, która  była ogłoszona w pierwszym  

przetargu,  przetarg się nie odbył  z powodu braku uczestników. W związku z tym  obniŜona 

została cena działki do kwoty 8.300 zł. i jest ogłoszony drugi przetarg.  

Trwają prace nad przygotowaniem do spisu powszechnego ludności i mieszkań.  

Cieszy się bardzo, Ŝe przestał padać śnieg, bo odśnieŜanie  kosztowałoby sporo.  Oby taka 

pogoda utrzymała się dalej. W przewie,  co  nie było temperatur ujemnych było bardzo duŜo 

zgłoszeń, Ŝe woda spływająca z pól porobiła wyrwy w drogach Ŝwirowych. Obecnie takie 

zgłoszenia są na 5 drogach.  W  miejscach  tych najprawdopodobniej trzeba  załoŜyć przepusty, 

Ŝeby woda  miała odpływ.  Dlatego na wiosnę naleŜy się liczyć z duŜymi naprawami dróg 

istniejących. 

Radna ElŜbieta Kumińska – poinformowała. Ŝe jeden z  mieszkańców   wsi Gotardy zgłaszał   

do niej problem i miał być teŜ w urzędzie gminy.  Woda wyszorowała drogę gminną, Ŝe nie 

moŜe przejechać do swojej posesji.  Jeśli otrzyma przepust, załoŜy go sam.   

Wójt  B. Polańska -  odpowiedziała, Ŝe mieszkaniec Gotard  w urzędzie  gminy jeszcze nie 

był.    

Sołtys wsi Grochy – Imbrzyki Roman Niesłuchowski – poinformował, Ŝe jest taki sam 

problem tylko na drodze powiatowej Kozłówka – Krzemień. Koło Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w Grochach – Imbrzykach,    jest  wyrwa w drodze.  

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska – poinformowała, Ŝe  zgłaszała problem 

Sulnikowo - Skaszewo. Zaznaczyła, Ŝe tam gdzie droga jest przymarznięta  do połowy, to jest      

w miarę, ale obawia się, Ŝe nie będzie moŜna nią  przejechać i mieszkańcy Sulnikowa                

i Skaszewa będą odcięci od świata. 
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Sołtys wsi Begno P. Kownacki -  mówił o drodze  w Begnie nad rzeką Przewodówka. Droga 

jest wyŜsza i były przypadki, Ŝe wpadły z drogi  2 samochody. PowyŜszą drogą opiekuje się 

trochę Pan Biliński. UwaŜał, Ŝe  jest to za duŜo, Ŝeby rolnika obciąŜać. Następnie zapytał, kto 

tę  drogą ma zabezpieczyć czy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych                 

w Ciechanowie  Inspektorat w Pułtusku, czy urząd gminy? 

W dalszej wypowiedzi powiedział, Ŝe kiedy wybory wygrało Samorządowe Porozumienie 

Rolników to o sołtysach się pamiętało, ale jest IV kadencja  Polskiego Stronnictwa Ludowego , 

i  o sołtysach się zapomina, nie ma upominków. A sołtys ma więcej problemów                         

i zobowiązań niŜ radny. 

Sołtys wsi Ołdaki Janusz Włodarczyk – jego zdaniem, przepusty, które zakupuje gmina nie 

nadają się na drogi,  tylko na zjazdy z drogi na pole.  Przepusty na drogę  są za słabe i raczej 

powinny być zbrojone lub inne. Kiedy  drogą przejedzie samochód cięŜarowy lub mleczarka, to 

się zarywa. W związku z  tym, po co je sprowadzać?  

Sołtys wsi Begno P. Kownacki – zaprosił Panią Wójt i Pana Przewodniczącego na drogę          

o której mówił. Według niego sytuacja jest niebezpieczna. 

Radna J. Koc – powiedziała, Ŝe na poprzedniej Sesji Rady Gminy  był obecny Pan doktor 

Mikuś, który obiecał  poprawę  pracy ośrodka zdrowia i z tego powodu bardzo się cieszą. 

Poprosiła Panią Wójt , Ŝeby od kierownika Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej „DAR- 

MED.” radni otrzymali informację w jakich godzinach, jaki przyjmuje lekarz, w jakie dni 

ośrodek zdrowia jest w ogóle nieczynny , Ŝeby o tym poinformować mieszkańców, bo 

niektórzy ludzie się pytają, a ona nie wie. Jej zdaniem, było byłoby to dobre.  

Radna Z. Frąckiewicz – zapytała w sprawie odwodnienia gospodarstw rolnych od wsi 

Gotardy do wsi Gzy - Wisnowa. Zaznaczyła, Ŝe na spotkaniach przedwyborczych  

mieszkańców z Panią Wójt  takie tematy były poruszane.  Następnie  zapytała, co się dzieje       

w tej sprawie? 

Radny Zdzisław Sierzan – zapytał Pana Przewodniczącego, dlaczego została zmieniona 

godzina rozpoczęcia Sesji  z godz. 10.00 na 13.30, poniewaŜ dla niektórych radnych jest to 

utrudnienie. Dodał, Ŝe nie chodzi o rozpoczęcie  Sesji, ale  o zakończenie. 

Sołtys wsi śebry-Wiatraki B. Ostaszewska – ponowiła swoje pytanie, na które nie uzyskała 

odpowiedzi, a mianowicie,   czy Pan Przewodniczący ustalił juŜ dni i godziny przyjmowania 

interesantów w urzędzie gminy, a jeśli nie to kiedy ustali, poniewaŜ jest juŜ prawie dwa  
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miesiące od złoŜenia ślubowania, a niektóre sprawy  jak problem szkoły,  nie potrzeba 

kierować do Pani Wójt tylko do Pana Przewodniczącego. 

Przewodniczący L. Pytel – odpowiedział, Ŝe będzie to kaŜdy piątek tygodnia od godziny 

12.00 do godziny 16.00. 

Sołtys wsi Ostaszewo Wielkie Danuta Szczypińska – zapytała o przydomowe oczyszczalnie 

ścieków. Dodała, Ŝe  słyszy, Ŝe w innych gminach coś się dzieje  na ten temat, a u nas nic, jest  

cicho. 

Wójt B. Polańska – na zadane pytania udzieliła następujących odpowiedzi: 

- W kwestii drogi Sulnikowo – Skaszewo, przekaŜe  i będziemy się zastanawiać co tam zrobić. 

Droga jest zamknięta w dwóch miejscach. Z jednej strony zupełnie, z drugiej strony 

ograniczony jest przejazd. Okazuje się, Ŝe w dalszym ciągu stan drogi się pogarsza   

- Jeśli chodzi o upominki, to na koniec kadencji  2006 - 2010 Państwo sołtysi i radni takie 

upominki otrzymali. Sołtysi otrzymują połowę diety radnego, a z tego co wie,  nie we 

wszystkich gminach tak jest. Gospodarujemy  tym  co mamy, a fundusze mamy skromne. 

- W sprawie przepustów uznała, Ŝe rzeczywiście naleŜy zamawiać przepusty zbrojone lub rury, 

które moŜe byłyby lepsze. 

- Jeśli chodzi o Pana dr Mikusia, to będą zebrania na wsiach, opracuje harmonogram                  

i poinformujemy mieszkańców o dniach i  godzinach przyjmowania przez lekarzy. 

- Jeśli chodzi o odwadnianie od  wsi Szyszki do wsi Gzy Wisnowa to były problemy,  bo są 

tam grunty niezmeliorowane. Poinformowała, Ŝe temat ten jest bliŜszy Panu 

Przewodniczącemu i on ją w tym wyręczy  i powie , co dzieje się w tej sprawie.  

 -W kwestii przydomowych oczyszczalni ścieków poinformowała, Ŝe  do   sprawy  wrócimy 

szerzej,  bo naprawdę nie miała czasu zająć się tym tematem. Z tego, co rozmawiała i się 

zorientowała nie we wszystkich gospodarstwach oczyszczalnie przydomowe zdają egzamin. 

Tam gdzie jest grunt przepuszczalny jest dobrze, natomiast są problemy na glebach zwięzłych.   

Sołtys wsi Begno P. Kownacki   -  w kwestii przydomowych oczyszczalni ścieków 

powiedział, Ŝe są 3 rodzaje oczyszczalni z filtrem i zapytał, czy z oczyszczalni wodę moŜna 

puścić do rowu? 

Wójt B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe zajmiemy się tym tematem. 

Przewodniczący L. Pytel -  odnośnie  odwodnieniu terenu powiedział, Ŝe  3 lata temu były 

podjęte wstępne działania odnośnie melioracji na terenie gminy Gzy na powierzchni 600 ha.  

Poinformował, Ŝe na terenie gminy  do zmeliorowania kwalifikuje się  ok. 1.800 ha.   
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Rolnicy  składali wnioski do Inspektoratu Melioracji.  Jednak, Ŝeby  zadanie takie mogło 

ruszyć musi być obiekt zamknięty.   

Na razie jest przymierzana powierzchnia ok. 300 ha, ale trzeba znaleźć pieniądze na 

rozpoznanie do końca terenu i projekt. Gmina nie moŜe wspomóc WZM i UW, poniewaŜ nie 

ma środków finansowych. Następne spotkanie będzie w marcu, przy udziale radnego Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego, Wójta Gminy Gzy, Wójta Gminy Świercze i temat ten zostanie 

bliŜej zaprojektowany i podany w czasie,  czy jest to moŜliwe, czy nie  jest moŜliwe.  Uznał, Ŝe 

sprawa nie jest prosta, poniewaŜ koszty są wysokie, bo zmeliorowanie 1 ha czasami będzie 

przekraczało wartość gruntu. Zaznaczył, Ŝe nie zawsze właściciele, których grunty 

kwalifikowałyby się do melioracji chcą je meliorować, a jeśli nie będzie obiektu zamkniętego 

do danej zlewni, to będą problemy z uruchomieniem działań odwadniających.  Razem z Panią 

Wójt będą się starać upominać  o fundusz w WZM i UW, Ŝeby część środków ściągnąć na nasz 

teren. 

Udzielając  odpowiedzi na pytanie radnego Pana  Z. Sierzana – odpowiedział, Ŝe dzisiaj jest 

Sesja wydłuŜona bo były sprawy budŜetowe itd. będzie moŜliwa w godzinach wcześniejszych, 

z uwagi na to, Ŝe zgłosił radny Pan Kaczorowski , Ŝe w godzinach południowych. 

Radny Z. Kaczorowski – uznał, Ŝe jeŜeli będzie  to wtorek,   to  Sesja moŜe być  wcześniej. 

Radna E. Oleksa – poinformowała, Ŝe wolałaby, Ŝeby Sesje rozpoczynały się później 

Przewodniczący L. Pytel – uwaŜał,  Ŝe dla wszystkich  godzina 12.00 lub 13.00, jest 

odpowiednia na rozpoczęcie Sesji. Zapewnił, Ŝe moŜe się zdarzyć od czasu do czasu, Ŝe Sesja 

będzie trwała dłuŜej,   ale będzie się starał, Ŝeby  Sesje nie trwały tak długo.  

Wójt B. Polańska – Ŝeby moŜna było do niej dzwonić podała swój słuŜbowy numer telefonu: 

500 328 969. 

Radny Z. Kaczorowski -  powiedział, Ŝe przed chwilą była mowa na temat  melioracji            

w  wielu miejscach na terenie gminy. Wiadomo  Ŝe mieszkańcy  w samą meliorację wejść nie 

mogą. Ale jeŜeli będą powtarzały się takie lata jak teraz, to są duŜe obszary  bezodpływowe, 

między innymi  w jego rejonie. Dalej zapytał,  gdzie moŜna szukać moŜliwości budowy rowów 

odwadniających, tylko i wyłącznie rowów, Ŝeby zebrać część wody i jak to jest rozpatrywane         

w gospodarce wodnej? 

Radna Z. Frąckiewicz – poinformowała, Ŝe we wsi Szyszki było takie spotkanie                       

z  gospodarzami, których dotyczy zalewanie wody.  Na spotkaniu  tym był Pan Wójt,  

przedstawiciel Powiatu, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.  
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Spotkania były i coś juŜ się dzieje. Gospodarze  juŜ zadeklarowali  pieniądze, Ŝe są gotowi 

sfinansować i to  miało być im rozłoŜono na 25 lat.  

Przewodniczący L. Pytel -  wyjaśnił, Ŝe będą spotkania z poszczególnymi właścicielami 

gruntów.  Gospodarze nie zadeklarowali pieniędzy,  zadeklarowali powierzchnię w postaci 

gruntów.  Natomiast raty melioracyjne mogą być rozłoŜone do 15 lat włącznie. Podkreślił, Ŝe 

są  poczynania i będą dalej tylko trzeba uszczegółowić  w terenie,  ilu  będzie  rolników i jaka 

będzie powierzchnia przypadająca do zmeliorowania. 

Radny Z. Kaczorowski – przypomniał Panu Przewodniczącemu, Ŝe  pytanie zadał wcześniej. 

Nadmienił, Ŝe w wielu przypadkach mieszkańcy nie chcą wchodzić w meliorację, bo to zadanie 

zbyt kosztowne i nie wiąŜą juŜ przyszłości.  

Przewodniczący L. Pytel – odpowiedział, Ŝe Ŝeby powstał rów, trzeba mieć pozwolenie 

wodno-prawne. 

Ad. pkt 14.  

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 16.30  zamknął 

Sesję.  
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