
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XV/08 

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 31 lipca 2008 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Marianny Filipowicz – Przewodniczącej Rady Gminy Gzy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz  - o godz. 9.10 otworzyła XV Sesję Rady 

Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczyła, iż zgodnie z listą 

obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 9 radnych, co wobec ustawowego składu rady 

wynoszącego 15 osób, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji.  Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

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. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego 

    punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego 

    punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 

    2008.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie projektu systemowego  

       w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008 -2013.     

11. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze    

      i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  

      dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub 

      całkowitego  zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.  

 



- 2 - 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości. 

14. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

15. Sprawy bieżące gminy. 

16. Wolne wnioski i pytania. 

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

z wnioskiem  o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 

Radny Wiesław Światkowski – ze względu na niską frekwencję na  sesji Rady Gminy, zgłosił 

wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 13 i odłożenie na następną  sesję. 

Przewodnicząca  M. Filipowicz – poddała pod głosowanie wniosek radnego                            

W. Światkowskiego.   

Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za” przy        

1 głosie „wstrzymującym” przyjęła wniosek radnego W. Światkowskiego. 

Przewodnicząca M. Filipowicz -  poddała pod głosowanie porządek obrad z wyłączeniem     

pkt 13.  

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.    

4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego 

    punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego 

    punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 

    2008.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie projektu systemowego  

       w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008 -2013.     

11. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze    

      i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  

      dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub 

      całkowitego  zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.  

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

14. Sprawy bieżące gminy. 

15. Wolne wnioski i pytania. 

Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu przyjęła jednogłośnie  

porządek obrad w brzmieniu jak wyżej. 

Ad. pkt 3.  

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

odbytej w dniu 30 kwietnia 2008 roku Nr XIV/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. 

Ad. pkt 5.  

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – wyjaśniła, że pracownicy jednostek organizacyjnych 

zatrudnionych na terenie gminy,  czyli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

pracownicy administracji i obsługi szkół oraz pracownicy Zespołu Obsługi Szkół   

wynagrodzenie mają ustalane na innej zasadzie niż pozostali pracownicy.  
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Składnikami wynagrodzenia jest wynagrodzenie zasadnicze, zgodnie z kategorią 

zaszeregowania oraz wartość jednego punktu pomnożona przez ilość punktów  w danej 

tabeli zaszeregowania. Wartość obydwu składników ustala Rada Gminy. W poprzedniej 

uchwale podjętej w 2006 r. wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 800 zł.  oraz wartość 

jednego punku  4 zł. W związku   z tym, że przez 2 lata nastąpił wzrost wynagrodzeń                 

o inflację,   jest propozycja projektu uchwały o zmianie wynagrodzenia,   a mianowicie  

podwyższenia  najniższego wynagrodzenia zasadniczego   z kwoty 800 zł. na kwotę 900 zł. 

oraz wartości jednego punktu z 4 zł. na 6 zł.  

Obydwie opinie tj. z posiedzenia  Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

oraz posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu  do proponowanego projektu uchwały               

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla 

pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy  były pozytywne. 

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

23.07.2008 r. – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 24.07.2008 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: ustalenia najniższego 

wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych Gminy Gzy i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 9 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XV/70/08 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości 

jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Gzy –  

która stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.   

Ad. pkt 6. 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że sytuacja jest podobna jak w poprzedniej uchwale. 
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Obydwie opinie tj. z posiedzenia  Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

oraz posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu  do proponowanego projektu uchwały               

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla 

pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach   były pozytywne. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: ustalenia najniższego  

wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Gzach i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 9 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XV/71/08 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości 

jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej    

w Gzach – która stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.   

Ad. pkt 7. 

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że w dniu 29.04.2008 r. ukazało się Rozporządzenie 

w sprawie wynagradzania pracowników urzędów gmin. Na wynagrodzenie wójta składają się 

następujące składniki: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny          

i dodatek za wieloletnią pracę. W Rozporządzeniu ustalone są stawki minimalne                         

i maksymalne. Do tej pory zgodnie z tabelą do 29.04. 08 r. Pan Wójt otrzymywał minimalne 

wynagrodzenie zasadnicze w wysokości – 4.000 zł.  Po ukazaniu się Rozporządzenia 

minimalne wynagrodzenie w tabeli wynosi - 4.200 zł.  Dodatek funkcyjny minimalny Pan 

Wójt otrzymywał w kwocie – 1.250 zł.  Zgodnie z Rozporządzeniem dodatek wynosi – 1.500 

zł.  Jeśli chodzi o dodatek specjalny to może być przyznany w wysokości od 20% do 40%.  Pan 

Wójt  otrzymywał go w wysokości 20%. W propozycji uchwały jest, aby dodatek specjalny 

wynosił 30%. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

Jest to dodatek po przepracowaniu 20 lat pracy gdzie przysługuje 20% dodatku za wysługę 

lat. 

Opinia Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego do proponowanego projektu 

uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy była pozytywna.  
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – poinformował, że Komisja 

wniosła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 

Gminy Gzy , która polega na zwiększeniu dodatku specjalnego z 20% na 25% wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – poddała pod głosowanie autopoprawkę  zgłoszoną przez 

Komisję Rolnictwa i Budżetu.  

Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za”, przy       

2 głosach „przeciwnych” oraz 2  głosach „wstrzymujących” przyjęła wniesioną 

autopoprawkę.  

Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Gzy wraz z przegłosowaną autopoprawką. 

Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”,            

przy  1 głosie „przeciwnym” oraz 2 głosach „wstrzymujących”  podjęła Uchwałę Nr XV/72/08             

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy – która stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszej uchwały.   

Ad. pkt 8. 

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – zgłosił następujące autopoprawki do projektu uchwały 

w sprawie: zmian budżetu gminy na rok 2008: 

1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 200.000 zł. w dziale 600-60016-6050. 

2. Zmniejszyć deficyt budżetu z kwoty 1.118.653 zł do kwoty 918.653 zł. który zostanie  

pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 900.000 zł.  

i przychodami (wolne środki) w wysokości 18.653 zł. i zmniejszyć przychody budżetu    

z kwoty 1.762.757 zł. do kwoty 1.562.757 zł.  

3. Zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na : sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu z kwoty 1.100.000 zł. do kwoty 900.000 zł.  
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Wyjaśnił, że autopoprawki związane są z wyborem oferty na zadanie inwestycyjne  

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Porzowo”.  Droga została skrócona z 1.500 m  długości 

do 1.000 m i szerokości z 5 m na 4 m, zmieniony został zakres rzeczowy robót. Wartość 

inwestycji wg kosztorysu wynosiła 560.000 zł.  Po przeprowadzeniu przetargu wynosi – 

321.341,90 zł. 

Obydwie opinie tj. z posiedzenia  Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

oraz posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu  do proponowanego projektu uchwały                   

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008 były pozytywne. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała i poddała pod głosowanie pkt 1 autopoprawek 

Wójta: 

1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 200.000 zł. w dziale 600-60016-6050. 

            Wydatki po zmianach wynoszą 9.369.254 zł.    

Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 9 głosami „za” przyjęła 

powyższą autopoprawkę. 

Następnie odczytała pkt 2 autopoprawek i poddała pod głosowanie: 

2. Zmniejszyć deficyt budżetu z kwoty 1.118.653 zł do kwoty 918.653 zł. który zostanie  

pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 900.000 zł.  

i przychodami (wolne środki) w wysokości 18.653 zł. i zmniejszyć przychody budżetu    

z kwoty 1.762.757 zł. do kwoty 1.562.757 zł.  

Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 9 głosami „za” przyjęła 

w/w autopoprawkę. 

W dalszej kolejności odczytała pkt 3 autopoprawki i poddała pod głosowanie: 

3. Zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na : sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu z kwoty 1.100.000 zł. do kwoty 900.000 zł.  

Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 9 głosami „za” przyjęła 

w/w autopoprawkę. 
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Autopoprawki Wójta do projektu uchwały w sprawie : zmian budżetu gminy na rok 2008  - 

stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008 wraz 

z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 9 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XV/73/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na rok 2008 – która stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.                                                                                                                             

Ad. pkt 9. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w roku budżetowym 2008 i poddała pod głosowanie. 

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu udział brało 9 radnych. Za podjęciem 

uchwały głosowało 9 radnych. Uchwała Nr XV/74/08  w sprawie: zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w roku budżetowym 2008, została podjęta bezwzględną większością 

głosów co najmniej połowy ustawowego składu rady i stanowi załącznik nr 9  do niniejszego 

protokołu.  

Ad. pkt 10. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka – wyjaśniła, że        

w związku z uruchomieniem środków Funduszy Europejskich projektu systemowego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  zaistniała możliwość uzyskania środków 

przeznaczonych na cele dla osób  długotrwale bezrobotnych. W związku z tym, że projekt 

systemowy został złożony w Warszawie w miesiącu maju br. obliguje to do złożenia uchwały 

Rady Gminy dotyczącej udziału środków własnych. Cały projekt opiewa na kwotę 66.348 zł. 

w tym 59.382 zł.  - dotacja rozwojowa. Uchwała jest konieczna na wykorzystanie środków 

własnych  w kwocie 6.967 zł. Środki te będą realizowane przez udzielenie pomocy doraźnej 

w formie  zasiłków celowych,  oraz na wynagrodzenia dla osób  wykonujących prace 

społecznie-użyteczne w ilości 40 godzin miesięcznie.    
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Obydwie opinie tj. z posiedzenia  Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

oraz posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu  do proponowanego projektu uchwały               

w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie projektu systemowego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013 były pozytywne. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia gody na 

złożenie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013 

i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w głosowaniu – 9 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XV/75/08 w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie projektu systemowego            

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013 – która stanowi załącznik nr 10 

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Kier. GOPS w Gzach T. Linka – poinformowała, że zadaniem statutowym GOPS jest 

udzielenie usług opiekuńczych dla osób, które tych usług wymagają,  a więc osobom 

samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych 

osób, a są ich pozbawione. Nadmieniła, że w tej chwili na terenie gminy świadczone są usługi 

opiekuńcze w ramach prac społecznie-użytecznych. Z usług korzystają głównie osoby 

samotne. Trzy osoby   z terenu naszej gminy zamieszkuje w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 

w Tąsewach,  1 osoba w Domu Pomocy Społecznej.  Pozostałym osobom starszym 

samotnych na miarę możliwości usługi zapewniają osoby najbliższe, sąsiedzi i znajomi. 

Uchwała jest niezbędna do podjęcia działań w tzw. skrajnych sytuacjach.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: zasad przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich 

pobierania i poddała pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w głosowaniu – 9 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XV/76/08 w sprawie : zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze         

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznym, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania – która stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

Kier. GOPS w Gzach T. Linka – powiedziała, że osobom zmarłym zamieszkałym lub 

przebywającym na terenie gminy, w tym osobom bezdomnym nie posiadającym rodziny, 

innych krewnych oraz gdy osoby te nie mają możliwości bądź uchylają się od obowiązku 

sprawienia pogrzebu, przysługuje pogrzeb sprawiony przez gminę zgodnie z wyznaniem            

i życzeniem zmarłego.  Jednocześnie nadmieniła, że   do sprawienia pochówku osobom  

przebywającym na terenie gminy, gminę obliguje   ustawa o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych.   W związku z tym, że na  terenie naszej gminy   znajduje się ZOL w Tąsewach               

i   zdarzają się przypadki zgonów osób   w nim przebywających, do realizacji tego zadania 

niezbędna jest uchwała Rady Gminy. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: sposobu sprawienia 

pogrzebu, w tym osobom bezdomnym i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w głosowaniu – 9 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XV/77/08 w sprawie : sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom 

bezdomnym – która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 13. 

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji,   nie było i odpowiedzi. 

Ad. pkt 14. 

Wójt Z. Kołodziejski – podziękował radnym za ustalenie jego poborów. Następnie 

poinformował,  że żwirowanie dróg  jest niedokończone. Zostało  przerwane    na czas  żniw,  

ze względu na mogące wystąpić utrudnienia związane z przejazdem na drogach.  
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Dokończenie żwirowania dróg pozostało w następujących wsiach: Przewodowo-Parcele, 

Kozłowo, Stare Grochy, Nowe Przewodowo, Gzy-Wisnowa, Tąsewy, Przewodowo-Majorat, 

Szyszki, Begno, Kęsy. W dalszej kolejności zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby do następnej 

sesji Rady Gminy,   złożyli ze swoich wsi wykazy właścicieli nieruchomości, którzy 

zainteresowani są budową oczyszczalni przydomowych i założeniem internetu. Nadmienił, że 

do tej pory wykazy osób zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków  

złożyło 15 sołtysów. Poinformował, że dziś przez  gminę Gzy  przejeżdżał będzie  wyścig 

kolarski dookoła Mazowsza. Trasa wyścigu prowadzi od Makowa Maz. do Płocka. 

Zainteresowani mogą obejrzeć wyścig,  gdyż  będzie przejeżdżał przez następujące wsie: 

Grochy-Imbrzyki, Kozłowo, Kozłówka, Przewodowo, Łady w kierunku  Świercz.  Na czas 

przejazdu wyścigu ,   straż i policja zabezpieczy skrzyżowania i drogi przelotowe. Podkreślił,  

że firma, która budowała boisko wielofunkcyjne w Skaszewie do dnia 04.08.br.  tj. 

poniedziałku  uporządkuje teren wokół boiska.   Ta sama firma  wykonana boisko do tenisa 

ziemnego, które zgłaszał Pan Grudzień.  Na zadanie została podpisana umowa.   

Ad. pkt 15. 

Sołtys wsi Żebry-Wiatraki Bożena Ostaszewska – przypomniała, że zwracała się o wycięcie 

zakrzaczenia na głównej drodze żwirowej. Powiedziała, że drogą tą nie może przejechać 

kombajn. Poprosiła,  aby na drogę przyjechał z Panem Wójtem Pan radny i zobaczyli co się 

dzieje. Podkreśliła, że droga ta,  robi się   drogą polną.  Miała być asfaltowana,   a robi się 

jednośladowa. Na wiosnę ktoś miał wycinać zakrzaczenia, ale jej zdaniem,  jeśli ktoś idzie         

i wycina 5 patyków co 25 m,  to żadna kara.  Uznała, że jest to niepoważne. Poinformowała, 

że dzwonił do niej Pan Lenarcik z zapytaniem,  jak dojedzie na pole,  jednocześnie mówiąc, że  

jako sołtys nic w tym kierunku nie robi. Uważała, że drogą przejeżdżają właściciele dużych 

gospodarstw,  dużymi sprzętami i  w tym temacie trzeba coś zrobić.  Nadmieniła, że drogę 

boczną wycinają sami mieszkańcy wsi. Korzystając z okazji  przypomniała również   o tym co   

wcześniej  mówił Pan Wójt , a mianowicie  że kiedy będzie robiona droga w Porzowie, 

podeśle do niej geodetów  w sprawie drogi . Uznała, że Pan Wójt wie,  w którym jest to 

miejscu. Zaznaczyła, że jest czas żniw i zaczyna się problem tj.  zakopywanie kamieni, 

wyrzucanie zboża. Uważała, że   problem  z drogą należy jakoś rozwiązać.  
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Oznajmiła, że nie chce chodzić  po sądach  i jeśli  Pan Wójt nie wkroczy do sprawy,  dojdzie 

do  tragedii, a samo czyny   nie są na dzisiejsze czasy.  Jej zdaniem,   sąsiad uważa, że stoi 

ponad prawem, usuwa kamienie graniczne,  co roku na nich idzie skiba  i  mówi, że ludzie 

muszą się przesunąć w drugą stronę. Jako mieszkańcy wsi   ustępują,  ale nie sposób  jest co 

rok oddawać ziemię na drogę. W związku  z  tym,  zwróciła się z prośbą do Pana Wójta, aby 

ustosunkował się do tej sprawy. Natomiast   w sprawie zadrzewienia  ponownie poprosiła, 

aby Pan radny przyjechał na drogę i zobaczył, co  można tam zrobić. Dodała, że jest tam 

tragedia, a później bury   dostają się jej, za to  że nic nie robi. 

Radny Zdzisław Kaczorowski – zapytał,  czy była jakaś interwencja w sprawie przystanku 

autobusowego na żądanie między wsią Żebry-Falbogi a Żebry-Wiatraki?   

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że sprawa wycinania krzaków to temat morze. Wycina   je się  

co roku, a one  jeszcze lepiej odrastają. Za przykład podał drogę Gzy – Ołdaki. Uznał, że 

tematem tym trzeba się zająć.  Zaznaczył, że sprawa odpracowywania kary nie jest prosta. 

Osoby, te coś zrobią , ale nie do końca. Dlatego, należałoby za każdym jeździć i go pilnować. 

Jego zdaniem, najlepszym rozwiązaniem jest wynajęcie firmy Pana Czarneckiego. 

Jeśli chodzi o wytyczenie dróg,  to jest to problem trudny i kosztowny. Uznał, że na terenie 

gminy należałoby wytyczyć nie jedną drogę (Gotardy, Kęsy).  Jego zdaniem,   być może trzeba 

zrezygnować z inwestycji i zrobić porządek z drogami. Poza tym trudno jest też znaleźć 

geodetę. 

Odnośnie przystanku autobusowego, powiedział, że sprawa nie jest załatwiona,  ale 

przyjmuje do wiadomości. 

                 Wobec  zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 9.55   

zamknęła sesję.                               

 

Protokołowała :                                                                                       Przewodniczyła: 

 

Zofia Pszczółkowska 

 

     


