
 
P R O T O K Ó Ł  Nr XIV/08 

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 30 kwietnia 2008 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Marianny Filipowicz – Przewodniczącej Rady Gminy Gzy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz  - o godz. 10.20 otworzyła XIV Sesję Rady 

Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczyła, 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 decyzji.   

Przedstawiła proponowany porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.    

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

    w Gzach za 2007 rok. 

6. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2007 rok: 

    a/ wystąpienie Wójta, 

    b/ zapoznanie z Uchwałą Nr 17/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

         Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 marca 2008 r.  w sprawie wydania opinii 

         o przedłożonym przez  Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007  

         rok, 

    c/ zapoznanie z Uchwałą Nr 2/08 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 10 kwietnia  

        2008 roku o opinii wykonania przez Wójta Gminy budżetu za rok 2007 i w sprawie  

        wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy,  

    d/ zapoznanie z Uchwałą Nr  90/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

         Obrachunkowej   w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania 

         wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 10.04.2008 r.  w sprawie udzielenia 

         absolutorium  Wójtowi Gminy Gzy, 

    e/ opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykonania  

         budżetu Gminy Gzy za 2007 rok, 

     f/ opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 2007  

         rok, 

    g/ dyskusja. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia  

    absolutorium Wójtowi Gminy.    

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na  

    terenie gminy Gzy.   
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10. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Gzy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa  

      Działania „Zielone Mosty Narwi”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata  

      2008-2013.  

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

13. Sprawy bieżące gminy. 

14. Wolne wnioski i pytania. 

Jednocześnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić                 

z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 

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

przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 3 

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy 

odbytej w dniu 27 marca 2008 roku Nr XIII/08 jest wyłożony na sali obrad do wglądu. Radni 

nie wnieśli uwag do wyłożonego protokołu, w związku z czym ,  został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 4 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji skierowanych do Wójta Gminy. 

Z uwagi na uczestnictwo w posiedzeniu sesji dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych                 

w Pułtusku Kazimierza Strzyżewskiego  radni i sołtysi poruszyli następujące kwestie: 

Radny Wiesław Światkowski – poruszył sprawę poboczy na drodze powiatowej Łady – 

Gotardy. Zapytał, czy nie można byłoby wyrównać ich żwirem lub ewentualnie położyć 

asfalt? 

Radna Zofia Frąckiewicz -  zapytała o chodniki w miejscowości Szyszki? Przypomniała, że       

w 2004 r.  Pan dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku był na wizji. Chodniki miały 

być położone w 2007 r. Jest już rok 2008 , a chodników  nie ma. Uznała, że ponieważ we wsi 

nie ma ani pobocza, ani chodników, mieszkańcy chodzą jezdnią. Podkreśliła, że obecne 

chodniki są tak  zarośnięte, dziurawe i koślawe, że nie nadają się do użytku.   

Sołtys wsi Słończewo Jacek Grochowski – powiedział, że w Szyszkach nie ma chodników, ale 

za to jest basen na skrzyżowaniu. Taka sytuacja trwa co najmniej pół roku. Po każdym 

deszczu  w miejscu tym jest zalew  - niebezpieczeństwo.  

Następnie mówił o  zakrzaczeniach, które na pewnym odcinku drogi powiatowej zostały 

wycięte. Jego zdaniem, byłoby  pozytywnie,  gdyby krzaki nie były złożone na drogę                   

i pobocze. Dodał, że tak   było  w Szyszkach po prawej stronie, krzaki  leżały na środku drogi.     

W sprawie poboczy na tej drodze  uznał, że nie są to pobocza, ale okopy. Zapytał, do kogo 

mają zgłaszać się ludzie, którzy  pourywali   resory lub wahacze? 

Sołtys wsi Borza - Strumiany Alicja Jaszczak – zapytała, kiedy zostanie położony asfalt na 

drodze powiatowej,  na odcinku Osiek – Borza – Strumiany? 

Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński – zapytał o losy drogi powiatowej Kozłówka – 

Krzemień. Nadmienił, że na drodze tej miał być remontowany asfalt.  
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku Kazimierz Strzyżewski – na zadane pytania 

udzielił następujących odpowiedzi:  

- Jeśli chodzi o drogę Łady – Gąsocin,  to cała jest zakwalifikowana do przebudowy łącznie       

z poboczami i chodnikami w Szyszkach. Pan Starosta Ciechanowski w ubiegłym roku robił 

plan wokół Ciechanowa (powiat pułtuski, przasnyski, makowski).   W związku z tym,    odbyło 

się  spotkanie Starosty z dyrektorami ZDP na temat przebudowy dróg ponadregionalnych. Na 

spotkaniu ,  powyższą drogę zakwalifikowano do planu. Obecnie czeka  na spotkanie z Panem 

Starostą, na którym dowie się,  co będzie zaproponowane i w jakim terminie będzie 

przebudowa. 

- W sprawie  poboczy  przyznał, że rzeczywiście mieszkańcy gminy mają rację, gdyż trzeba je 

wciąż uzupełniać. Jednak do tej pory takie rzeczy  nie były robione, ponieważ uważał, że 

ważniejsze było  łatanie  dziur w nawierzchni jezdni. Naprawa  poboczy  realizowana będzie 

w dalszej kolejności .   

- Na temat chodników powiedział, że pamięta,  kiedy był w Szyszkach z Panem 

Przewodniczącym Rady. Jednak zmieniły się plany, ponieważ  wypadło coś ważniejszego.       

W związku z tym czekają,  co będzie dalej. Podkreślił , że powyższa  droga jest tematem sesji 

Rady Powiatu. O  drogę  tę walczy radny powiatowy Pan Wojciech Żukowski. Nadmienił, że   

w kierunku poboczy na tej drodze ZDP nie robi  nic,  z uwagi na to,  że jest  prawie na 

końcowym etapie remontu nawierzchni. Nadmienił, że ma dużo wezwań, że ktoś jechał           

i wpadł w dziurę, ale do tej pory za uszkodzenia  na razie nie płacił odszkodowania. Jego 

zdaniem,  najważniejsza jest  gładka nawierzchnia jezdni  i prawidłowe jej oznakowanie . 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Jan Kiliś. Aktualna ilość radnych biorących 

udział w posiedzeniu - 14 

Dyrektor ZDP K. Strzyżewski – odnośnie zalewania przez wodę skrzyżowania w Szyszkach, 

powiedział, że w tym miejscu musiało zajść coś niewłaściwego  podczas przebudowy dróg 

przez firmę Pana Kaczmarczyka. Był na wizji i zna sprawę. Jednak z naprawą jezdni trzeba 

odczekać, aż wszystko wyschnie, ponieważ trzeba ją odkryć  i znaleźć przyczynę zalewania. 

- Jeśli chodzi o zakrzaczenia,  to wycięte krzaki  zostały złożone w rowie. Nie mniej jednak       

2 dni temu była  ekipa, która je usunęła. 

Sołtys wsi Słończewo J. Grochowski – powiedział, że w Wielkanoc, kiedy ludzie jechali do 

Kościoła krzaki leżały  na  drodze. 

Dyrektor ZDP K. Strzyżewski – zaprzeczył tej wypowiedzi i uznał, że mógł   to zrobić   ktoś 

złośliwie, chuligani  lub wiatr. Jednocześnie zapytał, od czego powyginane są znaki drogowe? 

- W sprawie  przebudowy odcinka  drogi  powiatowej Osiek – Borza Strumiany powiedział, że  

żeby przystąpić do inwestycji  musi mieć grunt. Na   ustalone  zebranie   przyjedzie  z Panem 

Wójtem  i wyjaśnią na czym to polega. 

- W kwestii drogi powiatowej Kozłówka – Krzemień poinformował, że  w planach  

przebudowy dróg powiatowych,   powyższa droga przewidziana jest  na 2011 r. Jednak,             

z uwagi na to, że wszystko się zmienia, nie wiadomo  czy do tego dojdzie.  
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Poinformował, że  opracowana dokumentacja została złożona do Urzędu Marszałkowskiego. 

Było pierwsze miejsce  i w 2007 r. droga byłaby wyremontowana. Jednak pieniądze poszły do 

Warszawy na rondo  Starzyńskiego.  Niemniej jednak plan przedkładany jest dalej. 

Nadmienił, że ZPD jest powołany tylko do bieżącego utrzymania dróg -   letniego i zimowego. 

Dlatego z Panem Starostą i Zarządem Powiatu nie musi ustalać gdzie ma prowadzić remonty, 

robić malowanie poziome lub ustawić znaki.   Pieniądze jakie  posiada są  tylko na ten cel. 

Natomiast jeśli chodzi o inwestycje jak np. chodniki w Szyszkach, to  jakie inwestycje  będzie 

wykonywał ZDP,  decyduje Zarząd Powiatu.  Wyjaśnił, że ZDP  tylko wnioskuje i daje 

propozycje.  Wracając do drogi  Kozłówka – Krzemień,  powiedział, że  jest  wyremontowana,  

za wyjątkiem kilku dziur,  które zostaną załatane. 

Sołtys wsi Słończewo J. Grochowski – poprosił dyrektora ZDP  o wycięcie krzaków po prawej 

stronie drogi w Słończewie  w kierunku Gotard. Uznał, że w miejscu tym jest zakręt,                 

a   wystające krzaki sięgają asfaltu.  

Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki – zapytał, czy na drodze Szyszki – Ostaszewo – Wielkie nie 

można zerwać nawierzchni i przebudować ją na odcinku o długości 50 m.  Nadmienił, że        

w ciągu roku powyższy  odcinek drogi był naprawiany 4 razy. 

Dyrektor ZDP K. Strzyżewski -  odpowiedział, że być może  byłoby warto  przebudować ten 

odcinek, ale wiąże się to z odpowiednim sprzętem, a  ZDP takiego nie posiada.  Póki co,          

dziur w jezdni  na razie  nie ma.    

W dalszej kolejności głos zabrał przedstawiciel firmy EUROINSTAL w Ciechanowie.   

EUROINSTAL w Ciechanowie Regionalny koordynator Jacek Andrzej Stachiewicz – 

powiedział, że PROGRAM GMINA skierowany jest do samorządów gminnych i rolników. 

Chodzi tu głównie o obszary zabudowy rozproszonej,  kolonijnej, tam gdzie w przyszłości       

w planach  nie jest ujęta  budowa sieci kanalizacyjnej. Poinformował, że z badań 

statystycznych wynika, że zabudowa rozproszona,  kolonijna obejmuje prawie 50% naszego 

kraju. Według  polskich przepisów ścieki komunalne muszą być oczyszczone do 2013 r.           

W związku z tym,  został  utworzony Krajowy Program Oczyszczania  Ścieków Komunalnych         

o możliwościach sięgania po środki unijne. Jednak nie wszystkie gminy na to  załapały się ze 

względu na małą liczbę mieszkańców. Gmina Gzy jest w sytuacji, że  nie weszła w Krajowy  

Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W związku z tym pojawia się problem 

finansowego rozwiązania tego problemu. Nadmienił, że z wcześniejszych  rozmów z  Panem 

Wójtem zorientował się, że na część gminy są opracowane projekty na  kanalizację i budowę 

oczyszczalni, natomiast  część gminy w przyszłości nie będzie objęta kanalizacją. Stąd  jego 

oferta, polegająca na ukierunkowaniu zmiany sposobu myślenia, aby nie czekać na budowę 

kanalizacji, ponieważ nie wiadomo kiedy to nastąpi chociażby ze względów czysto 

ekonomicznych. Uznał, że gminy nie stać na to, żeby kanalizacja dotarła do wszystkich 

sołectw,  ponieważ pokonywanie kilometrów pustych odcinków, spowoduje, że koszty 

eksploatacji kanalizacji ,kolektora, oczyszczalni , budowa przepompowni staną się olbrzymie.  
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Dlatego też, gminy zaczynają spoglądać w kierunku przydomowych oczyszczalni ścieków, 

które nie są skomplikowane. Poinformował, że pierwsze przydomowe oczyszczalnie ścieków 

zaczęły powstawać  30 lat temu na terenie Francji i Niemiec i doskonale spełniają swoje 

zadanie. Są niedrogie w eksploatacji,  zajmują niewielką powierzchnię terenu, a prawidłowa 

eksploatacja pozwala na kilkudziesięcioletnie użytkowanie. Następnie przedstawił budowę 

oczyszczalni SOTRALENTZ. Stwierdził, że przydomowa oczyszczalnia powinna znajdować się 

w odległości  2 m od granicy działki, 3 m od drzew, 30 m od studni lub ujęcia wody pitnej.        

W stosunku do budynków mieszkalnych przyjęto założenia, aby oczyszczalnia była jak 

najbliżej budynku. Jeśli chodzi o zbiorniki to są różnej wielkości  od 2.000 l  przez 3.000 l, 

4.000 l.  Przy wytwarzaniu ścieków poniżej 5m3  na dobę,   wystarczy  zgłoszenie i uzyskanie 

zgody przed zainstalowaniem urządzenia. Na wytwarzanie ścieków powyżej 5 m3,  potrzebny 

jest projekt   i pozwolenie wodno-prawne , które można uzyskać  w Starostwie Powiatowym. 

W dalszej części wystąpienia omówił sposób pozyskiwania środków na oczyszczalnie. 

Nadmienił, że   gmina Gzy dysponuje niewielkimi środkami Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, które mogłaby przeznaczyć na dofinansowanie inwestycji. 

W związku z tym,  istnieje możliwość pozyskania środków z zewnątrz  z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Przyznał, że drugi rok jest 

możliwość, aby gminy występowały o częściowe sfinansowanie  oczyszczalni przydomowych 

przy udziale własnych środków finansowych z komponentu E w wysokości do 200.000 zł.  

Zaznaczył, że jest również możliwość skorzystania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Gminy, które nie mają zbyt dobrego  zwodociągowania procentowo   i skanalizowania,   mają 

bardzo duże szanse na sięgnięcie po środki do 4.000.000 zł.  Jeśli chodzi o koszty  

przydomowych oczyszczali ścieków,  to są bardzo zróżnicowane i wahają się w granicach od 

7.500 zł.  z montażem,  do 11.000 zł. z osadem biologicznym  czynnym. 

Radny W. Światkowski – powiedział, że tereny są różne – piaszczyste i gliny. Zapytał, czy 

przydomowa oczyszczalnia ścieków , którą proponuje  spełni  swoje zadanie na iłach?  

EUROINSTAL w Ciechanowie Regionalny koordynator J. A.  Stachiewicz – odpowiedział, że     

o tym jakiego typu może być zastosowane  urządzenie, decydują badania gruntu.   

Dobierając urządzenie,  z EUROINSTALU przyjeżdża specjalista, który bada warunki 

gruntowo-wodne (jak wysoko  występują wody podskórne i jakiego rodzaju  jest podłoże na 

pewnej głębokości). Na tej podstawie  w uzgodnieniu  z rolnikiem  dobiera odpowiednią 

oczyszczalnię przydomową. Gwarancja urządzenia obejmuje 10 lat. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski  Mieczysław Skorupski -  poprosił o procentowe  określenie 

ilości  środków,  jakie można  uzyskać na dofinansowanie takiego projektu?  

EUROINSTAL w Ciechanowie Regionalny koordynator J. A.  Stachiewicz – odpowiedział, że 

gminy najczęściej ustalają, że rolnik  dofinansowuje od 1.500 zł. do 2.500 zł. Resztę 

dofinansowuje gmina korzystając ze środków  zewnętrznych przy udziale środków własnych. 

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska – zapytała, jaki jest okres  realizacji, tj. czas od 

momentu projektu do zrealizowania?  
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EUROINSTAL w Ciechanowie Regionalny koordynator J. A.  Stachiewicz – odpowiedział, że 

jeżeli gmina korzysta ze środków zewnętrznych,  to na zadanie musi  odbyć się przetarg.         

Powołana komisja wybierając gospodarstwa z list rolników z danego obszaru może stosować 

różne kryteria i różną ilość zakwalifikowanych gospodarstw np. 20 lub 30. Firma, która wygra 

przetarg otrzymuje wykaz wybranych gospodarstw, dociera do rolnika i prowadzi na jego 

terenie badania.  Po konsultacji z właścicielem gruntów dobiera oczyszczalnię.  Uznał, że        

w jednym roku wszystkich przydomowych oczyszczalni pobudować się nie da. Zadanie trzeba 

rozłożyć do 2013 r.   

Sołtys wsi Begno P. Kownacki – zapytał, czy na przydomowe oczyszczalnie ścieków można 

pozyskać środki z ochrony środowiska? 

EUROINSTAL w Ciechanowie Regionalny koordynator J. A.  Stachiewicz -  odpowiedział, że 

można uzyskać kredyt na okres 5 lat,  na bardzo dobrych warunkach. 

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – przypomniał, że gmina posiada koncepcję budowy 

oczyszczalni ścieków , która była omawiana kilka razy. Nadmienił, że gmina Gzy jest gminą     

o przeważającej zabudowie kolonijnej. Jednak na dzień dzisiejszy nie jest ustalone,  w jakim 

kierunku pójść z oczyszczalnią ścieków, czy budować jedną czy dwie? Uznał, że kwestia 

przydomowych oczyszczalni ścieków,  w pewnym zakresie rozwiązałaby problem. Dodał, że 

jest szansa na zdobycie środków obwarowanych warunkami  z komponentu Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w wysokości do  4.000.000  zł.    Jest to 

dofinansowanie 75%  budowy oczyszczalni.  Środki w wysokości 25% , to udział środków 

gminy i rolników,  również w ustalonych procentach.  Uznał, że po uzgodnieniu z Radą Gminy 

i  rolnikami  jest to jakieś wyjście i należy przemyśleć,  czy chcemy w tym kierunku pójść. 

Nadmienił, że jest również możliwość  pobudowania przydomowych oczyszczalni ścieków na 

koszt własny rolnika. Przypomniał, że na budowę oczyszczalni większej kanalizacyjnej gminy 

naszej nie stać, natomiast przydomowe oczyszczalnie w jakimś sensie rozwiązałyby problem. 

Poza tym, w gminie jest tylko kilka wsi o  zwartej zabudowie, a koszty budowy oczyszczalni         

z kanalizacją są 3 razy większe od kosztów  budowy wodociągu. Zaproponował wspólne 

spotkanie, w celu  ustalenia,  w którym kierunku pójść i ewentualnie zebrać zapotrzebowanie 

na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jego zdaniem, udział w kosztach  budowy 

oczyszczalni w wysokości  2.000 zł. nie jest aż tak dużym wydatkiem dla rolnika.  Na koniec 

podziękował Panu J.A. Stachiewicz za przyjazd i przybliżenie  interesującej nas  kwestii 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.     

Ad. pkt 5 

Przewodnicząca M. Filipowicz –  ze względu na uczestnictwo w posiedzeniu sesji Rady 

Gminy dyrektora Zakładu Usług Wodnych w Mławie  Jana Stępki  zaproponowała, aby   pkt 9 

porządku obrad był omawiany jako pkt 5. Pozostałe punkty będą omawiane w porządku 

ustalonym wcześniej. 

Rada Gminy przyjęła przez aklamację zmianę porządku obrad. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Kazimierz  

Żebrowski -  przedstawił pozytywna opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie:  

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy z dnia 

22.04.2008 r. – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński – również przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy z dnia 23.04.2008 r.  – stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że  dotychczasowa cena 1 m3 wody   wynosi 

1,62 zł netto. Ze strony ZUW w Mławie jest propozycja wzrostu o 5 groszy. Wiąże się to           

z kosztami,  jakie ponosi firma w związku z konserwacją naszych urządzeń wodociągowych. 

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych  w Mławie Jan Stępka – wyjaśnił, że w związku z względną 

stabilizacją cen produktów i artykułów,  podwyżek ceny wody nie było 2 lub 3 lata. Z uwagi 

na to, że w bieżącym  roku nastąpił znaczny wzrost energii  elektrycznej,  podwyżka  dotknęła 

również  zakład, który posiada  urządzenia (pompy głębinowe, pompy poziome, sprężarki i 

inne)  zużywające dużo prądu do dystrybucji wody. Poinformował, że w 2007 r.  energii 

zużyto za 55.415,49 zł. Na rok bieżący planuje się na energię wydatkować ponad 63.000 zł.  

Drugim czynnikiem, mającym wpływ na wzrost ceny wody jest Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. , które nakłada   na wszystkie firmy,  eksploatujące wodociągi,  

ponoszenie  kosztów badań wody, które są znaczne, i  wynoszą ok. 3.000 zł.  za jeden 

wodociąg.   Uważał, że zaproponowana podwyżka ceny 1 m3 wody jest do przyjęcia. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy  w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 10 głosami  „za” przy 

4 głosach „wstrzymujących”  podjęła Uchwałę Nr XIV/65/08 w sprawie: zatwierdzenia taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy- która stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu.  

Radny M. Mordwiński – poprosił , aby dyrektor ZUW przybliżył koszty budowy zbiorników 

wyrównawczych na Stacji Uzdatniania Wody w Gzach, ponieważ istnieją problemy                       

z ciśnieniem wody. 

Dyrektor ZUW w Mławie J. Stępka – powiedział, że wodociąg został wybudowany 20 lat 

temu i już wtedy  zaplanowano, że będą wykonane zbiorniki retencyjne, ponieważ potrzeby 

wody w perspektywie będą rosły. /I etap budowy wodociągu tj.  Stację Uzdatniania Wody 

sfinansował w 100% Wojewoda Ciechanowski, inwestorem zastępczym był Wojewódzki 

Zarząd Inwestycji Rolniczych w Ciechanowie./ Ponieważ zbiorniki retencyjne były drogie ,  

były dylematy,   czy budować je,  skoro nie ma nawet 1 km sieci wodociągowej. W związku     

z tym podjęto decyzję, żeby najpierw wybudować hydrofornię bez zbiorników i sieć 

wodociągową,  a  w dalszym okresie wybudować zbiorniki. Tak też zrobiono.   
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Od tego czasu mija prawie 20 lat . Dzięki staraniom Rady Gminy i Pana Wójta sieć 

wodociągowa została wykonana do wszystkich zabudowań.  Jednak kiedy  przyjdzie okres 

suszy  wody brakuje, ponieważ wydajność   równa się wydajności studni głębinowej. 

Zaznaczył, że tak jak dawniej tak i obecnie koszty budowy zbiorników retencyjnych są 

wysokie. W związku z tym, że takie przedsięwzięcie mogło być doinwestowane przez Urząd 

Marszałkowski w kwocie do 200.000 zł.    z Panem Wójtem był w kontakcie już w styczniu br.  

Wspólnie szybko  skalkulowali, że za powyższe środki i 10% udział gminy,  można   byłoby 

wybudować  przynajmniej 1 kompletny zbiornik retencyjny i podłączyć rurociągami pod 

budynek. Jednak,   aby  przeprowadzić tę inwestycję, żeby służyła w 100% jego zdaniem, 

powinno się wybudować 2 zbiorniki  retencyjne po 150 m3 , zakupić przewody od zbiornika 

do hydroforni oraz zestaw pompowo-hydroforowy (ok. 5 pomp z automatyczną regulacją).  

Koszt 2 zbiorników i 2 zestawów wynosiłby w granicach ok. 600.000 zł. Z uwagi na to, że 

Urząd Marszałkowski przydzielił gminie tylko  50.000 zł.,  z otrzymanych środków można 

byłoby wybudować 2 fundamenty  z betonu pod 2 zbiorniki retencyjne. Był zdania, aby 

przydzielone środki finansowe wykorzystać  i nie odmawiać ich przyjęcia, natomiast                

w przyszłym roku wystąpić ponownie o 200.000 zł. Wówczas zbiorniki retencyjne można 

byłoby postawić na gotowych fundamentach. 

Radny Edward Malicki – powiedział, że wodociąg  wybudowała gmina, natomiast ZUW ma   

go w eksploatacji. O środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego,   również  zabiegała  

gmina. Zapytał, czy aby zrobić więcej,  do przydzielonych środków,   ZUW  jest w stanie 

dołożyć własne środki ? 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski -  przypomniał, że na Stacji Uzdatniania Wody     

w Szyszkach miało być  wmontowane urządzenie, mające na celu  polepszenie wody.  Jego 

zdaniem, woda jest coraz gorsza pod względem smakowym.  

Dyrektor ZUW w Mławie J. Stępka – wyjaśnił, że hydrofornia w Szyszkach wykonana została 

zgodnie z dokumentacją. Badania wody wykazują, że wszystkie składniki hydro-chemiczne są 

w normie. Natomiast jeśli chodzi o  smak wody, to jednemu człowiekowi odpowiada,               

a  drugiemu  może nie odpowiadać. Woda jest badana zarówno na jednym i drugim 

wodociągu   na ponad 20 składników,   wyniki są  pozytywne. Dodał, że w Szyszkach woda 

jest filtrowana. Natomiast filtry czym są starsze,  tym są lepsze.  Dlatego jest za krótki okres, 

żeby wymieniać je na nowe, ponieważ mają od 10 do 12 lat. 

Jeśli chodzi o udział  ZUW w inwestycjach,  to jest to zakład budżetowy, natomiast 

właścicielem hydroforni i sieci jest gmina. ZUW może pomóc, ale tylko  w symboliczny 

sposób w formie robocizny. Natomiast przekazanie  środków finansowych  gminie jest 

niemożliwe, ponieważ wiąże się z przekroczeniem przepisów obowiązujących  zakłady 

budżetowe, które  tak jak gmina podlegają kontroli  przez Regionalną Izbę Obrachunkową.   

Radny Zdzisław Kaczorowski – powiedział, że jako  radni nie znają gospodarki wodnej i nie 

wiedzą co jest pod ziemią, natomiast Pan dyrektor zna sieć.  
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Nadmienił, że w gminie są  2 ujęcia wody w Gzach-Wisnowych i w Szyszkach, i radni wiedzą        

o tym, że kiedy zostały podłączane poszczególne wsie, w wielu miejscach  jest   bardzo niskie 

ciśnienie. Obecnie mówi się o zwiększeniu ciśnienia poprzez  zbiorniki retencyjne                      

i przepompownie. W związku z tym zapytał, jak uważa Pan dyrektor,  w jakim kierunku 

należy iść, a może dokonać następnego odwiertu w przyszłości ? 

Dyrektor ZUW w Mławie J. Stępka – odpowiedział, że uważa, że 2 Stacje Uzdatniania Wody  

dla gminy wystarczą, pod warunkiem że trzeba powoli dążyć do zakończenia budowy Stacji 

Uzdatniania Wody o zbiorniki retencyjne w Gzach- Wisnowych. Jego zdaniem,   mnożenie 

odwiertów (Stacji Uzdatniania Wody ) podwyższa koszty eksploatacyjne i nie jest dobre dla 

gospodarki wodnej. Jeśli chodzi o ilość wody przy zbiornikach retencyjnych w Gzach- 

Wisnowych  uważał, że problem z wodą  byłby rozwiązany   na dalsze 25 lat. 

Wójt Gminy Z. Kołodziejski – poinformował, że myślał o tym, żeby zrobić 1 zbiornik 

wyrównawczy i poprawić ciśnienie wody.  Do Urzędu Marszałkowskiego złożył wniosek           

o dotację celową dla gminy w ramach komponentów  na kwotę 200.000 zł.  Otrzymaliśmy 

tylko 50.000 zł. Jednak  jest możliwość, aby z otrzymanych środków nie rezygnować i zmienić 

zakres robót. Jego zdaniem, za przyznane środki z Urzędu Marszałkowskiego plus 10% udział 

środków własnych   można już coś zrobić. 

Dyrektor ZUW w Mławie J. Stępka – wyjaśnił, że  za powyższe środki  można zrobić                 

2 fundamenty pod zbiorniki retencyjne plus rury do hydroforni. Jeśli  środków zbraknie,  

gmina pokryje koszty zakupu materiałów, a ZUW robociznę. 

Wójt Z. Kołodziejski   - zaproponował, aby  Pan  dyrektor ZUW  spotkał się z nim, ustalił 

zakres robót i skosztorysował prace. 

Dyrektor ZUW w Mławie J. Stępka - obiecał, że na spotkanie przyjedzie. 

Ad. pkt 6 

Przewodnicząca  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

Jadwiga Frąckiewicz – przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach  za rok 2007. 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych           

w Gzach za rok 2007 – stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.    

Ad. pkt 7  

Przewodnicząca M. Filipowicz – udzieliła głosu Wójtowi Gminy Zbigniewowi 

Kołodziejskiemu. 

a/  

Wójt  Z. Kołodziejski - przedstawił wystąpienie w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 

rok 2007. 

Wystąpienie Wójta Gminy Gzy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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b/  

Sekretarz Gminy Barbara Polańska  - odczytała Uchwałę Nr 17/C/2008 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie wydania 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 

rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

c/  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Sierzan - odczytał Uchwałę Nr 2/08  Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 10 kwietnia 2008 r. o opinii wykonania przez Wójta Gminy 

budżetu za rok 2007 i w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

d/  

Sekretarz B. Polańska – odczytała Uchwałę  Nr 90/C/2008  Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2008 r.  w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 10.04.2008 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Gzy. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

e/ 

Przewodniczący Komisji  Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski -  

powiedział, że Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Gzy  za 2007 rok.  

f/  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – również przedstawił 

pozytywną opinię Komisji dotyczącą wykonania budżetu. 

g/ 

Przewodnicząca M. Filipowicz – powiedziała, że w dziale Kultura fizyczna i sport  było 

uchwalone 20.000 zł. natomiast z wykonania budżetu wynika, że jest wykorzystane niewiele 

ponad 20%. Zwróciła uwagę,  aby środki  te przeznaczyć na cel, na który zostały 

zaplanowane. 

Wójt Z. Kołodziejski -   wyjaśnił, że w ubiegłym roku środków w dziale Kultura fizyczna i sport 

było sporo i nie zostały wykorzystane w całości.  W porównaniu do  ubiegłym roku,    

środków   wykorzystanych jest już więcej. Nadmienił, że do końca roku 2008 będzie starał się 

wykorzystać  je w całości. 

Radny Z. Kaczorowski -  powiedział, że coraz częściej jest pytany,  dla kogo powstało boisko 

sportowe wielefunkcyjne w Skaszewie Włościańskim. Mieszkańcy pytają, na jakich zasadach 

mogą z niego korzystać? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że wybudowane boisko sportowe wielofunkcyjne ma 

służyć młodzieży szkolnej i okolicznym mieszkańcom.  Nadmienił, że boisko jest ogrodzone 

siatką i należy pomyśleć nad tym , aby ktoś się nim opiekował i udostępniał. Podkreślił, że 

boisko musi być dostępne dla wszystkich. 
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Radna Zofia Frąckiewicz – w sprawie przebudowy drogi gminnej Ostaszewo-Pańki  -  Szyszki 

poinformowała, że od Szyszk w kierunku granicy wsi Ostaszewo–Pańki nie zostały 

wyczyszczone rowy. Pozostały  w nich krzaki i karpy, które  miały być usunięte. 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że stan rowów nie jest najgorszy . Krzaki i karpy  , które 

pozostały,  zostaną usunięte. 

Ad. pkt 8 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała  projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy i poddała pod 

głosowanie. 

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy głosowało 11 radnych, „przeciw” –  głosów nie 

było, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu.                                                                                                                                                         

Uchwała Nr XIV/66/08 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie : 

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady i stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – powiedziała, że projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni i był omawiany na posiedzeniach poszczególnych komisji.  Zmiany budżetu gminy wiążą 

się głównie z inwestycjami, ponieważ w miesiącu styczniu były składane wnioski do Urzędu 

Marszałkowskiego o dotacje. Listy imienne i  kwoty dotacji celowych dla Beneficjentów          

w tym  gminy Gzy zostały już opublikowane i  już wiemy  jakie mamy przyznane środki                 

w ramach wniosków składanych do 3 komponentów B, C i E. W związku z tym zachodzi 

konieczność zmniejszenia dochodów, ponieważ w budżecie zatwierdzonym w grudniu      

2007 r. planowano wyższe środki, ze względu na to, że w programach było zapisane, że 

gminy na drogi miały uzyskać po 300.000 zł. Gmina na drogę w Porzowie otrzymała 200.000 

zł., na oświatę -  zadanie „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły w Przewodowie”     

(wiąże się z umorzeniem pożyczki pobranej na wodociągowanie) na złożony wniosek              

o 100.000 zł.,  uzyskała 50.000 zł.  W związku z tym nastąpiło zmniejszenie dochodów              

o 150.000 zł.   Zwiększenie w dziale 010 wiążą się ze składanym wnioskiem w ramach 

komponentu C o uzyskanie 200.000 zł., na inwestycje wodociągowe.  Po posiedzeniu Zarządu 

Wojewódzkiego  w Warszawie   przyznano 50.000 zł. W dziale 801 – 5.000 zł.  jest to umowa 

darowizny na rzecz Publicznego Gimnazjum w Gzach z przeznaczeniem na zagospodarowanie 

czasu wolnego młodzieży i nauczycieli poprzez zaangażowanie w akcję  i wydarzenia                

o charakterze sportowym. Po zmniejszeniu dochodów w kwocie 150.000 zł.   i zwiększeniu     

w wysokości 55.000 zł. , dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.190.044 zł.               
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W wydatkach jest propozycja zwiększenia środków  w dziale 010 -  70.000 zł. (50.000 zł.          

z dotacji plus 20.000 zł. z budżetu gminy)  z przeznaczeniem  na modernizację Stacji 

Uzdatniania Wody w Gzach - Wisnowych.  W dziale 700 – 50.000 zł. przeznacza się na  

modernizację budynku mieszkalnego w Gzach. W dziale 801 –  kwota 154.410 zł. z tego:  

143.410 zł. przeznacza się na wynagrodzenia pracowników szkół zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji z dnia  11.03.2008 r.  określającym  wysokość minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz składników pochodnych naliczonych od płac, 

kwotę 6.000 zł. przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne w oddziale przedszkolnym         

w PSP w Przewodowie dla nauczyciela wspierającego  na podstawie rozporządzenia  MEN i S 

z dnia 07.01.03 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, kwotę 5.000 zł.  przeznacza się na 

zorganizowanie  różnych akcji i wydarzeń sportowych tj. turnieje piłki nożnej i piłki siatkowej, 

treningi walki bokserskiej oraz  spotkania ze znanymi sportowcami. W dziale 900 kwota 

23.000 zł. z tego : 20.000 zł.  przeznacza się na konserwację urządzeń oświetleniowych             

i montaż lamp oświetleniowych na terenie gminy, kwotę 3.000 zł. przeznacza się na  wydatki 

związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt  z terenu gminy Gzy oraz  zapewnienia im 

dalszej opieki. W związku ze zmianami,   plan wydatków   wynosi 9.148.831 zł. w tym: na 

zadania inwestycyjne 1.198.600 zł.  Po zmianach planowane jest zwiększenie deficytu  do  

wysokości 958.787 zł. pokrytego  kredytem bankowym w wysokości 950.000 zł  i wolnymi 

środkami w wysokości 8.787 zł.  Spłata kredytu i pożyczek w 2008 r. nastąpi z wolnych 

środków w wysokości  569.104 zł.  i kredytu bankowego  75.000 zł.  Planowany stan 

zadłużenia gminy  na 31.12.08 r.  wynosi 3.201.030 zł.  tj. 39, 1%  planowanych dochodów.  

Zmiana w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska                  

i Gospodarki Wodnej  wiąże się z wyższymi niż planowano przychodami  pochodzącymi             

z różnych opłat, które gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska         

i Gospodarki Wodnej.  W związku z tym plan uległ zwiększeniu po stronie przychodów jak 

również i wydatków.  Stan środków planowanych na początek roku – 3.841 zł., przychody – 

9.300 zł. , razem 13.141 zł.  W wydatkach w projekcie uchwały planowana kwota wynosi - 

12.100 zł.  z tego: na wydatki bieżące - 8.600 zł.  i  wydatki majątkowe  kwota  - 3.500 zł.  

Stan środków obrotowych na koniec roku – 1.041 zł.  Poinformowała, że na posiedzeniach 

komisji Pan Wójt wystąpił z autopoprawką o zwiększenie  kwoty dotacji, która  w projekcie 

uchwały wynosi – 3.500 zł. do kwoty - 5.000 zł.  z funduszy na dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i  zakupów inwestycyjnych   jednostek niezaliczonych do sektora 

finansów publicznych. Chodzi tu o dofinansowanie zadania odwodnienia gruntów we wsi 

Ostaszewo-Pańki, które będzie wykonane przez Gminną Spółkę Wodną w Gzach. 

Radny W. Światkowski – zapytał,  ile wynosi czynsz z tytułu wynajmu lokali w budynku 

mieszkalnym w Gzach, czy opłaca się wydać 50.000 zł. na remont tego budynku i czy            

nie byłoby  lepiej go  sprzedać ?  Uznał, że remont budynku nie skończy się na tej kwocie.  
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Jako przewodniczący Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosił  ustny wniosek                  

o wyłączenie  modernizacji  budynku mieszkalnego w Gzach z projektu uchwały w sprawie:  

zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008.  

Wójt Z. Kołodziejski -  odpowiedział, że lokatorzy płacą  niewielkie czynsze,  sprzedażą nie  

bardzo są zainteresowani. W budynku oprócz zajętych 3 lokali, jest lokal wolny po Gminnej 

Bibliotece  Publicznej, lokal, który zajmuje Koło Gospodyń Wiejskich i lokal, w którym mieści 

się biuro GSW.  Poinformował, że wystąpienie o środki  związane jest z decyzją  Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, która nakazuje remont budynku i określa spory zakres 

prac,  które należało wykonać  do lutego 2008  r. Dlatego, wystąpił o przedłużenie terminu 

wykonania prac.   Część budynku wyremontowana zostałaby  w tym roku, pozostała do      

2010 r.  Podkreślił, że remont  budynku jest koniecznością, a nie wykonanie jego może 

pociągnąć za sobą skutki finansowe niebezpieczne dla gminy.   Dodał, że wyremontowany 

budynek mieszkalny pozytywnie wpłynąłby   na wizualną część gminy.  

Sołtys  wsi Ostaszewo Włuski M. Skorupski – zapytał, dlaczego nie sprzedać tego budynku? 

Uznał, że jeśli jest ktoś chętny, to najlepiej byłoby  pozbyć się obiektu. 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że  sprzedaż budynku nie jest prosta. 

Radny E. Malicki – przypomniał, że o powyższym budynku mowa była już wcześniej. Rada  

Gminy akceptowała jego  sprzedaż, a nie remont. Jego zdaniem, jeśli jest możliwość 

sprzedaży, to budynek sprzedać i pozbyć się kłopotu. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że jeśli chodzi dochody z tytułu najmu lokali, to za 

rok 2007 uzyskaliśmy -  8.034,06 zł..  Są to dochody ze wszystkich budynków mieszkalnych 

jakie gmina wydzierżawia. Jednocześnie nadmieniła, że gospodarka  mieszkaniowa                  

w gminach i miastach nigdy nie była i nie jest gospodarką dochodową, ponieważ zawsze 

dokłada się do utrzymania obiektów mieszkalnych. 

Przewodniczący Komisji  Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski –

przedstawił pozytywną opinie Komisji  do projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy 

Gzy na rok 2008. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński- powiedział, że jego Komisja 

również pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt w/w uchwały. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy 

Gzy  na rok 2008. 

Radny Z. Kaczorowski – przypomniał, że Pan Wójt powiedział, że nie wykonanie decyzji 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  może pociągnąć  pewne skutki finansowe 

niebezpieczne dla gminy. Zapytał, jakie to skutki?  Jego zdaniem,  jest to istotne, ponieważ 

jeśli nie wykonamy remontu i oszczędzimy 50.000 zł. a następnego roku  trzeba będzie 

zapłacić 150.000 zł.,  to konsekwencje dla gminy mogą być niebezpieczne.  Dodał, że  nie jest 

to głos za tym, żeby remontować, bo osobiście jest za sprzedażą budynku. Uznał, że               

w obradach sesji nie uczestniczy radca prawny. 
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Wójt Z. Kołodziejski – był zdania, że jeśli dojdzie do sprzedaży, a budynek będzie 

wyremontowany,  to nic na tym nie stracimy. 

Radny Z. Kaczorowski – powiedział, że nie wie w jakim stanie technicznym jest budynek 

mieszkalny, ale  kiedy przejeżdża i patrzy na niego, to trudno uwierzyć, że nadaje się do 

remontu. Zapytał,  na jakiej podstawie Pan Wójt mówi o remoncie budynku? Zrozumiał,       

że    w grę wchodzi wymiana dachu. 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że byłby wymieniony dach, rynny oraz wyremontowana 

ściana od strony łąki. 

Radny Z. Kaczorowski – uznał, że radni za mało wiedzą, żeby podejmować taką decyzję.  

Sołtys wsi Gzy Marian Zawadzki – mówił, że budynek nie ma podwalin. W tej chwili budynek 

może ktoś kupić,  ponieważ będzie tani, ale jeśli dołoży  się do niego 150.000 zł., ponieważ 

remont to worek bez dna,   to  pieniędzy tych nikt nie zwróci. Zaznaczył, że nie mówi tego 

złośliwie, natomiast decyzja w tej sprawie należy do Rady Gminy.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – poddała pod głosowanie wniosek Klubu PSL o wyłączenie 

modernizacji budynku mieszkalnego w Gzach z projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu 

gminy Gzy na rok 2008. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” 

przyjęła wniosek Klubu PSL  o wyłączeniu z w/w projektu uchwały modernizacji budynku 

mieszkalnego. 

W dalszej kolejności  pod głosowanie poddała  autopoprawkę zgłoszoną przez Pana Wójta na 

posiedzeniach Komisji w sprawie zwiększenia dotacji z 3.500 zł. do 5.000 zł.                               

z przeznaczeniem na  realizację zadania polegającego na odprowadzeniu wody z gruntów we 

wsi Ostaszewo-Pańki w ramach ochrony środowiska. Autopoprawka dotyczyła   zestawienia 

przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 

Wydatki –wydatki majątkowe  § 6270 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

niezaliczanych  do sektora finansów publicznych. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za”  

przyjęła w/w autopoprawkę. 

Następnie   poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy 

na rok 2008 wraz z przyjętym wnioskiem Klubu PSL i autopoprawką  Pana Wójta.    

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr XIV/67/08 w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008 - która 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10 

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że na dzisiejszą sesję Rady Gminy został zaproszony 

Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Zielone Mosty Narwi” Pan Albert Jaworski, 

jednak  nie może dotrzeć.   
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Poinformowała, że LGD jest formą prawną Stowarzyszenia  (organizacji pozarządowej) 

pozwalającą na pozyskanie środków Unii Europejskiej z programu LEADER na działania 

lokalne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.   

W Programie Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 środki leader wynoszą 42,7 euro na 

mieszkańca obszaru LGD. Obecnie do LGD należą wszystkie gminy powiatu pułtuskiego. 

Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin powiatu 

pułtuskiego. Przez zrównoważony rozwój tych obszarów należy rozumieć rozwój, który 

pozwoli podnieść jakość życia mieszkańców i zamożność poprzez : tworzenie lokalnych 

miejsc pracy, rozwój rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego i turystyki, zachowanie           

i ochronę dziedzictwa przyrodniczego, w tym bioróżnorodności rolniczej, dbałość o czystość 

środowiska, w szczególności rzeki Narwi, kultywowanie kultury i tradycji lokalnych, dbałość     

o estetykę wsi, zachowanie zabytków i tradycyjnej architektury, zapewnienie korzystnych 

rozwiązań komunikacyjnych. Stowarzyszenie dąży do wypełnienia misji, realizując 

następujące cele: rozwój lokalnej przedsiębiorczości zgodnej z zasadami zrównoważonego 

rozwoju, szczególna dbałość o ekologię i ochronę środowiska, rozwój lokalnej turystyki, 

aktywizację mieszkańców i pozyskiwanie na powyższe cele środków finansowych z funduszy 

unijnych. 

Sołtys wsi Mierzeniec W. Czapliński – zapytał, ile będzie kosztowało przystąpienie do 

Stowarzyszenia? 

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że w tej chwili trudno jest powiedzieć.  

Przewodnicząca M. Filipowicz -  odczytała projekt uchwały w sprawie : przystąpienia Gminy 

Gzy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi” i poddała pod 

głosowanie.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr XIV/68/08 w sprawie:  przystąpienia Gminy Gzy do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi” – która stanowi załącznik nr 12 do 

niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 11 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka  - powiedziała, że 

w związku z uruchomieniem Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki,  jest możliwość 

pozyskania  środków finansowych  na różnego rodzaju działania. W ramach Projektu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki,  możliwa jest  realizacja projektów systemowych przez ośrodki 

pomocy społecznej. W związku z tym, że gmina otrzymała środki na aktywną integrację osób 

długotrwale bezrobotnych,  niezbędna jest uchwała Rady Gminy, która przyjmuje gminny 

program aktywności lokalnej na lata 2008 – 2013. Jest to wymóg przy złożeniu projektu          

w Urzędzie Marszałkowskim.   

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia gminnego 

programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013 i poddała pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr XIV/69/08 w sprawie: przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej 

na lata 2008 – 2013 – która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 12 

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji skierowanych do Pana Wójta, 

odpowiedzi nie było. 

Ad. pkt 13  

Wójt Z. Kołodziejski – podziękował za  udzielone absolutorium i pozytywną ocenę jego 

pracy. Powiedział, że obecnie na terenie gminy odbywa się profilowanie dróg i wożony jest 

żwir.  W związku z tym,   jeździł będzie po terenie i konsultował z mieszkańcami, aby wożenie 

żwiru i profilowanie dróg odbyło się zgodnie z oczekiwaniami. Poinformował, że do 

dyspozycji na 2008 r. jest 4.000 ton żwiru.  Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne zaplanowane 

na 2008 r.,  to będą prowadzane przetargi. Sprawy te ruszą w miesiącu maju.  W kwestii 

oświetlenia ulicznego powiedział, że złożone wnioski w ilości 10  szt. przez   mieszkańców 

gminy były rozpatrywane na posiedzeniach poszczególnych Komisji. Jednak nie  wszystkie 

zostały rozpatrzone pozytywnie. Radni wzięli pod uwagę niebezpieczne skrzyżowania               

i  miejsca użyteczności publicznej. 

Ad. pkt 14 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki – przypomniał, że Pan Wójt wystąpił z inicjatywą budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków.  Uznał, że Pan Wójt podejmie działania, żeby takie 

oczyszczalnie budowano  na terenie całej gminy. 

Wójt. Z. Kołodziejski – zaproponował, żeby wszyscy sołtysi zrobili listy chętnych, którzy będą 

chcieli budować oczyszczalnie. Wówczas przymierzy się do zadania i poczyni działania w tym 

kierunku. 

Sołtys wsi Nowe Borza Henryk Elak – zapytał, czy zostało uwzględnione oświetlenie               

w Nowych Borzach ? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że na   rok 2008 oświetlenie w Nowych Borzach nie 

zostało uwzględnione. Jednak w tej sprawie ma już rozeznanie. Nadmienił, że oświetlenie    

w tej wsi należy do najstarszych,  kiedy zakładano  lampy talerzowe, a  zamontowano je          

w nadmiarze, ponieważ oświetlały nie tylko drogę i posesje  ale  i puste pole. Obecnie na 

drodze tej  potrzeba jest  ok. 8 lamp,  co wiąże się z kosztami w wysokości ok. 10.000 zł.. 

Jednak,   ze  względu na istniejące przewody jest już jakiś zaczątek. Poinformował, że w 2010 

r. kończy się umowa podpisana z Zakładem Energetycznym za konserwację , związana            

z  wymianą oświetlenia na oświetlenie energooszczędne. Jeśli skończy się  podwyższona 

opłata wówczas   przyjrzy się oświetleniu. 

Radny Marian Jakubaszek -  zapytał, co z obiektem po byłej Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” w Ołdakach, czy dalej będzie  marniał ?  
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Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że był za tym, żeby obiekt sprzedać. Radni znają wycenę 

rzeczoznawcy, która była ważna do końca kwietnia br. To,  czy cenę obiektu  można  

podwyższyć ,   należy ustalić z radcą prawnym.      

Sołtys wsi Mierzeniec W. Czapliński – zapytał, kiedy może liczyć na żwir w swojej wsi ?  

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że na drogę koło Pana Kraszewskiego  i Pana 

Pomaskiego kilka przyczep żwiru zostanie dowiezionych. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Wielkie Danuta Szczypińska – poprosiła o wycięcie drogi za wsią 

Ostaszewo-Włuski.  Ze względu na  to, że jest to drzewo Pana Szlaskiego zaproponowała, aby 

w  sprawie tej porozmawiać z jego właścicielem.  Nadmieniła, że drogą jest ciężko przejechać 

ciągnikiem. Następnie,   zgłosiła  profilowanie drogi we wsi Ostaszewo-Wielkie. 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że zna sprawę drogi za Ostaszewem-Włuski . W kwestii 

równania drogi we wsi Ostaszewo-Wiekie powiedział, że droga miała być profilowana 

29.04.08 r. Jeśli profilowania drogi nie było, to będzie. 

Sołtys wsi Słończewo J. Grochowski – przypomniał, że do końca maja br. miała być 

wykonana  naprawa gwarancyjna drogi  Dziarno – Słończewo. Poprosił o przydzielony dla wsi  

żwir   jednocześnie z równiarką. 

Sołtys wsi Ołdaki Janusz Włodarczyk -  poprosił, żeby do jego wsi najpierw wożony był żwir, 

a następnie przyszła równiarka. Uznał, że wożony żwir powinien być lepszej jakości.  

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – wnioskował, żeby   równanie żwiru obyło się  

wszędzie, albo nigdzie.  

Radny Z. Kaczorowski – powiedział, że przychyla się do wniosku P. Skorupskiego                        

gdyż wielokrotnie mówił o tym już w poprzednich latach, ponieważ różnie to wygląda. 

Jednocześnie, w woli przypomnienia zapytał,  czy Pan Wójt poczynił już starania w sprawie 

przystanku na żądanie  w Żebrach-Falbogach?   

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że na dzień dzisiejszy w sprawie przystanku nie podjął 

jeszcze żadnych działań.   

                 Wobec  zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 13.40   

zamknęła sesję.                               

 

Protokołowała :                                                                                       Przewodniczyła: 

 

Zofia Pszczółkowska 


