
       

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

                   z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 25 sierpnia 2005 roku

                   w GCI w Gzach pod przewodnictwem Pana Cezarego Wojciechowskiego -

                    Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.

Przewodniczący Rady Gminy –  otworzył  XXIV 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 13 radnych, co wobec

ustawowego  składu  rady  wynoszącego  15  osób  stanowi  kworum  pozwalające  na

podejmowanie  prawomocnych  uchwał.  Następnie  przedstawił  i  poddał  pod  głosowanie

proponowany porządek obrad.:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Uchwalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

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

5. Podjecie uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

6. Sprawy bieżące gminy.

7. Wolne wnioski i pytania. 

Zaproponowany porządek obrad Rada przyjęła jednogłośnie.

Ad. pkt 3

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

Gzy,  odbytej  w dniu 27 lipca 2005 roku Nr  XXIII/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
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Pani Skarbnik –  poinformowała, że  w odpowiedzi  na  wniosek Urzędu Gminy, Zarząd

Województwa Mazowieckiego przyznał dotację z FOGR-u na realizację zadania przebudowa

drogi gminnej Gotardy – Gotardy w kwocie 55.000 zł. 

W planie  budżetowym na 2005 rok,  wniosek był  złożony na kwotę  100.000 zł.  Dotacja

została  zmniejszona  ograniczonymi  środkami   finansowymi  jakimi  dysponował  Zarząd

Województwa  i  dużą  ilością  złożonych  wniosków.  W  związku  z  tym  dochody  należy

zmniejszyć o 45.000 zł.  Dochody po zmianach wynoszą 7.349.890.81 zł.

Po stronie wydatków , Pani Skarbnik przypomniała, że na poprzedniej sesji w dniu  27 lipca

2005  roku,  była  zmiana  przeniesienia  wydatków  na  zakup  samochodu  dla  Policji.  Z

wstępnych  propozycji, wynika że koszt zakupu samochodu będzie większy. Pojazd zakupi

Gmina Świercze. W tej sprawie właśnie dzwonił Wójt Gminy Świercze w porozumieniu z

Policją, z prośbą do Szanownej Rady o dofinansowanie w kwocie 1.500 zł. Koszt zakupu

samochodu będzie wynosił  ok.10.000 zł. Resztę  pokryje gmina Świercze. .  

Pan Wójt – powiedział, że mieli zakupić samochód Polonez gorszej jakości, ale pojawiła się

szansa zakupu lepszej jakości samochodu  Nubira. Wójt Gminy Świercze rozmawiał w tej

sprawie  z  Dyrekcją  Szkół  Rolniczych  w  Golądkowie   i  istnieje  szansa  zakupu  tego

samochodu. Wstępnie uzgodniono, że Gmina Świercze przeznacza na ten cel  4.000zł plus

1.500 zł. natomiast my, 3.000 zł plus 1.500 zł.  

Pani Skarbnik – przedstawiła dział 757, obsługę długu publicznego .Nastąpiło zwiększenie

planu  wydatków  w  kwocie  10.000  zł  na  odsetki   związane  z  planowanym  kredytem

długoterminowym i krótkoterminowym, który będziemy brali  w czwartym kwartale br. na

sfinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach ZPORR na drogę Słończewo - Dziarno .

W dziale 851 ochrona zdrowia wpłynął  wniosek ze Starostwa Powiatowego w Pułtusku o

dofinansowanie służby zdrowia. Chodzi tu o budowę szpitala w Pułtusku.

Wniosek Pan Starosta uzasadnia tym, że dla realizacji tej inwestycji niezbędny jest udział

środków  jednostek  samorządu  terytorialnego  minimum  10  %  wartości  zadania.  Powiat

pułtuski  spodziewa  się  dofinansowania  ze  strony  Marszałka  Województwa  w  kwocie

7.000.000  zł. Minimalny udział musi wynieść  700.000 zł. Wcześniej były uzgodnienia i

deklaracje samorządów o partycypacji w kosztach  10 zł. na jednego mieszkańca gminy. 

W związku z tym na naszą gminę przypadałoby dofinansowanie w  kwocie 41.400 zł. Do

Pana Starosty była wysłana wstępna deklaracja o współudziale środków na budowę szpitala.  
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W budżecie, w zwiększeniach wydatków zaplanowano kwotę 41.400 zł. czyli zwiększenie

planu wydatków 52.900 zł. 

Poinformowała,  że deficyt  budżetu  na  dzień  25.08.2005 r.  wynosi  767.900 zł.,  z  tego z

dochodów spłacany jest kredyt bankowy i pożyczki w kwocie 775.304 zł., planowany jest

kredyt bankowy 600.000 zł., wolne środki 167.900 zł.

Kredyt długoterminowy w wysokości 600.000 zł. niezbędny jest na sfinansowanie wydatków

w roku 2005 nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2005.

Spłata kredytu nastąpi w latach 2006 –2010. Źródłem pokrycia spłaty kredytu będzie podatek

rolny  i   od  nieruchomości.  Zabezpieczeniem  kredytu  jest  weksel  „in  blanko” wraz  z

odsetkami i innymi kosztami. W związku z tym, że jest to wartość  przekraczająca 6.000 euro

konieczne jest przeprowadzenie  w trybie zamówień publicznych przetargu nieograniczonego

ogłoszonego. W tej chwili gmina jest po dwóch przetargach. Planowane kwoty przetargów

utrzymały się  przy planowanych kwotach kosztorysowych. Na remont dachu na budynku

Urzędu Gminy zaplanowano przetarg na kwotę 92.000 zł.  Po przetargu kwota ta wniosła

84.440 zł. Wykonanie robót do 15.10.2005 r. Przetarg na  drogę Gotardy – Gotardy na kwotę

228.000 zł. wykonanie robót do 30.09.2005 r.,  a przetarg na drogę Słończewo – Dziarno

odbędzie się 31.08.2005 r. Mając na uwadze zwiększenie  prac w czwartym kwartale, uważa

się,  że konieczne jest przyspieszenie procedury zamówień publicznych. Kredyt może być

wzięty z tym że nie ze wskazaniem że na inwestycje. Gmina może pobrać kredyt  na pokrycie

planowanych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. W związku z

tym   poprosiła o przyjęcie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2005

rok. Poinformowała również,  że do tej pory nie otrzymaliśmy decyzji  przyznającej środki

finansowe na wybory.  Zmiany te będą  omawiane na następnej sesji. 

Pan Mieczysław Skorupski – zapytał, w jakim procencie będzie zadłużona gmina na koniec

roku po zaciągnięciu długoterminowego kredytu? 

Pani  Skarbnik –  odpowiedziała,  że  po  zaciągnięciu  długoterminowego kredytu,  procent

zadłużenia będzie wynosił 23,9 %.

Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się  z zapytaniem jakie będzie oprocentowanie tego

kredytu  ?  Czy  ten  kredyt  jest  brany  ogólnie  na  wszelkie  zadania?  Czy  na  zadania

inwestycyjne?

Pani Skarbnik – odpowiedziała, że tak, na zadania nie mające pokrycia w planowanych

dochodach.  tj.  na  wydatki  bieżące  praktycznie  na  wszystko,  ale  nie  ze  wskazaniem  na
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inwestycje.  W sprawie  oprocentowania  ,  w  tej  chwili  trudno  jej  odpowiedzieć,  ale  w

granicach 8 %.

Pan Zdzisław Kaczorowski – stwierdził, że ze zmianami w budżecie wiąże się pkt 5.

Pan Krzysztof Zabielski –  zapytał na jakie inwestycje będzie brany ten kredyt?

Pani  Skarbnik – odpowiedziała,  że na wydatki  bieżące tj.  będą  rozliczane płace, ZUS i

wszystkie inne bieżące remonty. Bank Gminę będzie rozliczał z wydatków bieżących.

Pan Wójt –  nadmienił,   że są  inwestycje,  które trzeba najpierw finansować  ze środków

własnych,  a  dopiero później  dostajemy zwrot  tych pieniędzy.  Będą  środki  finansowe na

sprawy bieżące np. na modernizację drogi Słończewo – Dziarno .Wystąpili śmy z wnioskiem o

pieniądze do FOGR-u  gmina musi  najpierw włożyć  środki własne15 czy 20 %, a dopiero

później czekać na zwrot. W związku z tym środki te muszą być w budżecie. Podobna sytuacja

jest z drogą Osiek Górny – Grochy Imbrzyki. Wystąpiliśmy z wnioskiem o dotację 300.000

zł. do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski prawdopodobnie zmniejszy dotację o

40.000 zł.  Stąd wniosek, że gmina będzie musiała więcej dołożyć  własnych środków.  W

związku  z  tym,  jeśli  chcemy  zrobić  drogi  przyjęte  w  planach  gminnych,  konieczne  jest

zaciągnięcie  kredytu  z  którym wiążą  się  także odsetki  i  koszt  obsługi.  Roboty,  które  są

zaczęte i te które są w planie na rok 2005 i 2006. będą zrobione. Razem z Panią Skarbnik

kalkulują jak pokryć bieżące wydatki. W tym roku jest dużo prac. Jeśli Rada Gminy uzna, że

nie bierzemy kredytu , to nie będzie nic robione. Uważa, że Pani Skarbnik myśli rozsądnie, a

tak jak jemu, tak  i wszystkim zależy na rozwoju gminy. 

Pan  Przewodniczący  Rady  Gminy –  uznał,  że  otrzymamy  zwrot  części  pieniędzy,  w

związku z tym zapytał, czy to znaczy, że część długu będzie zlikwidowana?

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że radni mieli budżet od początku roku. Był zatwierdzony deficyt

budżetu w kwocie 615.000 zł. Wiadomo było od początku roku, że jest  deficyt i zabraknie

pieniędzy na pokrycie wszystkich  wydatków. Deficyt ten nie jest powiązany ze ZSPORR-em

na  który  wzięty  będzie  oddzielny  kredyt.  Kredyt  będzie  wzięty  na  pokrycie  wydatków

zaplanowanych od początku roku ze strony gminy.

W tym roku jest  dużo remontów np. remont dachu, są  remonty dróg ,  są  dwie poważne

inwestycje  jak  drogi  Gotardy  –  Gotardy  i  Słończewo-Dziarno.  Wydatki  planowane  z

własnych środków, trzeba pokryć z budżetu, nie można wykazać kredytu.

Pan  Witold  Czapliński –  zapytał,  czy  koniecznie  dzisiaj  trzeba  zatwierdzić  dotację  na

budowę szpitala?
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Pan Wójt – odpowiedział, że tak. Z Sejmiku pieniądze przekażą na 100 %. Inne gminy mają

już  zatwierdzone  dotacje  na  budowę  szpitala  przez  rady.  Budowa  szpitala  będzie

kontynuowana .

Pan Zdzisław Kaczorowski - zapytał czy dotacja na budowę szpitala będzie z kredytu, czy z

naszych środków?

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że pieniądze będą przekazane z wolnych środków.

Pan Jan Kiliś – stwierdził, że będzie długi okres spłaty  kredytu długoterminowego. 

Pani  Skarbnik –  odpowiedziała,  że  ww.  wspomniany  kredyt  można  byłoby  spłacić

wcześniej, tzn. do 3 lat, ale przy kwocie 600.000 zł., wychodzi 200.000 na spłatę w ciągu

roku.. Jest już zaciągnięta pożyczka., jest kredyt na halę sportową. W roku 2006 , mamy już

spłaty 305.304 zł  przy założeniach spłaty przez 5 lat. I rata płatna w 2006 roku – 30.000 zł.,

żeby obciążyć mniej budżet. Później w 2007 – 142.500 zł., w 2008 r. – 142.500 zł., w 2009 r.

i w 2010 r. – 142.500 zł.  Stwierdziła, że spłata kredytu w okresie 3 lat, to duże obciążenie

budżetu w danym roku, a przy tym zablokowane byłyby  inne wydatki.

W dalszej części Pani Skarbnik omówiła załącznik Nr 4 do projektu uchwały  w sprawie:

zmian budżetu gminy Gzy na 2005 rok. Stan zadłużenia na 31.12.2004 wynosił 1.928.049 zł.

w tym kredyt1.178.049 zł.,  pożyczka 750.000 zł. na wodociąg. Z kwoty 750.000 zł. zostało

spłacone 400.000 zł. które otrzymaliśmy z SAPARD-u.  Stan zadłużenia na koniec roku 2005

wynosić  będzie  1.752.745  zł.  z  tego  262.500  zł.  pożyczka  na  wodociąg  w  Grochach

Serwatkach z WFOŚ, która prawdopodobnie po  połowie spłaty zgodnie z wnioskiem  Urzędu

Gminy zostanie w połowie umorzona  w 2008 roku. Pieniądze te jednak trzeba przekazać na

ekologię. Kwota 1.490.245 zł. to kredyty planowane na koniec roku 2005 łącznie z kredytem

długoterminowym. 

Pan  Krzysztof  Zabielski –  przypomniał,  że  pod  koniec  roku  2004  zaciągaliśmy kredyt

przejściowy  w kwocie 400.000 zł. 

Pani  Skarbnik –  powiedziała,  że  pożyczka  z  WFOŚ  została  spłacona.  Kredyt  na  halę

sportowa jest  spłacany co kwartał  po 87.500 zł.   Kwotę  200.000 zł.  została spłacona, ze

środków które otrzymaliśmy z SAPARD-u . Kredyt też był zaciągnięty w grudniu br. , dlatego

taka jest spłata kredytu. W 2005 roku kwota 400.000 zł. była spłacona  pożyczka i 200.000 zł.

spłacony kredyt łącznie 600.000 zł. z otrzymanych środków  z SAPRD-u  oraz 175.000 zł.

Spłata kredytu na halę sportową..
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Pan Krzysztof Zabielski – zapytał, kiedy zostanie rozliczone zadanie inwestycyjne. Dojdą

spłaty pożyczek i powiększy się zadłużenie.

Pani Skarbnik – odpowiedziała, ze kredyt krótkoterminowy, który zaciągniemy w tym roku

nie ma tu odbicia. Liczą z Panem Wójtem, że kredyt gmina dostanie. Jeśli gmina nie otrzyma

tego kredytu, uchwałą Rady trzeba będzie przełożyć na rok następny. Jest to prognoza długu

na 2005 rok i lata następne z kredytami i pożyczkami na dzień dzisiejszy jakie są planowane

łącznie z kwotą 600.000 zł. na wydatki które są w tym roku. Stwierdziła, że w następnym

roku pozostaje do spłacenia 87.500 zł.- jest to spłata pożyczki zaciągniętej na halę sportową i

planowany kredyt 100.000 zł. z poprzedniego roku.  

Pan  Mieczysław Skorupski – zasygnalizował, że pieniądze nie rozkładają się równo na całej

gminie. Jedni płacą, a drudzy korzystają Droga Osiek Aleksandrowo nie ma połączenia z inną

drogą bo dalej jest droga lokalna, a w 2007 r. jest zaplanowana do modernizacji. Będzie na nią

położony  asfalt.  Ponadto  są  jeszcze  nie  uregulowane  sprawy  majątkowe  z  Panem

Grzybowskim. Wychodzi na to, że będziemy kłaść asfalt na jego działki. 

Pan Zdzisław Kaczorowski  - zaproponował przegłosowanie projektu uchwały w sprawie: 

zmian budżetu gminy Gzy na 2005 rok poszczególnymi działami a następnie  w całości.

Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie : zmian

budżetu gminy na 2005 rok zmianami.

Dział – 750 Administracja Publiczna.

Na 13 radnych obecnych na sali  obrad za przyjęciem zmiany w dziale 750 Administracja

Publiczna-  (dotyczy zwiększenia udziału w zakupie samochodu dla Policji o dalsze 1.500 zł.)

głosowało 13 radnych. Zmiany w dziale – 750 Administracja Publiczna przyjęto jednogłośnie.

Dział – 757 Obsługa Długu Publicznego. 

Na 13 radnych obecnych na sali  obrad za przyjęciem zmiany działu 757 Obsługa Długu

Publicznego ( dotyczy spłaty odsetek od kredytu ) głosowało 13 radnych. Zmiany w  dziale

Obsługa Długu Publicznego przyjęto jednogłośnie.

Dział – 851 Ochrona Zdrowia.

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za przyjęciem zmian w dziale 851 Ochrona Zdrowia 

(  dotyczy przekazania środków finansowych w kwocie 41.400 zł. do Starostwa Powiatowego

w  Pułtusku  na  dofinansowanie  budowy  szpitala  )    głosowało  –  6  radnych,  przeciw  –

głosowało 7 radnych. Zmiany w dziale 851 zostały nie zaakceptowane.

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy na 2005 rok
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z uwzględnieniem poprawek.

Na 13 radnych obecnych na sali za przyjęciem uchwały głosowało – 8 radnych, przeciw – 5

radnych.

Uchwała Nr XXIV/134/05 Rady Gminy Gzy z dnia 25  sierpnia 2005 roku w sprawie: zmian

budżetu gminy Gzy na 2005 rok przeszła większością głosów i stanowi załącznik nr 2 do

niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 5

Pani  Skarbnik -   poinformowała,  ze  należy  zaciągnąć  długoterminowy  kredyt  na

sfinansowanie wydatków bieżących w 2005 roku nie znajdujących pokrycia w planowanych

dochodach gminy w roku 2005, w kwocie 600.000 zł. Z kredytu tego będą rozliczane płace,

ZUS i remonty bieżące. Spłata kredytu nastąpi w latach 2006 –2010.

Źródłem pokrycia spłaty zaciągniętego kredytu będą dochody z podatku rolnego i podatku od

nieruchomości. 

Pan  Przewodniczący  Rady –  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  :  zaciągnięcia

długoterminowego kredytu.

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Obecnych na sesji było 13 radnych. Za uchwałą

głosowało 10 radnych, przeciw – 2 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Uchwała  Nr  XXIV/135/05  Rady  Gminy  Gzy  z  dnia  25  sierpnia  2005  roku  w  sprawie:

zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  została  podjęta  bezwzględną  większością  głosów

ustawowego składu rady i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6  

Pan Przewodniczący Rady – zasygnalizował, że spotkał go Pan Józef Grudzień i zapytał,  na

jakich zasadach funkcjonuje Zielone Siedlisko w Szyszkach? Czyj to jest pracownik, który

tam pracuje oraz czy jego praca sprowadza się do otwierania i zamykania drzwi tego klubu?

Pan Grudzień uważa, że oprócz tego, pracownik powinien się zająć jeszcze innymi sprawami?

Czy nie należałoby zatrudnić odpowiedzialnego pracownika, który by się bardziej angażował

w  prace  klubu,  organizował  konkursy  i  zawody.  Pan  Grudzień  w  rozmowie  również

stwierdził, że oprócz sekcji bokserskiej, którą on prowadzi, w klubie praktycznie nic się nie

dzieje.

Pan Witold Czapliński – zapytał, kto korzysta wiekowo z działalności tego klubu i kto się

zajmuje dziećmi?
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Pani  Zofia  Frąckiewicz –  odpowiedziała,  że  z  działalności  klubu  korzystają  dzieci  i

młodzież , od 7 do 30 lat. Pan Grudzień zajmuje się dziećmi. Prowadzi sekcje maluchów.

Pan Wójt – wyjaśnił, że z inicjatywą utworzenia Zielonego Siedliska w Szyszkach wystąpił

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku. Powstało ono w lokalu przy Agencji Pocztowej,  pod

patronatem OSP w Szyszkach.  Powiatowy Urząd Pracy miał  pieniądze i  chciał  zatrudnić

pracownika, żeby z Urzędu Pracy ktoś miał pracę. Etatowego pracownika nie ma. Zatrudniani

są stażyści do 6 miesięcy.  Pan Grudzień z dziećmi i młodzieżą ćwiczy społecznie. W tym

roku gmina przeznaczyła na sprzęt  bokserki  kwotę  ok.  3.000 zł.  Uznał,  że jeśli  by Rada

wygospodarowała środki pieniężne, najlepiej byłoby zatrudnić etatowego pracownika, który

by się  szczerze zaangażował  w działalność  Zielonego Siedliska.  Osoby skierowane przez

Powiatowy Urząd Pracy na staż, roboty publiczne czy interwencyjne byłyby do pomocy ww.

wspomnianego  pracownika.  Wówczas  dla  dzieci  i  młodzieży  będzie  więcej  ciekawych

rozrywek i konkursów. W rejonie Szyszk młodzieży jest sporo, w związku z tym  miałaby

zorganizowane popołudnie. 

Pan  Przewodniczący  Rady –  zwrócił  się  z  zapytaniem,  komu  podlega  pracownik

zatrudniony  w Zielonym Siedlisku ?

Pan Wójt –  odpowiedział,  że pracownik  tam zatrudniony,  finansowany  jest  ze  środków

pieniężnych Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, a  podlega pod Urząd Gminy. Są  to

osoby zatrudnione na staż, który trwa do 6 miesięcy i osoby te często się zmieniają.

Pan Krzysztof Zabielski – stwierdził, że osoba z Urzędu Gminy koordynująca działania tego

pracownika powinna zwrócić się  do bezpośrednich przełożonych  o zakres czynności dla tej

osoby.    Uważa że, jest to na zasadzie takiej, że dana osoba przychodzi otwiera drzwi i siedzi

sobie i nie obchodzi ją to czy coś się dzieje czy nic nie dzieje. Przejeżdżając  przez Szyszki,

obserwował jak ostatnio obiekt był więcej  zamknięty niż otwarty.

Pan Przewodniczący Rady- powiedział, że chyba osoba tam zatrudniona, ma jakiś zakres

czynności.

Pan Wójt – odpowiedział, że obiekt był zamknięty bo widocznie nikt nie był zatrudniony.  

Pan Krzysztof Zabielski – uznał, że dany pracownik ma określony zakres obowiązków, co

będzie wykonywał, i po zakończeniu stażu składa sprawozdanie z  wykonywanych działań.

W związku  z tym, należałoby pokusić się i rozliczać daną osobę czy faktycznie wykonywała

te czynności. Jego zdaniem , jeśli ktoś chce, to może dużo zrobić nawet przez krótki okres

czasu.
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Pani Marianna Filipowicz – powiedziała, że na ten fakt,  że nic nie robi ten pracownik

wcześniej zwróciła uwagę  Pana Zofia Frąckiewicz.   

Pan Zdzisław Sierzan- stwierdził, że skoro daną osobę zatrudnia Powiatowy Urząd Pracy, to

powinna być  zatrudniona osoba,  która by się  do tego nadawała i  miała w tym kierunku

zainteresowania. 

Pan Witold Czapliński – zapytał kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo? oraz czy osoba

zatrudniona w Zielonym Siedlisku będzie  odpowiadała za bezpieczeństwo?

Pan Krzysztof Zabielski – stwierdził, że powinien być regulamin pracy. 

Pan Wójt – odpowiedział, że sprawa nie jest do końca wyjaśniona. Stwierdził, ze najlepiej

byłoby zatrudnić osobę na pełny etat, która by odpowiadała za wszystko.

Pan Witold Czapliński – poinformował, że przy drodze Grochy –Imbrzyki – Wójty Trojany

jest zakrzaczony przydrożny rów. Chodzi o drogę żwirową w kierunku Szwelic przez Wójty

Trojany, na łuku drogi przed Państwem Brach a za Panem Olkowskim. 

W tym miejscu  droga jest już wąska. Dzierżawi tam grunty i  w ubiegłym roku wyciął krzaki

na własny koszt, ale krzaki odrosły błyskawicznie. Jest to droga gminna. 

Pan Przewodniczący Rady – stwierdził, że jest ciężki wyjazd na drogę Ciechanów -Pułtusk

z  drogi  z  Gzów  w  Porzowie.  Z  lewej  strony  przez  krzaki  nic  nie  widać.  Uważa,  że

skrzyżowania dróg powinny być odsłonięte.

Pan Zdzisław Sierzan, stwierdził, że podobnie jest przy wyjeździe  z drogi w Pękowie. Przez

nie obcięte gałęzie na drodze wojewódzkiej nic nie widać z obydwu stron.

Pan Przewodniczący Rady – stwierdził, że skoro droga wojewódzka jest do przebudowy to

już nic na niej nie jest robione. Uważa, że z uwagi na złą widoczność na skrzyżowaniach,

należy powiadomić Wojewódzki Zarząd Dróg w Warszawie o odsłonięcie skrzyżowań.

Pan Zdzisław Kaczorowski  - przypomniał, że wcześniej Pan Wójt mówił o osobach które

odpracowują wyroki sądowe. Chciałby się dowiedzieć czy na dzień dzisiejszy są takie osoby i

czy odpracowują?  

Pan Wójt – odpowiedział,  że po 10 wyrokach, nie chce już  zatrudniać  takich osób. Ale

ponieważ  są  to ludzie z naszej gminy Sąd Rejonowy w Pułtusku wysyła ich aby wyroki

odpracowywali na swoim terenie.    Z wyrokami do wykonywania prac na cele społeczne jest

14 osób. Zatrudnienie ich wiąże się z kosztami i obowiązkami dla gminy. Osoby te trzeba

skierować na badania lekarskie, przeszkolić z zakresu BHP, ubezpieczyć,  zakupić ubranie

robocze,   zabezpieczyć  front  robót  oraz  zatrudnić  pracownika,  który  by  ich  rozliczył  z
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wykonania robót.  Są problemy z zebraniem i rozliczeniem tych ludzi.  Ludzie ci są trudni do

współpracy. Uważa, że było by już dobrze, gdyby każdy skazany, odpracował solidnie połowę

kary.

Pan  Zdzisław  Sierzan-  stwierdził,  że  przy  drogach,  powinny  być  przez  nich  wycięte

wszystkie krzaki. 

Pan Witold Czapliński – uznał, że skazani mają za wysokie wyroki.

Pan Zdzislaw Sierzan – zapytał Pana Wójta, kto wycinał krzaki przy drodze od przystanku w

kierunku Pękowa? Miesiąc temu były wycięte duże drzewa

Pan Wójt – odpowiedział, że dokładnie nie wie kto, ale stwierdził, że co roku usuwa się i

wycina krzaki, a one odrastają jeszcze szybciej.Pan Przewodniczący Rady – stwierdził, że

przez to, że krzaki są wysoko przycinane, szybciej odbijają po kilka pędów z jednego pnia.

Pan Przewodniczący Rady – zapytał o przetargi. 

Pan Wójt – powiedział, że przetarg na drogę Gotardy- Gotardy został rozstrzygnięty. Przetarg

na drogę Słończewo-  Dziarno odbędzie się 31.08.2005 r. Jeśli chodzi o sprawę żwirowania,

to  żwir  będzie  wożony  w  najbliższym czasie  na  drogi,  o  najgorszym stanie.  Wyłoniono

wykonawcę, są zakupione kręgi. 

Pani Marianna Filipowicz – zapytała co w tym roku z firmą  która będzie odbierała śmieci,

czy będzie odbierać je kompleksowo?

Pan Wójt – odpowiedział, że firmy tj.  Zakład Usług  Komunalnych i firmy „BŁYSK” z

Makowa.  otrzymały  decyzje  z  Urzędu  Gminy  zezwalające  na  wejście  na  teren  gminy.

Wysypisko śmieci w Grochach Serwatkach jest już zamknięte i zostanie uporządkowane.

Pan Zdzisław Sierzan – stwierdził, że słyszał, że się zmieniło. Odbierać śmieci miała jedna

firma , a  są dwie. 

Pan Wójt – odpowiedział, że mieszkańcy gminy chcieli konkurencji i zezwolenia na odbiór

śmieci otrzymały dwie firmy.  

Pani Zofia Frąckiewicz – zapytała, kiedy będą  podpisane te umowy?

Pan Wójt –  odpowiedział,  że przedzwoni  do  firmy.  Odbędą  się  na wsiach zebrania na

których zostaną podpisane umowy .

Pan Mieczysław Skorupski – stwierdził, aby o zebraniach  powiadomić obydwie firmy.

Pan Jan Kiliś – zapytał, kto jest odpowiedzialny  za wydatki w straży? Chodzi o sprawę

samochodów, resory, amortyzatory i inne.  Mówi się o bezpieczeństwie, mówi się kierowcom,
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że Rada  nie daje pieniędzy na straż. Strażacy więcej ryzykują jazdą samochodem,  jak przy

pożarze.      

Pan  Wójt –  stwierdził,  że  na  początku  roku  wystąpił  o  środki  finansowe  i  zostały

wyremontowane samochody z jednostki  w Gzach i  w Przewodowie.  Rozumie,  że budżet

gminy jest trudny, napięty. Jednak uważa, że o  jednosce OSP w Gzach należałoby pomyśleć i

pomóc  w  zakupie  samochodu  „LUBLIN,  który  byłby  przeznaczony  do  ratownictwa

drogowego. 1/3  kosztów zakupu tego samochodu sfinansowałaby Zarząd Główny Związku

Ochotniczej   Straży  Pożarnej  RP  w  Warszawie,  1/3  Fundusz  Ochrony  Środowiska  w

Warszawie, a pozostałą 1/3 musiałaby pokryć gmina. Koszt zakupu takiego samochodu dla

gminy, wyniósłby w granicach 26.000 zł.

Pan Jan Kiliś – stwierdził, że na razie należy poczekać z załatwianiem  takiego samochodu.

Zapytał, że dlaczego w Urzędzie nie mówi się, że brakuje na sesje, na pobory tylko akurat na

bezpieczeństwo? Zdziwił się, że samochody strażackie posiadają przeglądy techniczne. 

Pan Sierzan – stwierdził, że środki finansowe  na płace muszą być zarezerwowane.     

Pan Witold Czapliński – zapytał się, jak wygląda sprawa nieotrzymania zawiadomień na

lipcową sesję, gdyż nie wszyscy je otrzymali? 

Pan Wójt – odpowiedział, że sprawa ta nie została jeszcze wyjaśniona do  końca z Panią

Kierownik Poczty. Na następnej Sesji Rady Gminy odpowie dlaczego tak się stało.    

Pan Krzysztof Zabielski – zapytał się kiedy będą wykonane roboty przy hali  sportowej?

Chodzi  głównie o malowanie i  kilka innych rzeczy,  które miały być  wykonane w czasie

wakacji. Stwierdził, że pozostało już tylko tydzień wakacji. Było otwarcie inwestycji, a prace

są niedokończone.

Pan Wójt – odpowiedział, że dzwonił i rozmawiał w tej sprawie z wykonawcą, który obiecał,

wykonać wszystkie niedokończone roboty. Postara się dopilnować, aby było zrobione.

Pan Witold Czapliński -  mieszkanki wsi Mierzeniec  dopominają się oświetlenia ulicznego,

tam, gdzie kiedyś było oświetlenie drogi.

Pan  Wójt –  odpowiedział,  że  dodatkowe  lampy  oświetleniowych  na  terenie  gminy,  to

dodatkowe koszty.  Jest zdania, żeby nie włączać następnych lamp. Jeśli wł ączy się w kilku

wsiach 10 lamp na cały rok, to koszty oświetlenia znacznie wzrosną. Do tego trzeba doliczyć

koszt słupów, kabli i lamp. Jeśli Rada przeznaczy środki pieniężne,  lampy zostaną włączone.

Pan  Zdzisław  Sierzan –  zgłosił  założenie  lampy  w  Pękowie  przy  posesji  Państwa

Niedziałkowskich.  
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Pan Krzysztof Zabielski – poinformował, że w jego miejscowości zamieszkania, jest stara

linia energetyczna. Przy dużych obciążeniach, przygasa  światło. Jest jak na dyskotece, a

obciążenie sieci ciągle rośnie. Stwierdził, że w tamtym roku przy linii byli jacyś panowie i

oglądali, ale co robili dalej nie wie. 

Pan Wójt – odpowiedział, że wystąpi z pismem do Zakładu Energetycznego z zapytaniem,

kiedy  planują  w  Żebrach  Wiatrakach  modernizację  linii  energetycznej.  Następnie

poinformował, że w Żebrach Wiatrakach istnieje budynek po OSP.                                      

Gmina jest  na etapie  komunalizacji  tego obiektu.  Po  skomunalizowaniu  budynku OSP,

będzie chciał przeznaczyć go do sprzedaży. Są chętni do zamieszkania w tym budynku.

Pan Edward  Malicki ,  –  zapytał  jak  jest  z  wodociągowaniem  pozostałych rolników na

terenie gminy którzy jeszcze nie zostali  podłączeni do wodociągu? Czy idą  prace w tym

kierunku?  Jednocześnie,  poinformował  o  zniszczeniu  przez  wiatr  i  deszcz  tablicy

informacyjnej z której zostały tylko ramki.    

Pan  Wójt –  odpowiedział,  że  tablicę  informacyjną  trzeba  odbudować.  Odnośnie

wodociągowania  8 rolników,  jesteśmy na etapie projektowania. Geodeci kończą prace. Jest

opracowany kosztorys. W tym roku chcemy wszystko skończyć. Są to 4 osoby w Pękowie, 2

osoby w Przewodowie i 2 osoby w Mierzeńcu.

Pan Witold Czapliński – zapytał, jak było z  płatnością na wodociąg ogólnie od wszystkich i

z jego terenu?

Pan Wójt – odpowiedział, że obiekt „Mierzeniec” był lepszy. Z płatnością nie  jest najgorzej.

Z  osobami,  które  mają  kłopoty  finansowe,  do  wcześniej  podpisanych  umów  zostały

sporządzone odpowiednie aneksy.

Ad. pkt 7 

Pan Ireneusz Ambroziak – zaproponował wniosek , aby na sesje Rady Gminy zapraszać z 3

parafii , które są na gminie również księży.

Pan Przewodniczący Rady – stwierdził, że księża są mieszkańcami gminy, sesje są otwarte i

jeżeli księża sobie życzą, to zaproszenia możemy im wysyłać.  Mają prawo uczestniczenia w

sesjach. Na najbliższą sesję zostaną wysłane zaproszenia do księży.   

              Po wyczerpaniu się wszystkich punktów porządku obrad  Przewodniczący Rady

Gminy zamknął sesję.
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Zofia Pszczółkowska
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