
P R o T OK Ó Ł Nr XXIII/13 


z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 15 lutego 2013 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt l. 


Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 13.05 otworzył XXIII Nadzwyczajną 


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 15 radnych tj. 1 00%, co stanowi quorun1 pozwalające na podejmowanie 


prawomocnych decyzj i. 


Ad. pkt 2. 


Przewodniczący L. Pytel- przedstawił proponowany porządek obrad: 


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gn1iny Gzy 

w latach 2012 - 2015. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Gzy" wnioskowanego przez Gminę Gzy do sfinansowania 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gzy" który będzie realizowany 

jako zadanie wnioskowane przez Gminę Gzy do sfinansowania w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013. 

7. Zamknięcie obrad. 


Nie widząc propozycji do zmiany przedstawionego porządku obrad zarządził głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za" , 


przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie 


porządek obrad w brzmieniu jak wyżej. 
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Ad. pkt 3. 


Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy 


Nr XXIII12 odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się 


z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za" , 

przy O głosów "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" przyjęła protokół 

z poprzedniej Sesj i Rady Gminy. 

Ad. pkt 4. 

Przewodniczący L. Pytel - wyjaśnił, że uchwalenie Programu Ochrony Środowiska jest 

niezbędne w celu pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na częściowe pozbywanie się azbestu. Projekt Programu uzyskał 

pozytywną opinię Zarządu Powiatu Pułtuskiego. Przypomniał, że gmina posiada Program 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2012 -2032, który został przyjęty 

w 2012 r. 

Zastępca Wójta Wiesław Ocbtabiński - poinformował, że poprzedni Program Ochrony 

Środowiska był uchwalony w 2006 r. i obejmował lata 2006 - 2011. Obecny Program 

obejmuje okres 2012 - 2015. Projekt został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu, iż jest to 

jeden z warunków, o którym mówi ustawa - Prawo ochrony środowiska. W projekcie 

Programu Ochrony Środowiska zawarte są cele i zadania, które gmina powinna zrealizować 

w okresie jaki obejmuje ten Program. 

Radny Witold Czapliński - zapytał, czy Program ten to nie jest spis pobożnych życzeń? 

Zastępca Wójta Wiesław Ocbtabiński - odpowiedział, że jest to spis pobożnych życzeń, 

które określa ustawa Prawo ochrony środowiska. 

Radny W. Czapliński - powiedział, że jeśli chodzi o parlament, to w u nas ustanawia się 

przepisy, które zawierają nakazy, zakazy. A do Polski pcha się samochodami całym 

strumieniem śmieci, których pozbywa się zachód i robi się śmietnisko europejskie. Jego 

zdaniem, czystość powinno zacząć się od góry, a nie od najniższego szczebla. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - wyjaśniła, że co jest niewygodne na górze, spychane jest 

na samorządy, które muszą się martwić jak zorganizować, żeby było czysto w Polsce. 

Radny Mieczysław Sadowski - dodał, że śmieci nie leżą na ul. Wiejskiej w Warszawie, 

tylko w Gzach i musi się nimi przejmować gmina Gzy. 
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Radny W. Czapliński - zapytał, czy gmIna rozważała "w tabeli nr 9 Harmonogram 

Realizacji Programu Ochrony Środowiska w gminie Gzy w latach 2012 - 2015, lp. 1.4 nazwa 

zadania - Budowa zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków bytowych 

w niewielkich oddalonych i rozproszonych wsiach - realizujący zadanie : Gmina, 

n1ieszkańcy , fundusze UE - planowane koszty ogółem 500.000 zł, lp. 1.5 Realizacja 

oczyszczalni przydomowych w niewielkich oddalonych i rozproszonych wsiach - planowane 

koszty ogółem - 800.000 zł"? 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że żeby podjąć decyzje odnośnie oczyszczalni przydomowych 

i w ogóle oczyszczali, temat musi się znaleźć w Programie Ochrony Środowiska. 

Radny W. Czapliński - uznał, że Program obejmuje niepełne 3 lata. Następnie zapytał jak 

się ma to odnieść do realizacji, ponieważ radni rozmawiają z mieszkańcan1i gminy i jeśli 

mieszkańcy będą wiedzieli, że tyle jest przeznaczonych pieniędzy to będą wszyscy chcieli 

realizacji Programu? Czy jest to tylko papierowa sytuacja? 

Wójt. B. Polańska - odpowiedziała, że jest to papierowa sprawa, bo nie ma przeznaczenia 

kwoty 800.000 zł. Jest to tylko taki zapis. Na dzień dzisiejszy nie stać na, żeby budować, ale 

jeśli się zmieni, w 2013 r. ,2014 r. będzie można. 

Radny W. Czapliński - zapytał, co będzie jeśli np. do 2015 r. me znajdą się żadne 

fundusze? 

Wójt. B. Polańska - odpowiedziała, że nikt nas z tego nie będzie rozliczał. 

Radny Zdzisław Sierzan - powiedział, że myśli, że na terenie gminy występują liczne oczka 

wodne, chodzi między innymi o stawy. Doliczył się, że w Pękowie jest 3, a w Programie 

wyszczególniony jest tylko l. Dalej zapytał, czy będą na to pieniądze, iż w projekcie 

Programu pisze, że są zarośnięte, zamulone, wymagają odbudowy? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że na oczka można składać wnioski 

o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach małej 


retencji. 


Radny Jacek Grochowski - powiedział, że wydaje mu się, że chodzi tu o stawy gminne. 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że w Programie nie ma wyszczególnienia, jest 


ujęte ogólnie. 


Przewodniczący L. Pytel - nadmienił, że żeby otrzymać dofinansowanie musi być zbiornik 


o powierzchni 0,50 ha. 



- 4 -


Radny Z. Sierzan - zacytował z pkt 3 ppkt 3.4 Zagrożenia powierzchni ziemi lit. b) 

zagrożenia komunikacyjne zdanie "Wypas bydła należy zapobiegawczo prowadzić na 

użytkach zielonych w odległości nie mniejszej niż 30 m od drogi." 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że są to ogólne założenia ze względu na 

spaliny, na ciężkie związki ołowiu. Dodał, że w projekcie Programu są założenia z ustawy -

Prawo ochrony środowiska. Jest dużo teorii, która nie przystaje do rzeczywistości. 

Radny M. Sadowski - powiedział, że w projekcie Progran1u Ochrony Środowiska czytał, że 

jest pomiar azotanów szkodliwych w rzekach. Natomiast nie ma nic odnośnie konserwacji 

rzeki, że trzeba o nią zadbać np. wykosić potraw w korycie rzeki. Uważał, że jeśli jest taki 

Program, to powinna się temu przyjrzeć gmina i Starostwo Powiatowe i zaplanować, kiedy 

powinny być wykaszania, czy odmulenia. A tak według niego jest tylko sucha tabela. 

Podkreślił, że w projekcie Programu nie ma też nic o starych melioracjach, które się 

pozapadały 

Radny J. Grochowski - uznał, że chodzi tu o ochronę środowiska tj. odpływ związków 

chen1icznych. 

Wójt B. Polańska poinfonnowała, że w temacie konserwacj i rzek gn1ina może tylko 

występować o środki. Nie może natomiast wchodzić w kompetencje innych instytucji. Jeśli 

chodzi o meliorację~ to melioracja również nie jest zadaniem gminy. Gmina może 

wnioskować o pewne rzeczy, ale na ich wykonanie nie ma wpływu, ponieważ nie ma budżetu. 

Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że programów jest dużo, ale za nimi muszą iść 

środki. W związku z tym, żeby zrealizować program gmina musi mieć pewność, że na dany 

cel ma własne środki albo środki z zewnątrz, a tych nikt nie jest w stanie zagwarantować. Jak 

jest ze środkami nie n1usi nikogo przekonywać, ponieważ wszyscy wiedzą jak jest 

w Brukseli, a za Brukseląjest to samo w kraju. Uznał, że Program Ochrony Środowiska choć 

może nie jest bardzo szczegółowy w pewnych punktach, bo np. nie wyróżnia kilka 

zbiorników, które należałoby wyróżnić, iż są własnością gminy i żeby wystąpić z wnioskiem 

o środki zewnętrzne na ich utrzymanie w wysokości 500/0 muszą mieć pow. powyżej 0,50 ha, 

to jest potrzebny. Myśli, że melioracja, która będzie na terenie gminy - "Zadanie Skaszewo I" 

i Zadanie Skaszewo II" w przyszłości powinna częściowo zagospodarować przez odmulenie 

2 zbiorniki, które są w zadaniach, ponieważ przydałyby się do zgromadzenia nadmiaru wody, 

a w czasie suszy, do spuszczenia jej do rowów melioracyjnych. Uważał, że takie działania 
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Dalej zapytał czy są pytania do Programu? 


Więcej pytań nie było. 


Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w spraWIe uchwalenia Programu 


Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy w latach 2012 - 2015 i poddał pod głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", 


przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 


Nr XXIII/99/13 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy 


w latach 2012 - 2015 - która stanowi załącznik nr 2 do niniej szego protokołu 


Ad. pkt 5 i 6. 


Wójt B. Polańska - poinformowała, że w tym roku po raz pierwszy jest możliwość złożenia 


wniosku z działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu bez dotacji, bez wsparcia 


finansowego gminy. Na realizację programu gmina otrzyma w 100% środki z Funduszy 


Europejskich. Dotyczy to wykluczenia cyfrowego społeczeństwa wiejskiego jak również 


szkół i będzie polegało na zakupie komputerów. W związku z tyn1 weszliśmy w kontakt 


z osobą przygotowująca wnioski. Program taki został już zrealizowany i jest wdrożony 


w gminie Pokrzywnica. Dotychczas Fundusze Unijne stanowiły 85% środków finansowych 


zaś środki gminy 15%. W tej chwili dofinansowanie wynosi 100%. Dofinansowanie dotyczy 


pewnych działów zakupu komputerów. Po realizacji programu możemy uzyskać ok. 100 


komputerów z tym, że 35 komputerów należy przekazać mieszkańcom gminy, a pozostałe 


można zainstalować w szkołach, świetlicach wiejskich i bibliotece. Z rozmowy 


z dyrektorami szkół wynika, że komputery, które znajdują się w szkołach praktycznie 


powinny być wszystkie wymienione i jest więc duża szansa, żeby komputery pozyskać. 


Jednak nie jest to do końca za darmo i w zamian trzeba coś zaoferować. Po złożeniu projektu 


i zakwalifikowaniu, przez okres dwóch lat abonament za Internet wliczany jest w projekt 


i gmina nie ponosi żadnych kosztów. Natomiast po dwóch latach, przez okres 5 lat 


abonament za Internet, za 35 mieszkańców gminy, płaci gmina. 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński - dopowiedział, że przez 2 lata opłata za Internet i osobę, 


która będzie wykluczonym w razie zgłoszenia serwisowała będzie się odbywała w ramach 


projektu. Później przez okres 5 lat gmina musi zapewnić opłatę za Internet i serwis. Średni 


koszty Internetu obecnie wynosi 45 zł. Po przeliczeniu, koszt abonamentu wyniesie ok. 


20.000 zł rocznie plus wynagrodzenie osoby (z gminy lub z zewnątrz), która będzie 

serwisowała. 
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W związku z tym może to być koszt od 28.000 zł do 30.000 zł. rocznie, który przez 5 lat 

daje kwotę 150.000 zł. Natomiast wartość sprzętu, który byśmy otrzymali wyniesie ok. 

700.000 zł - 800.000 zł. 


Radny W. Czapliński - zapytał, kto miałby otrzymać komputery z Internetem? 


Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że komputery z Internetem otrzymałyby osoby 


najbiedniejsze, które korzystają z pomocy społecznej. Uznała, że trzeba wybrać rodziny, 


których dzieci chodzą do szkoły i nigdy nie będzie ich stać na zakup komputera. Myśli, że na 


35 sołectw nie będzie problemu z wyborem 35 takich rodzin. 


Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, że jest Pan, który opracowywuje takie projekty 


i przygotowuje wnioski, gdyż są tam specjalistyczne pojęcia. Pan ten będzie uczestniczył 


w przygotowywaniu przetargu jak również w dalszych czynnościach. Za czynności trzeba 


będzie zapłacić w granicach 26.000 zł w formie, że część będzie ewentualnie ze środków 


gminy jakby wyprzedzająco, a później będzie to refundowane przez zaliczkę. Oznacza to, 


że gmina będzie występowała o zaliczkę i w momencie kiedy od Jednostki Wdrażającej 


otrzymamy środki, będziemy sukcesywnie płacić. Jednak może być sytuacj a, że gdy gmina 


nie dostanie zaliczki będzie musiała wyłożyć swoje środki, które będą później zrefundowane 


przez Jednostkę Wdrażającą. Dlatego Rada Gminy musi wyrazić stanowisko, czy 


przystępujemy do projektu. Jeśli Rada wyrazi zgodę, wówczas gmina dokona zlecenia 


wykonania robót i będzie składać wniosek. Termin składania wniosków - od 11.02.2013 r. 


do 8.03.2013 r. Okres realizacji - rok 2013 i 2014. Uznała, że jeżeli będzie projekt 


zrobiony, wówczas na Sesji Rady Gminy zadanie to zostanie wprowadzone na okres 2-letni. 


Radny M. Sadowski - był zdania, że jeżeli weźmiemy komputery, to będzie bardzo 


obciążona sieć i automatycznie może wzrosnąć abonament. 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że w tym przypadku możemy korzystać tylko 


z Internetu radiowego. 


Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu 


pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gzy" wnioskowanego przez Gminę 


Gzy do sfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 


2007 - 2013 i poddał pod głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", 


przy 1 głosie "przeciwnym" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 


Nr XXIII/l oOlI 3 - która stanowi załącznik m 3 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w spraWIe utrzymania trwałości 

rezultatów projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gzy" który 

będzie realizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Gzy do sfinansowania w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 i poddał pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", 

przy 1 głosie "przeciwnyn1" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 

Nr XXIII/1 01/13 - która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pt. 7. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 14.30 

zan1knął XXIII Sesję Rady Gminy Gzy. 

I I ., . (I leZĄCY 
Protokołowała: PrzewodnI zf ··y 
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Zofi~ Pszc~Jkowska 


