
                                                    

                                                           P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/ 2005

                                                    

                                             z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 27 lipca 2005 roku

                                             w PG  w Gzach pod przewodnictwem   Pana  Cezarego 

                                             Wojciechowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.

Przewodniczący Rady Gminy –  otworzył  XXIII  sesję   Rady Gminy Gzy.  Po powitaniu

radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy  14 radnych, co wobec

ustawowego  składu  rady  wynoszącego  15  osób  stanowi  kworum  pozwalające  na

podejmowanie prawomocnych uchwał. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad.

Pan Wójt – zgłosił dodatkowy punkt do porządku obrad w następującym brzmieniu: Podjęcie

uchwały  w  sprawie:  zabezpieczenia  gwarancji  bankowej.  Uchwała  ta  jest  niezbędna  do

podpisanej umowy w dniu 21 lipca br. dotyczącej realizacji drogi „Dziarno-Słończewo” 

Pan  Przewodniczący  Rady  Gminy –  poddał  pod  głosowanie  porządek  obrad

z uwzględnieniem dodatkowego punktu proponowanego przez Pana Wójta.   Rada przyjęła

jednogłośnie porządek obrad z uwzględnieniem dodatkowego punktu proponowanego przez

Pana Wójta w następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Uchwalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Interpelacje radnych.

  5. Zapoznanie się ze skargą Pani Heleny Grzelakowskiej na działalność Wójta Gminy.

  6. Zapoznanie się z raportem komisji w sprawie skargi Pana Tadeusza Grzybowskiego.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2005 rok.

  8. Podjecie uchwały w sprawie: zabezpieczenia gwarancji bankowej.

  9. Podjecie uchwały w sprawie: ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć

      dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach

      etatu zajęcia o różnym wymiarze i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy

      obowiązki pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym 



      powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu

      Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień

      25 września 2005 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta 

      Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.

13. Ustalenie ceny wywoławczej na sprzedaż w drugim przetargu nieograniczonym 

      nieruchomości położonej we wsi Ołdaki oznaczonej nr ewid. 39.

14. Wybór drogi gminnej do modernizacji w celu złożenia wniosku do Wojewódzkiego 

      Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy finansowej z programu wyrównywania 

      rozwoju obszarów wiejskich.

15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

16. Sprawy bieżące gminy.

17. Wolne wnioski i pytania.

Ad. pkt 3

Pan Przewodniczący Rady  – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy

Gzy, odbytej w dniu 9 czerwca 2005 roku Nr XXII/2005 jest wyłożony na sali  obrad do

wglądu.  Radni  nie  wnieśli  uwag   do  wyłożonego  protokołu.  W związku  z  czym został

przyjęty

jednomyślnie. 

Ad. pkt. 4 

Pan Przewodniczący Rady  –  poinformował, że Pan Starosta przywiózł z okazji 15- lecia

reaktywowania  samorządu  terytorialnego  odznaczenia.  Srebrny  Krzyż  Zasługi  dla  Pani

Elżbiety Krystyny Głowackiej, Brązowy Krzyż  Zasługi dla Pani Hanny Anny Skorupskiej

oraz  3  listy  gratulacyjne  dla   sołtysów  tj.  Pana  Andrzeja  Mordwińskiego,  Waldemara

Skorupskiego i Pana Zdzisława Sierzana. O wręczenie poprosił Pana Starostę i Pana Wójta.

Pan  Wójt –  stwierdził,  że  na  wniosek  Starosty  uhonorował  osoby,  które  zasłużyły  na

wyróżnienie z okazji  15-lecia powstania samorządu terytorialnego, który istnieje od 1990

roku. Na uroczystości obchodów 15- lecia  reaktywowania samorządu terytorialnego które

odbyły się w dniu 05.06.2005r. w Domu Polonii w Pułtusku  wyróżnienia otrzymało jeszcze

2 sołtysów tj. Pan Edward Szumski i Pan Krzysztof Żbikowski.

Pani Skarbnik pracuje od wielu lat i budżet był zawsze dobrze opracowywany. Przyjmowany

i realizowany jest z dobrymi efektami. Pani Hanna Skorupska odchodzi od nas z pracy  na

wcześniejszą emeryturę.  



Pan Przewodniczący Rady– poprosił o składanie  interpelacji.

Pan Janusz Konarzewski –zapytał Starostę, kiedy będzie modernizowana droga powiatowa

Kozłówka-Grochy Imbrzyki ?

Pan Starosta – potwierdził, że jest ona jedną z gorszych dróg. W bieżącym roku planuje się

wyremontować   60  km  dróg  powiatowych.  Droga  ta  była  przewidziana  do  remontu

z programu rozwoju regionalnego  działanie ZPORR, ale wypadła ze względu na to, że nie

jest drogą o strategicznym działaniu. Nie określił jednak terminu jej modernizacji.

W sprawie budowy szpitala w Pułtusku - powiedział, że w pierwotnym stanie szpital miał być

wybudowany  o  pow.  22.000  m2  .  Jednak  na  Sesji  Rady  Powiatu,  na  której  obecny  był

Marszałek Województwa Adam Struzik, ustalono, żeby ograniczyć powierzchnię szpitala do

160  łóżek  i  11.700  m2.  Stwierdził,  że   te  160  łóżek  zamyka  się  kwotą  26.000.000  zł.

Z  13.000.000  zł  przyznanych  na  całe  województwo,  powiat  otrzyma  prawdopodobnie

7.000.000 zł.. Aby otrzymać te pieniądze musi być wniosek. Otwarcie szpitala planowane jest

w 2006 roku.  Stanie się  to  realne przy udziale środków własnych i  10% dotacji  z  gmin

powiatu pułtuskiego. W przeliczeniu na 1 mieszkańca 10 zł. daje to kwotę dla naszej gminy

41.400 zł. W tej chwili opracowywana jest specyfikacja na wyposażenie szpitala. 

Poinformował również, że projekt Powiatu Pułtuskiego EUROALTERNATYWA – nowe role

zawodowe  mieszkańców  wsi  powiatu  pułtuskiego  w  ramach  Działania  2.3  Reorientacja

zawodowa  osób  odchodzących  z  rolnictwa,  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego

Rozwoju  Regionalnego  finansowany  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i  budżetu

państwa,  uzyskał  pozytywną  ocenę  Komisji  Oceny  Projektów Instytucji  Wdrażającej  dla

Działania 2.3 ZPORR, został zatwierdzony do realizacji.  Jest realizowany od 1.07.2005 r. do

30.06.2006 r.

Pan  Przewodniczący  Rady   –  zwrócił  się  do  Pana  Wójta  z  pytaniem  dotyczącym

prowadzonych spraw sądowych w obecnej kadencji : jaki był wynik końcowy i jakie wynikły

z prowadzonych spraw konsekwencje finansowe?                                     

Pan Witold Czapliński - zapytał dlaczego nie wszyscy radni otrzymali zawiadomienia na

sesję? 

Pan Wójt –  odpowiedział,  że dzwonił  do Pani  Naczelnik  Poczty  i  ustalono,  że zostanie

sprawa wyjaśniona. Pisma były wysłane po komisjach  20 lipca.

Ad. pkt. 5. 

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że Pani Helena Grzelakowska napisała pismo

do  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Warszawie  dot.  interpretacji  przepisów

prawnych. Mazowiecki Urząd Wojewódzki potraktował  to, jako skargę na działalność Wójta.



Radni na posiedzeniach komisji zapoznali  się ze sprawą. W związku z tym zaproszono na

sesję przedstawicieli Sanepidu w Pułtusku i Policji w Pułtusku.   

Pan  Witold  Czapliński –  odczytał  pismo  Pani  Hanny  Kalinowskiej  zam.  Przewodowo

Parcele. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Pani  Sekretarz  Gminy –  odczytała  pismo  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego

w Warszawie Wydziału Rozwoju Regionalnego oraz skargę Pani Heleny Grzelakowskiej       

Pismo  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Warszawie  jak  i  pismo  Pani  Heleny

Grzelakowskiej oraz wyjaśnienia Pana Wójta Gminy stanową załącznik nr  3

Pani  Helena Grzelakowska  -  odczytała  oświadczenie,  które stanowi  załącznik nr  4 do

niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się do Pana Wójta, czy chce się ustosunkować do tej

sprawy czy poprosimy o wypowiedzenie się zaproszonych gości?

Pan Radca Prawny –  nadmienił,  że dzisiejsza  sesja  to  zapoznanie  się  ze  skargą,  a  nie

dyskusja  i rozpatrzenie.

Pani  Danuta  Brzuska –  przedstawicielka  Sanepidu  w  Pułtusku  stwierdziła,  że  Pani

Kalinowska  ma  odpowiedni  pojazd,  z  którego  może  być  prowadzony  handel  obwoźny.

Zgodnie z ustawą  z dnia 11 maja 2001r.  o warunkach zdrowotnych żywności  i  żywienia

art.  39  handel  obwoźny  środkami  spożywczymi  może  być  prowadzony  wyłącznie  na

wyznaczonych przez właściwe władze targowiskach, halach targowych lub też na wskazanym

przez gminę terenie  z zastrzeżeniem ust. 2, który określa, że sprzedaż w handlu obwoźnym

środków spożywczych może się  odbywać  ze środków transportu przeznaczonych do tego

celu.  

Środki  spożywcze,  które  mogą  być  sprzedawane  ze  specjalistycznego  środka  transportu

określa decyzja Sanepidu. Muszą być one w opakowaniach jednostkowych. Pani Kalinowska

ma taką decyzję na sprzedaż środków spożywczych z samochodu.

Pan Włodzimierz Żbikowski – zapytał, jakie wymogi musi spełniać samochód do takiego

handlu?

Pani Danuta Brzuska – odpowiedziała, że  tablica informacyjna z nazwą firmy lub imieniem

i  nazwiskiem  w  widocznym  miejscu  oraz  siedziba  lub  miejscem  zamieszkania.  a   art.

spożywcze  muszą  posiadać  opakowania  jednostkowe.  Pojazd  musi  mieć  dobry  stan

techniczny chroniący artykuły przed zanieczyszczeniem, posiadać odpowiednią powierzchnię

ładunkową dostosowaną do rodzaju przewożonych artykułów spożywczych, oraz utrzymania

bieżącej  czystości i porządku i ewentualnej dezynfekcji  



Pani  Helena  Grzelakowska-  zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  piekarnia  która  rozwozi

pieczywo też może zajeżdżać na posesje i sprzedawać pieczywo?

Pani Danuta Brzuska- stwierdziła, że tak. Jeśli  mają  decyzję Sanepidu uprawniającą do

prowadzenia handlu obwoźnego ze specjalistycznego środka transportu. Pieczywo musi być

tylko i wyłącznie w opakowaniach jednostkowych. 

Pan Przewodniczący Rady  - zwrócił  się z pytaniem, jaka  jest różnica między terminem

rozpoczęcia działalności, a  dostosowaniem pojazdu?

Pani Danuta Brzuska – odpowiedziała, że Pani Kalinowska otrzymała  decyzję 28 kwietnia

tego roku.

Pan Witold Czapliński – zwrócił się z zapytaniem, czy samochód z handlem obwoźnym

może się zatrzymać przy posesji?

Pani Danuta Brzuska – poinformowała, że jeśli posiada specjalistyczny środek transportu

i decyzję  Sanepidu, że może być prowadzony taki handel. 

Pan  Przewodniczący  Rady  –  zapytał,  czy  jak  Państwo  Kalinowscy  nie  mieli  decyzji

Sanepidu mogli prowadzić  działalność? Odczytał pismo Głównego Inspektora Sanitarnego

w Warszawie  z  którego wynika,  że zgodnie  z  art.  39  ustawy z  dnia  11 maja  2001 r.  o

warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, handel obwoźny środkami spożywczymi może

być  prowadzony wyłącznie w halach targowych i  targowiskach lub na wskazanym przez

władze  gminy  terenie.  Poza  tymi  miejscami  (na  terenie  prywatnych  posesji)  jest

niedopuszczalny. 

Natomiast  z  pisma  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Pułtusku  wynika,  że  jeśli  nie  ma

wyznaczonego miejsca może się odbywać na prywatnych posesjach. O zabranie głosu w tej

sprawie, poprosił Komendanta Powiatowej Policji w Pułtusku  Pana Zbigniewa Matusiaka.

Pani Danuta Brzuska – dodała, że taki handel obwoźny na prywatnych posesjach nie może

się odbywać. Natomiast ze specjalistycznego środka transportu, ma prawo. Są to dwie różne

sprawy.

Pan Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku- wyjaśnił, że zgadza się z art. 39 . 

Jednak dodał, że ustawodawca nie przewidział kary, dla osób które nie przestrzegają w/w

ustawy.  Jest to czynność zabroniona, ale nie ma  przepisów karnych. Być może ustawodawca

uznał, że jest to wykroczenie  mniejszej wagi i nie zasługuje na karanie mandatem karnym. 

Pan  Zdzisław  Kaczorowski –  jeśli  jest  to  handel  nielegalny,  to  jakie  są  możliwości

dopuszczenia  legalności?

Pan  Zbigniew  Matusiak –  odpowiedział,  że   zdaniem Policji,  Sejm  powinien  zmienić

ustawę. 



Pani  Helena Grzelakowska – stwierdziła,  że otrzymała odpowiedź  z  Policji  z Radomia,

z której wynika, że gmina nie posiada wyznaczonego miejsca do wykonywania działalności

gospodarczej.  Policja  nie  ma  uprawnień  do  zakazania  wykonywania  działalności

gospodarczej przez Panią Kalinowską.  Organem uprawnionym do wykonywania działalności

gospodarczej jest organ gminy.

Pan Przewodniczący Rady – jego zdaniem jest to sprawa na najbliższe komisje rady i na

najbliższą sesję rady o czym powiadomi Mazowiecki Urząd Wojewódzki. 

Poddał pod głosowanie ww. propozycję. Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciw nikt

nie głosował, wstrzymało  się od głosu 2 radnych na 12 radnych obecnych na sali obrad.

Wniosek został przyjęty większością głosów.

Ad. pkt 6

Pan Zdzisław Kaczorowski Przewodniczący Komisji – odczytał raport z prac komisji

powołanej do rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzybowskiego.

Pan Radca Prawny – stwierdził, że źle się stało, że raport wcześniej nie dotarł do niego

i Pana Wójta i nie miał możliwości ustosunkowania się do zarzutów.

Pan Edward Malicki  – zapytał, Pana Wójta, dlaczego wykonuje się prace tam,  gdzie  tam

gdzie mieszkańcy nie zezwalają na wykonywanie? Jest tyle innych  wsi z których mieszkańcy

z chęcią przyjęliby rozbudowę czy budowę drogi.  

Pan Mieczysław Skorupski – powiedział, że raportu dowiedział się że, jest to droga

wewnętrzna sporna w związku z tym  po co na nią kłaść asfalt i wydawać pieniądze.

Pan Wójt –  stwierdził,  że nie  zapoznał  się  wcześniej  z  raportem.  Uważa,  że raport  jest

tendencyjny i nieuczciwy. Komisja jest powołana tylko z Klubu Samorządowe Porozumienie

Rolników.   Za rok  droga ma być do asfaltowania, jeśli  nie będzie uregulowana sprawa nie

będzie  mogła  być  robiona.  Ktoś  prawnie  podyktował  uzasadnienie  skargi    Panu

Grzybowskiemu.   Minął  rok  czasu  a  komisja  i  Wójt  nie  może  się  dogadać  z  Panem

Grzybowskim.  Sądził,  że  komisja  jest  po  to,  żeby  pomóc  Wójtowi  rozwiązać  problem

a problem w dalszym ciągu jest  nierozwiązany.  Czynił  starania  aby rozwiązać  istniejący

problem, ale bez rezultatu. 

Pan Tadeusz Grzybowski – stwierdził, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze                 w

Ciechanowie występowało z pismami do Pana Wójta o wyjaśnienie. On, tylko upomina się o

swoje.

Pan  Edward  Malicki  –  zwrócił  się  z  pytaniem do   rady,  dlaczego  podejmuje  decyzję

o  asfaltowaniu,  skoro  droga  ta  nie  ma  właściciela  a  już  jest  przyjęta  w  planach  do

asfaltowania? 



Pan Przewodniczący Rady  – stwierdził, że komisję powołała rada. Z  innych Klubów radni

nie wyrazili chęci do pracy w komisji i uważa, że komisja nie jest tendencyjna.

Pan Piotr Kownacki – uznał, że komisja nie powinna być z jednego klubu.

Pan Przewodniczący Rady  – poinformował, że na następnej sesji raport zostanie rozdany

radnym. 

Raport  komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Pani Skarbnik Gminy -  zapoznała z projektem uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy

na 2005 rok, który był przedmiotem omawiania na komisjach.

Otrzymaliśmy  1.280  zł.  jest  to  dotacja  celowa  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań

bieżących  gminy  z  przeznaczeniem  na  podręczniki  szkolne   dla  uczniów  kl.  I  szkół

podstawowych   na  rok szkolny 2005/2006. 

W wydatkach zmniejszenie o 4.700 zł. Kwotę tę przeznacza się na oświatę i wychowanie na

zakup usług dostępu do sieci internetu. Zostały złożone wnioski na usługi dostępu do sieci dla

Szkół  Podstawowych  w  Gzach  i  Przewodowie  oraz  Publicznego  Gimnazjum  w  Gzach.

Skaszewo ma środki własne do realizacji. Szkoły złożyły wnioski i czekają na odpowiedź.

Będą na pewno rozpatrzone pozytywnie.  

Kwotę 3.000 zł. planowane na zakup paliwa dla policji proponuje się , przeznaczyć na zakup

samochód dla rewiru Świercze i Gzy. Środki przemieszczono  na zakup samochodu. 

Zwiększenie środków w OSP w kwocie 5.000 zł. w tym 2.500 zł. na zakup energii i 2.500 zł.

materiałów i wyposażenia.

Zwiększono  wydatki  w  oświacie  i  wychowaniu  o  kwotę  55.980  zł.  Z  czego  5.000  zł.

przeznacza  się  na  opracowanie  kosztorysu  remontu  Publicznej  Szkoły  Podstawowej

w  Skaszewie  ,  9.000  zł.  na  zakup  materiałów  i  wyposażenia  do  wykonywania  prac

remontowych w pomieszczeniach szkół podstawowych. W gimnazjum przeznacza się kwotę,

37.100 zł. Z czego na zakup energii i 30.000 zł. na remont pomieszczeń. Kwota 1.100 zł. jako

zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację  projektu sieci internetowej.

Po pozytywnych opiniach komisji, Pani Skarbnik prosiła o uchwalenie zmian budżetu gminy.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie projektów uchwał

proponowanych na sesję stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie projektów uchwał proponowanych na sesję

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Pan Przewodniczący Rady  – odczytał projekt uchwały zmian w budżecie gminy. 

Na 14 radnych obecnych na sali obrad   za uchwałą głosowało 14 radnych.



Uchwała Nr XXIII/128/05 Rady Gminy Gzy z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie: zmian

budżetu gminy Gzy na 2005 rok przeszła jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego

protokołu.

Ad. pkt 8

Pani  Skarbnik  Gminy  –  poinformowała,  że  została  podpisana  umowa  z   Wojewodą

Mazowieckim na realizację inwestycji, jedną z form zabezpieczenia jest  gwarancja bankowa.

Uchwała jest potrzebna jako załącznik dla banku.

 Zabezpieczeniem jest weksel „in blanco” na okres 5 lat. Sama procedura ciągnie się od lipca

2004 roku, a teraz dopiero nastąpiło podpisanie umowy. Poprosiła Radę o zaakceptowanie

projektu uchwały.

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie:  zabezpieczenia gwarancji

bankowej.       

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 14 radnych. 

Uchwała  Nr  XXIII/129/05  Rady  Gminy  Gzy  z  dnia  27  lipca  2005  roku  w  sprawie:

zabezpieczenia  gwarancji  bankowej  przeszła  jednomyślnie  i  stanowi  załącznik  nr  9  do

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9

Pani Jadwiga Frąckiewicz – poinformowała, że nastąpiła tylko zmiana podstawy prawnej.

Treść uchwały nie uległa zmianie. Uchwała była podejmowana w 2004 roku.

Pan  Przewodniczący  Rady   –  odczytał  treść  projektu  uchwały  w  sprawie:  ustalenia

tygodniowego,  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych

i  opiekuńczych dla nauczycieli  realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze

i  nauczycieli  realizujących  w  ramach  stosunku  pracy  obowiązki  pedagoga,  logopedy  i

doradcy zawodowego i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XXIII/130/05 Rady Gminy Gzy z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie: ustalenia

tygodniowego,  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych

i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze 

i  nauczycieli  realizujących  w  ramach  stosunku  pracy  obowiązki  pedagoga,  logopedy  i

doradcy  zawodowego  przeszła  jednomyślnie  i  stanowi  załącznik  nr  10  do  niniejszego

protokołu.

Ad. pkt 10

Pani  Jadwiga  Frąckiewicz  – stwierdziła,  że   dyrektora  szkoły  obowiązuje  tygodniowy

wymiar pracy, który określa rada gminy. Projekt  przygotowany jest w związku ze zmianą



podstawy prawnej.  W naszych szkołach dyrektorzy mają 8 godzin obowiązkowego wymiaru.

Ilość  obowiązujących  godzin  uzależniona  jest  od  ilości  oddziałów  w  poszczególnych

szkołach. W związku z tym poprosiła o przyjęcie projektu uchwały.

Pan Przewodniczący Rady  – odczytał treść projektu uchwały w sprawie: zasad udzielania

i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach

oświatowych a następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XXIII/131/05 Rady Gminy Gzy z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie: zasad

udzielania  i  rozmiaru  zniżek  nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze

przeszła jednomyślnie i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11

Pan Przewodniczący Rady –  powiedział,  że Dyrektor  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

w Tąsewach zwrócił się z pismem do Urzędu, o utworzenie obwodu głosowania w wyborach

do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na

dzień  25 września 2005r. Jeżeli  odpowiada to wszelkim zasadom, Rada Gminy nie może

odmówić utworzenia takiego obwodu.

Pani  Sekretarz  Gminy –  poinformowała,  że  Rada  Gminy  na  wniosek  Wójta  Gminy

podejmuje uchwałę o utworzeniu obwodu głosowania. Obwody głosowania, tworzy się tylko 

na dzień głosowania. We wniosku tym, podano że w wyborach weźmie udział ok. 60 osób.

Chodzi tu o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tąsewach.

Pan  Przewodniczący  Rady –  odczytał  treść  projektu  uchwały  w  sprawie:  utworzenia

obwodu  głosowania  w  wyborach  do   Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku oraz poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Na  14  radnych obecnych  na  sali  obrad  za  uchwałą  głosowało  13  radnych,  przy  jednym

wstrzymującym się. 

Uchwała Nr XXIII/132/05 Rady Gminy Gzy z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie: utworzenia

obwodu  głosowania  w  wyborach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku przeszła większością

głosów i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Pan  Przewodniczący  Rady   –  odczytał  treść  projektu  uchwały  w  sprawie:  utworzenia

obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień

9 października 2005 roku, a następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.



Na 14 radnych obecnych  na  sali  obrad  za  uchwałą  głosowało  13  radnych,  przy  jednym

wstrzymującym się. 

Uchwała  Nr  XXIII/133/05   Rady  Gminy  Gzy  z  dnia  27  lipca  2005  roku  w  sprawie:

utworzenia  obwodu  głosowania  w  wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej

zarządzonych na dzień 

9  października  2005  roku  przeszła  większością  głosów  i  stanowi  załącznik  nr  13  do

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13

Pan Wójt  - powiedział, że chodzi o sprzedaż  nieruchomość  w Ołdakach. Pierwsza cena

wywoławcza  wynosiła 700.000 zł.   Nikt  nie przystąpił  do przetargu. Należałoby ogłosić

II  przetarg  nieograniczony.  Wycena szacunkowa wynosi  344.900 zł.  Proponuje  obniżenie

ceny o  20% .  W takim przypadku byłaby to  cena 275.920 zł.  Stwierdza,  że obiekt  jest

pilnowany i  tylko się  do niego dokłada. Na komisjach nie było żadnej  propozycji  co do

kwoty. Jeśli ktoś kupi będzie płacił podatek od nieruchomości.

Pan Włodzimierz Żbikowski- stwierdził, że Klub Samorządowe Porozumienie Rolników nie

wyraża zgody na obniżenie kwoty przetargu i nie proponuje żadnej kwoty.

Pan Witold  Czapliński –  powiedział,  że kończy się  kadencja  Sejmu,  może zmienią  się

przepisy, i będzie możliwość sprzedać drożej.

Pan  Przewodniczący  Rady –  stwierdził,  że  zostały  złożone  dwa  wnioski:  pierwszy

obniżający cenę na nieruchomość do 275.920 zł. jest to wniosek Pana Wójta . Drugi wniosek

Klubu   Samorządowego  Porozumienia  Rolników-  żeby  cenę  wywoławczą  w  wysokości

700.000 zł utrzymać na tym samym poziomie.

Pan Zdzisław Kaczorowski -  stwierdził, że na komisji była inna interpretacja dotycząca

ceny. 

Pani  Sekretarz  Gminy –  wyjaśniła,  że  żeby  ogłosić  nieruchomość  do  sprzedaży

w II przetargu trzeba obniżyć cenę od 1 do 50 % wyceny szacunkowej. Jeśli tego nie zrobimy,

nie możemy wystawić nieruchomości na sprzedaż.

Pan Przewodniczący Rady  – zasygnalizował, że Pan Radca Prawny przynajmniej na sesjach

powinien być  od początku do końca z uwagi na różne interpretacje przepisów prawnych.

Poddał pod głosowanie wniosek o obniżeniu ceny  nieruchomości  do 20 %, co daje kwotę

275.920 zł.  

Na  obecnych  13  radnych  na  sali  obrad,  za  obniżeniem  ceny  nieruchomości  do  kwoty

275.920 zł. głosowało 5 radnych, przeciw 8 radnych. Wniosek został odrzucony.



Ad. pkt 14

Pan Wójt – powiedział, że nasza gmina ma małe dochody na 1 mieszkańca. Dla wyrównania

szans, Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął  decyzję  o dotacji  dla takich gmin.

Mamy szansę na skorzystanie z dotacji 300.000 zł. w danym roku, ponieważ jesteśmy na 57

miejscu  na  116  gmin.  Pieniądze  można  wykorzystać  na  wodociągi,  kanalizacje  i  drogi

gminne. Ponieważ gminę mamy zwodociągowaną a kanalizacji jeszcze nie rozpoczęliśmy do

realizacji  pozostały  drogi.  Na  drogę  Słończewo-Dziarno  została  podpisana  umowa  z

Wojewodą. Gotardy – Gotardy długości 1 km fundusze będziemy mieli  z FOGR-u . Zostały

drogi Osiek Górny – Grochy Imbrzyki i  Osiek Aleksandrowo – Grochy Stare oraz droga

Kozłówka-Pękowo. Proponuje, aby skorzystać z dotacji 300.000 zł. i zrobić drogę Kozłówka-

Pękowo o długości 1,6 km. Nie ma potrzeby wywłaszczania, jest to droga utwardzona i nie

potrzeba robić  podsypki. Na drogę Osiek Górny – Grochy Imbrzyki o długości  ok. 2 km jest

dokumentacja, ale na długości 0,5 km trzeba zrobić podziały geodezyjne,  trzeba  dokonać

wywłaszczeń  a realizacja nastąpiłaby w przyszłym roku  ze środków ZPORR-u.  Termin

złożenia wniosku  na 300.000 zł. najpóźniej do 8.08.2005 r.   

Pan Edward Malicki - stwierdził, że bez względu na którą drogę zostaną przeznaczone te

pieniądze, chodzi o to, aby wykorzystać nadarzającą  się okazję.

Pani  Jadwiga Koc –  wystąpiła  z  prośbą  o  rozważenie modernizacji  drogi   Kozłówka –

Pękowo,  ponieważ   jeździ  po  niej  autobus  dowożący  dzieci  do  szkoły,  jest  zrobiona

dokumentacja. Uważa, że właśnie ta droga powinna być zrobiona.     

Pan Roman Niesłuchowski – powiedział, że przesuwa się termin realizacji   drogi Osiek

Górny - Grochy Imbrzyki a gmina nie kończy się na Kozłówce.  

Pan Włodzimierz Żbikowski  - poinformował, że był  przyjęty  harmonogram  realizacji

modernizacji dróg gminnych i była przyjęta kolejność ich wykonywania. 

Pan Wójt –  wyjaśnił,  że pamięta  o  przyjętej  kolejności  realizacji  dróg.  Jest  szansa aby

otrzymać dotację 300.000 zł. z Urzędu Marszalkowskiego. Modernizując drogę Osiek Górny

–Grochy  Imbrzyki,  dużo  dołożymy  środków  własnych.  Natomiast  przy  realizacji  drogi

Kozłówka  -  Pękowo  więcej  środków  pozyskamy  a  mniej  dołożymy.  Jest  duże

prawdopodobieństwo, że drogi te będą robione w przyszłym roku.  

Droga  Osiek  Górny  –  Grochy  Imbrzyki,  na  dzień  dzisiejszy  nie   spełnia  warunków do

modernizacji, ponieważ w pewnych odcinkach jest za wąska i należy dokonać   wywłaszczeń.

Na  tą  drogę  możemy złożyć  wniosek do ZPPORR-u ponieważ  termin złożenia wniosku

upływa 25.10.2005  r.  Do  tego czasu  zdążymy załatwić   wywłaszczenie  i  stosowne akty

notarialne.  Zdaniem Pana Wójta powinna być robiona droga Kozłówka – Pękowo. 



Pan Edward Malicki  – zapytał, czy zdążymy złożyć wniosek na drogę Osiek Górny- Grochy

Imbrzyki.

Pan Wójt – powiedział, wniosek zostanie złożony.

Pan Witold Czapliński – zapytał, czy są dokonane wyliczenia kosztów modernizacji  jednej

i drugiej drogi?

Pani Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że szacunkowy koszt budowy drogi Kozłówka –Pękowo

został ustalony na kwotę 427.700 zł. Na przebudowę drogi gminnej Osiek Górny - Grochy

Imbrzyki jest dokumentacja, jest studium wykonalności, z kosztorysem na kwotę 739.000 zł.

Na taką  kwotę  powinien być  złożony wniosek do ZPORR-u, przy założeniu że  droga ta

będzie  modernizowana ze środków ZPORR-u z budżetu gminy dołożymy 110.952 zł.  plus

73.968zł dotacji z budżetu państwa i 554.000 zł. z funduszy europejskich.  Natomiast droga

Kozłówka  –  Pękowo  nie  wymaga  przygotowania  do  modernizacji  poprzez  poszerzenia,

dlatego  wartość  kosztorysowa jest  mniejsza  i  wynosi  427.700 zł.  Do otrzymanej  dotacji

300.000 zł. dokładamy tylko 127.700zł z budżetu gminy. Wartości te mogą ulec zmniejszeniu

po przeprowadzonych przetargach. Ponadto poinformowała, że został złożony wniosek do

ZPOOR-u  na   adaptację  budynku  po  byłym GOK a  jego  wartość  kosztorysowa wynosi

805.000 zł.  Budżet  gminy w następnym roku musi  dołożyć  355.000zł.  a możemy dostać

450.000 zł.

W związku z tym ma obawy finansowania bo będziemy wchodzić w następne kredyty. 

Z punktu ekonomicznego widzi drogę Kozłówka-Pękowo.

Pan Janusz Konarzewski – zapytał się jaka jest cena 1 km asfaltu. 

Pan Wójt – odpowiedział, że w granicach 180.000 – 200.000  zł.

Pan Janusz  Konarzewski –  stwierdził,  że  stosunki  prawne  powinny  być  załatwione  na

pierwszym miejscu, żeby nie było sprawy jak z Panem Grzybowskim.

Pan Zdzisław Sierzan – powiedział, że musi być najpierw pozwolenie na budowę. 

Pan Piotr Kownacki – poparł Pana Wójta. Powinno się wykonywać drogę, która nie stwarza

konfliktu wśród mieszkańców. Trzeba wykorzystać pieniądze z dotacji.

Pan  Wójt -  powiedział,  że  na  drogę  Osiek  Górny  –  Grochy  Imbrzyki  opracowana jest

dokumentacja, zajmie się wywłaszczeniem  i do wiosny będzie wszystko przygotowane.   

Pani  Marianna  Filipowicz  -   powiedziała,  że  droga  do  Pękowa  jest  przewidziana  do

realizacji w 2006 r. Nie jest powiedziane, że ta droga będzie robiona w tym roku. Może się

ułożyć, że realizacja drogi Kozłówka -Pękowo  będzie 2006 r. Droga Osiek Górny – Grochy

Imbrzyki,  też  przewidziana do realizacji    w 2006 r.  Czy było  by zbrodnią  gdyby była



zrobiona  wcześniej  droga do  Pękowa?  Stwierdziła,  że  jeżeli  wziąć  pod  uwagę  rachunek

ekonomiczny zdecydowanie Pana Wójt ma rację.

Pan Przewodniczący Rady – powiedział, że rozumie koszty wyceny i koszty realizacji. Rada

ma obraz realnych kosztów.

Pani  Marianna  Filipowicz-  zapytała  jaki  będzie  czas  oczekiwania  na  środki  z  Urzędu

Marszałkowskiego?

Pan Wójt – odpowiedział, że zależeć będzie od przetargów  i kiedy zostanie zaakceptowany

wniosek. Jeśli zostaną przydzielone środki pieniężne, to nie przepadają, a realizacja może być

w tym lub następnym roku. Chodzi o to aby gmina najwięcej skorzystała. Proponuje złożyć

wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na drogę Kozłówka – Pękowo.

Pan Przewodniczący Rady  – poddał pod głosowanie wniosek Pana Wójta, aby wystąpić do

Urzędu Marszałkowskiego o środki z przeznaczeniem na drogę Kozłówka – Pękowo.

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za przyjęciem wniosku głosowało - 5 radnych, przeciw

-głosowało 8 radnych. Wniosek został odrzucony.    

Następnie poddał pod głosowanie drugi wniosek: zachowanie kolejności realizacji dróg

ustalonych przez Radę.

Na 11 radnych obecnych na sali obrad za utrzymaniem kolejności realizacji dróg – głosowało

8 radnych, wstrzymało się - 3 radnych. Wniosek przeszedł.

Pan Przewodniczący Rady – stwierdził, że każda  z dróg powinna być realizowana.

Ad. pkt  15      

Pan Wójt – poinformował, że w trakcie kadencji była prowadzona  sprawa sądowa z Panem

Arazym , a udzieli informacji w tej sprawie na następnej Sesji Rady Gminy.

Ad. pkt 16

Pan Przewodniczący Rady  – odczytał pismo Pani Heleny Grzelakowskiej Przewodniczącej

Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Gzach, że otrzymała odpowiedź  od Wójta

Gminy  dotyczącą  przeprowadzenia  ankiety  w  sprawie  wyboru  patrona  Publicznego

Gimnazjum w Gzach. Poinformował  również, że na poprzednią Sesję taki wniosek wpłynął

również od Kombatantów z terenu Gminy Gzy. A skoro organem prowadzącym ma być Rada

Rodziców i  Rada  Pedagogiczna  wniosek  w  tej  sprawie  proponuje  przesłać  do  dyrektora

gimnazjum.

Pismo w sprawie przeprowadzenia ankiety która miała na celu wybór imienia patrona dla

Gimnazjum w Gzach stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Pani  Jolanta Elak  –  zapytała  się,  kiedy będzie przywieziony żwir  na drogę  w Nowych

Borzach?



Pan Wójt – odpowiedział, że został przeprowadzony przetarg na żwirowanie dróg gminnych

i jest wybrany wykonawca. Żwir będzie dowieziony po żniwach.

Pan Janusz Włodarczyk –  zwrócił się z pytaniem kiedy będzie dowieziony żwir do Ołdak ? 

Pan Wójt – odpowiedział że, po żniwach będzie dowieziony żwir, jak również poinformował,

że zostały zakupione  przepusty.      

Pan Witold Czapliński – powiedział, że w  Grochach Starych na skrzyżowaniu  pali się

oświetlenie uliczne.   

Pan Wójt – odpowiedział, że zna sprawę, zgłaszał do Zakładu Energetycznego.

Pani Jadwiga Koc – zapytała jak wygląda sprawa wysypiska śmieci?

Pan Wójt -  odpowiedział, że wysypisko śmieci w Grochach Serwatkach będzie zamknięte.

Podpisane są umowy z dwoma firmami na odbiór nieczystości stałych tj. z firmą „BŁYSK” z

Makowa i Zakładem Usług Komunalnych w Pułtusku.  W najbliższych dniach zjawią  się

przedstawiciele tych firm w gospodarstwach i podpiszą odpowiednie umowy.

Ad. pkt 17

Pani  Jadwiga  Koc –  stwierdziła,  że  ma  żal  do  Klubu  Samorządowego  Porozumienia

Rolników. Opinie były, że jest oszczędny, wszystko rozważa. Pani Skarbnik przedstawiła,

która droga będzie tańsza. Podejmując taką decyzję zrobili źle. Uważa po tym dniu będzie zła

opinia o działaniu Klubu.

Pan Przewodniczący Rady – jego zdaniem, pod uwagę powinny być brane realne koszty

wykonywania inwestycji , które w wielu przypadkach są bardzo zawyżone.

Uważa, że gmina nic nie straci na tej inwestycji.    

Pani Hanna Skorupska – z uwagi na przejście na emeryturę,  serdecznie podziękowała Panu

Przewodniczącemu  Rady,  Panu  Wójtowi  Gminy,  wszystkim  radnym  i  sołtysom za  miłą

współpracę. 

      Po wyczerpaniu się wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy

zamknął sesję.  

   

Protokołowała:

Zofia Pszczółkowska


