
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XX/09 

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 12 marca 2009 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Marianny Filipowicz – Przewodniczącej Rady Gminy Gzy. 

 

Ad. pkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz  - o godz. 10.10 otworzyła XX Sesję Rady 

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

obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu 

rady wynoszącego 15 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

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

Radni nieobecni: 

1. Kaczorowski Zdzisław 

2. Światkowski Wiesław 

Ad. pkt 2. 

Przewodnicząca M. Filipowicz - 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 zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli  

     obowiązującego od 1 stycznia 2009 roku, dla których Gmina Gzy jest organem 

     prowadzącym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki 

    przyznawania, obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego 

    nauczycielom w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Gzy. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy wykonania 

     czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy. 

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

      w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

      Społecznej w Gzach do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej. 

12. Podjęcie uchwały  intencyjnej w sprawie przystąpienia Gminy Gzy do projektów  

      kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach 

      RPO WM 2007-2013 pn.:  1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 

      mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 

     wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,  
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     2)” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego  

     wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do 

      Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Gzach. 

15. Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał podjętych w 2008 roku. 

16. Informacja o aktualnym stanie opieki zdrowotnej  na terenie gminy Gzy. 

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

18. Sprawy bieżące gminy. 

19. Wolne wnioski i pytania.  
Następnie zaproponowała zmianę do proponowanego porządku obrad, aby na  prośbą Pani 
dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach,  pkt 14  był realizowany jako pkt 8.  Porządek 
obrad  w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednomyślnie. 
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 zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli  

     obowiązującego od 1 stycznia 2009 roku, dla których Gmina Gzy jest organem 

     prowadzącym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki 

    przyznawania, obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego 

    nauczycielom w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Gzach. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Gzy. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy wykonania 

      czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie projektu systemowego 

      w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

      Społecznej w Gzach do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej. 

13. Podjęcie uchwały  intencyjnej w sprawie przystąpienia Gminy Gzy do projektów  

      kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach 

      RPO WM 2007-2013 pn.:  1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 

      mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 

     wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,  

     2)” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego  

     wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do 

      Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. 

15. Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał podjętych w 2008 roku. 

16. Informacja o aktualnym stanie opieki zdrowotnej  na terenie gminy Gzy. 

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

18. Sprawy bieżące gminy. 

19. Wolne wnioski i pytania.  
Ad. pkt 3. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy 

odbytej w dniu 30 grudnia 2008 roku Nr XIX/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. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – poprosiła o zabranie głosu zaproszonych gości: 
Prezes Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z. o.o. Jerzy Wal – 
poinformował, że na koniec stycznia 2009 r. z mieszkańcami gminy  ma zawartych 315 umów 
a w 2008 r. wywiózł 78 ton  nieczystości komunalnych  na składowisko odpadów 
komunalnych w Płocochowie, którego PPUK jest administratorem.  
Jeśli chodzi o podwyżki za wywóz nieczystości stałych, to zostały wprowadzone w 2008 r.      
w pierwszej połowie roku i wynikają  z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.06.2007 r.  
zwiększającego kwotę za składowanie odpadów niesegregowanych mieszanych. Poprzednio 
za składowanie odpadów na składowisku komunalnym do Urzędu Marszałkowskiego PPUK 
płacił kwotę 15,71 zł. (jednostkowa stawka opłat). Po 5-krotnej podwyżce kwota ta wynosi  
75 zł.. W 2007 r. do Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów PPUK zapłacił  
kwotę 100.000 zł. natomiast w 2008 r. kwotę  500.000 zł.  Podwyżka jest jednakowa dla 
wszystkich mieszkańców powiatu pułtuskiego i obowiązuje  na terenie gminy Świercze, 
Winnica, Pokrzywnica, Gzy i  Pułtusk. Gmina Gzy została ostatnią gminą do wprowadzenia 
podwyżki w postaci aneksu do umowy. Jednocześnie nadmienił, że 20.01.2009 r. 
Rozporządzeniem Rady Ministrów została wprowadzona następna podwyżka, która zwiększa 
kwotę za składowanie odpadów z 75 zł.  do 100 zł.  
Sołtys wsi Mierzeniec  Witold Czapliński – zapytał, czy podwyżka działa wstecz? 
Prezes PPUK Sp. z. o.o. Jerzy Wal – odpowiedział, że podwyżka wstecz nie działa. 
Sołtys wsi Żebry-Wiatraki Bożena Ostaszewska – zapytała, dlaczego do podpisywania 
aneksów do umów z rolnikami,   obarczeni zostali sołtysi, dlaczego Pan J. Wal jako Prezes 
firmy sam nie zorganizuje spotkań z rolnikami i nie przekaże jakie są stawki i z czego 
wynikają?  
Następnie powiedziała, że Pan Prezes  mówił,   ile zostało podpisanych umów, ile zostało 
wywiezione ton śmieci, a sama osobiście z  problemem odbierania śmieci do Pana Prezesa 
zgłaszała się  kilkakrotnie. Podkreśliła, że umowy są podpisane,  ale nie od wszystkich 
rolników śmieci zabierane są co miesiąc. W tym celu osobiście dzwoniła do Pana Prezesa.         
Sprawa miała być załatwiona. Jednocześnie poinformowała, że dwóch faktur jesiennych 
firma miała jej nie przysłać, bo jak stwierdziła,  nie zapłaci ich,  ponieważ śmieci 
uporządkowała i wywiozła sama. Uznała, że nie jest to tylko jej problem, ale całej wsi. 
Nadmieniła, że  w zwartej wsi   problemu nie ma   natomiast tam gdzie  budynki są z dala od 
drogi, pracownicy  mają problem   z dojechania lub jest awaria samochodu.  
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Uważała, że  sołtysi  powinni być informowani o terminach odbioru śmieci, ponieważ 
wystawione przy drogach śmieci wyciągają  psy i wygląda to bardzo źle. Firma natomiast 
wystawia fakturę, następnie upomnienie,  po czym   straszy  komornikiem lub sądem. Jej 
zdaniem, jest to nie     w porządku. 
Prezes PPUK Sp. z. o.o. Jerzy Wal – wyjaśnił, że   faktury za wywóz nieczystości  wystawiane 
są raz na kwartał. Jeżeli  zakład nie odbiera  nieczystości komunalnych, to faktura jest 
korygowana, co oznacza , że PPUK nie chce pieniędzy za usługę,  której nie wykonał. Na dzień 
dzisiejszy na terenie powiatu pułtuskiego PPUK obsługuje 40.000  mieszkańców i skoro 
podjął się zadania  odbierania nieczystości komunalnych to  jeżeli jest możliwość dojazdu,   to 
jadą wszędzie. Jednak należy zrozumieć, że są i takie sołectwa gdzie mają zawarte po 1 lub 2     
umowy i tam też jeżdżą. Przyznał, że wie o tym, że najlepiej przyjechać i zebrać pojemniki 
przy asfalcie, ale PPUK jeździ w każdy zakątek  gminy. W sprawie podpisywania aneksów do 
umów powiedział, że w  całym powiecie pułtuskim było tak zorganizowane, że sołtysi mieli 
współpracować z Przedsiębiorstwem i pracownikami. Na terenie gminy Świercze, 
Pokrzywnica, Winnica ten sposób, który zaczęto wprowadzać na terenie gminy Gzy zdał 
egzamin. Jeżeli w  gminie  Gzy jest ten problem, że  sołtysi  nie chcą w nim uczestniczyć, to  
przyjadą pracownicy PPUK, odbiorą  aneksy  od sołtysów i  będą je podpisywać z każdym 
rolnikiem osobiście.  
Sołtys wsi Słończewo Jacek Grochowski – powiedział, że żeby pośredniczyć w sprawie 
podpisania aneksów musi wiedzieć  o co chodzi. W aneksie do umowy jest  40% podwyżka      
i tego nie zrobił. Nie mówi, że nie, ale jego zdaniem za chwilę do sołtysów zwróci się każda 
inna firma  np. żeby sołtysi podpisali  umowy na dostarczanie wody, czy  wykonali robotę za 
Agencję. 
Sołtys wsi Grochy - Serwatki Ewa Rudzińska – w sprawie pojemników na śmieci powiedziała, 
że w jej sołectwie nie wszyscy je mają?  
Prezes PPUK Sp. z. o.o. Jerzy Wal – odpowiedział, że firma posiada pojemniki.   
Sołtys wsi Gzy Marian Zawadzki – wracając do podpisywania aneksów do umów na wywóz 
nieczystości stałych uznał, że sprawa jest prosta. Aneksy mogą być podpisywane przy 
odbiorze śmieci. Jego zdaniem, przy płaceniu podatku jest gorzej,  ponieważ mało kto 
posiada przy sobie dowód osobisty.   
Przewodnicząca M. Filipowicz – uznała, że kwestia podpisania aneksów do umów należy do 
sołtysów. Który sołtys  nie  podejmie się tego zadania,  aneksy do umów zostaną  zwrócone 
pracownikom PPUK. 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku Kazimierz Strzyżewski -  powiedział, że      
w roku 2008 na terenie gminy Gzy w bieżącym utrzymaniu ZDP przerobił prawie 86.000 zł., 
co nie jest mało, przy czym 53 km wszystkich dróg, 48 km 600 m  dróg utwardzonych, 
pozostałe drogi to drogi gruntowe i żwirowe. Na drogach asfaltowych wykonano ponad 
1.103m2  różnego rodzaju remontów tj.  przy pomocy emulsji,  asfaltu na zimno,  przy użyciu  
remontu na gorąco. Ponadto zostało odnowionych  lub postawionych 63 szt. znaków 
drogowych pionowych, które  nie nagminnie, ale są celowo niszczone. Uregulowane zostało 
odwodnienie w miejscowości Szyszki  na skrzyżowaniu z drogą  do Ostaszewa. Wykonano  
malowanie poziome. Koszt wszystkich prac wyniósł  85.685 zł. Uważał, że roboty zostały 
wykonane dobrze.  
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W  roku 2009 na terenie gminy Gzy ZDP planuje przy pomocy funduszu  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  wykonanie odcinka drogi Łady – Zalesie na długości 
400 mb  oraz przebudowę chodników w  Szyszkach od skrzyżowania  z drogą do  Ostaszewa 
do  ostatniej bramy cmentarza. Przetarg został ogłoszony. Obecnie czekają na otwarcie 
kopert. Planowany termin ukończenia przebudowy chodników przewiduje się w końcu 
kwietnia bieżącego roku. Jeśli chodzi o prace bieżącego utrzymania dróg to były 
remontowane dziury w drogach ,  podcinane drzewa, krzaki.  Cokolwiek będzie potrzebne do 
zrobienia,  będzie na bieżąco remontowane i uzupełniane,  żeby można było bezpiecznie 
przejechać. 
Radny Mariusz Mordwiński – mówił, że od dwóch lat pyta o znakowanie miejscowości od 
Kozłówki w kierunku Groch -  Imbrzyk? 
Dyrektor ZDP w Pułtusku K. Strzyżewski – odpowiedział, że powyższą sprawę już 
zasygnalizował Pan Wójt i są w kontakcie. Na miejsce przyjedzie pracownik i ustalą tablice. 
Sołtys wsi Begno  Piotr Kownacki – zapytał, czy jest w planie remont  nawierzchni położonej 
na bruku na drodze od Szyszk do Ostaszewa?  Sprawa następna to pobocza drogi od Ład        
w kierunku Gąsocina. 
Dyrektor ZDP w Pułtusku K. Strzyżewski  - odpowiedział, że w tym roku zostanie ogłoszony 
przetarg na opracowanie dokumentacji na  przebudowę całej drogi od Ład przez Szyszki do 
Gąsocina. Jeśli będzie dokumentacja , pozostaje kwestia przyjęcia przez Zarząd do  
inwestycji. Pobocza ZDP będzie na bieżąco konserwować, ścinać.  
Sołtys wsi Słończewo J. Grochowski – powiedział, że przebudowa drogi jeszcze potrwa a 
pobocza nie są ruszane przez kilkanaście lat.  Z Ład do Gotard to okopy. Chodzi o to, żeby   
teraz   zrobić to na wiosnę, żeby poprawić tę drogę, ponieważ jest tragedia. Poprosił, aby 
ZDP zadziałał w tej sprawie.  
Dyrektor ZDP w Pułtusku K. Strzyżewski   - odpowiedział, że będzie działał,  ponieważ jest to 
może większa jego bolączka jak mieszkańców gminy Gzy. Pobocza poprawi swoim sposobem 
przy użyciu koparki „Ostrówek”.   Będą robione  miejsca najbardziej newralgiczne. Na 
przystanku w Ostaszewie i Żebrach-Włostach zostało to już zrobione. 
Sołtys wsi Skaszewo Włościańskie Szumski Edward - zasygnalizował, że okropne pobocza są 
przy szkole w Skaszewie.   
Dyrektor ZDP w Pułtusku K. Strzyżewski – odpowiedział, że pobocza będą robione. 
Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński - poinformował o złym  stanie nawierzchni  drogi  
powiatowej Kozłówka – Krzemień. Z drogi wystają kamienie -  jest  w stanie tragicznym. 
Dyrektor ZDP w Pułtusku K. Strzyżewski – odpowiedział, że na powyższej drodze  na lata 
2010-2011 jest planowane położenie dywanika asfaltowego.   
Radny  Jan Kiliś – poinformował o  zarwanej   drodze powiatowej Borza – Skaszewo, za 
stawem. Dodał, że w asfalcie jest dziura i nie ma żadnego oznakowania.   
Dyrektor ZDP w Pułtusku K. Strzyżewski – odpowiedział, że  droga zostanie naprawiona. 
Sołtys wsi Borza Strumiany Alicja Jaszczak – zapytała, kiedy zostanie położony asfalt na 
drodze powiatowej Osiek – Borza? 
Dyrektor ZDP w Pułtusku K. Strzyżewski – odpowiedział, że kiedy wiosną 2008 r.                      
z Panem Wójtem zorganizowali spotkanie, rolnicy nie wyrazili zgody na poszerzenie drogi.         
W końcu pozwolono na wejście i przeprowadzenie pomiarów,  z których wyszło, że wszyscy  
worali  się w drogę.  Droga jest za wąska, ale planują ten odcinek zrobić.     
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Sołtys wsi Borza - Strumiany Alicja Jaszczak – poprosiła o równiarkę na wymienioną drogę. 
Sołtys wsi Skaszewo Włościański E. Szumski – poinformował,  przy drodze powiatowej 
Skaszewo-Borza jest okropny rów, który sam osobiście pryskał. Następnie zapytał, czy nie 
można byłoby opryskać tego rowu?  
Sołtys wsi Gzy M. Zawadzki – prosił o ustawienie znaku „Uwaga Straż” przy wyjeździe           
na drogę z remizy OSP w Gzach, ponieważ że przy remizie znajduje się przystanek 
autobusowy PKS i do akcji może być utrudniony wyjazd. 
Radny S. Zadrożny – przypomniał, że o wystosowanym piśmie z prośbą o naprawienie 
nawierzchni na drodze Przewodowo-Sisice od nowego asfaltu do remizy OSP w Przewodowie  
na odcinku ok. 300 mb, od Pana Wysockiego w kierunku remizy.    
Dyrektor ZDP w Pułtusku K. Strzyżewski – odpowiedział, że jest odpowiedzialny za bieżące 
utrzymanie dróg. Sprawę może tylko przekazać  do Zarządu Powiatu, ponieważ 300 mb 
nawierzchni  to inwestycja, która wymaga decyzji Zarządu , i z którą wiążą się określone 
koszty. 
Wójt Z. Kołodziejski -  podziękował za wyjaśnienie kwestii  podwyżek za wywóz śmieci. W sprawie  

aneksów do umów uznał, że być może zaistniała pomyłka, ponieważ z dyskusji wynikło że 
sprawę zawalili pracownicy PPUK. Obecnie,  który sołtys będzie chciał,   rozniesie aneksy do 
umów,   a jeśli nie wyrazi zgody  wówczas  aneksy rozniosą  pracownicy PPUK, gdyż  należy to 
do ich obowiązków. Prosił o terminowy odbiór  śmieci.  
Odnośnie dróg powiatowych uznał, że w jego opinii i mieszkańców gminy zarówno                  
w bieżącym utrzymaniu dróg i sprawach inwestycyjnych  w naszej gminie robi się niewiele,     
a spraw się nawarstwiło. W związku z tym prosił, żeby w br. i następnym Powiat wyłożył 
więcej środków finansowych na drogi w naszej gminie, aby znajdowały się w lepszym stanie.  
Radny S. Zadrożny – zwrócił się z prośbą o remont drogi przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Przewodowie, która jest w strasznym stanie a wysiadają tam dzieci i zatrzymują się 
autobusy.      
Dyrektor ZDP w Pułtusku K. Strzyżewski – wyjaśnił, że jest to droga wojewódzka nr 620          
i jest do przebudowy, ale nie  w tym  roku,  ani w przyszłym. Droga będzie przebudowana             
w perspektywie przynajmniej 2 – 3 lat. 
Wójt Z. Kołodziejski – uznał, że Dyrektor ZDP w Pułtusku K. Strzyżewski źle interpretuje           
i przedstawia. Obydwaj byli na konsultacji całego odcinka. Na odcinek drogi od Przewodowa 
do Ład jest opracowana dokumentacja, która jest uzupełniona i jest szansa, że ten 2 km  
odcinek zostanie przebudowany w tym roku.    
Radny S. Zadrożny – zapytał, do kogo zwrócić się ze sprawą łatania dziur  na  tej drodze? 
Dyrektor ZDP w Pułtusku K. Strzyżewski   - odpowiedział, że ze sprawą należy zwrócić się do 
Mazowieckiego  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3.   
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że na sesję Rady Gminy przybyła delegacja 
ze wsi Nowe Przewodowo, ponieważ do Pana Wójta i Rady Gminy wpłynęło podanie             
w sprawie remontu drogi w tej wsi. Następnie odczytała treść podania i nadmieniła, że Rada 
Gminy może je rozpatrzyć na najbliższych posiedzeniach Komisji. 
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że chodzi o drogę gminną we wsi Nowe Przewodowo,                 
a konkretnie o modernizację ( położenie dywanika asfaltowego) o którą mieszkańcy tej wsi 
starali się i starają się od kilku lat. Zaznaczył, że powyższa droga jest ujęta w Planie Rozwoju 
Lokalnego, ale na rok 2009 nie jest przewidziana do realizacji, ponieważ zaplanowane są inne 
drogi.  
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Natomiast to, że droga nie jest przejezdna nie jest przypadkiem odosobnionym, ponieważ 
takie przypadki  na drogach żwirowych są  również  w innych wsiach. Uznał, że faktem jest, 
że droga jest uciążliwa, ponieważ   się porwała i trzeba ją poprawić. W związku     z tym,  
należy pojechać na miejsce, zobaczyć i być może dowieźć więcej żwiru. Dodał, że być może 
zły stan drogi jest spowodowany nawiezieniem drogi żwirem późną jesienią lub złą jego 
jakością. Dlatego w tym roku należy wybrać osobę, która będzie woziła  żwir dobry.      
Poinformował, że na rok 2009 Rada Gminy uchwaliła pewną pulę pieniędzy na remonty dróg, 
żwir,  zakup kręgów,  profilowanie równiarką i odśnieżanie. Do wsi przyjedzie ze swoim 
pracownikiem, zobaczą i zastanowią się,  co zrobić by poprawić  stan drogi.  
Sołtys wsi Przewodowo-Parcele Joanna Tadajewska – powiedziała, że żwir  wożony               
w 2008 r. był tak fatalny, że droga w jej wsi zrobiła się gorsza niż jest w tym roku. Jej zdaniem 
w gminie jest pracownik, który powinien osobie dostarczającej  żwir przedstawić,  jaki 
dostarcza  towar, żeby wiedział co się dzieje. 
Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska – przypomniała, że zgłaszała do gminy, że żwir  
jest gorszej jakości i trzeba zmienić dostawcę. Uznała, że płacimy i pogarszamy drogi. 
Mieszkaniec wsi Nowe Przewodowo Cezary Jabłoński – był zdania, że nawiezienie nowego 

żwiru  na drogę w Nowym Przewodowie nic nie da,  tym bardziej, że wieś jest położona  przy 
drodze wojewódzkiej i jeśli zdarzy się wypadek, to  przez wieś przejeżdżają  setki 
samochodów, do Pana Dudzikowskiego  jeżdżą  tiry,   jeżdżą ciągniki.  W ten sposób  żwir  
„idzie”  do rowu a na środku drogi  powstaje koryto z błotem i gliną. Dodał, że jest to tylko 
1,5 km  drogi. 
Wójt Z. Kołodziejski  -   miał odmienne zdanie. 
Radny Edward Malicki – w jego ocenie na drogę należy rozsypać grubszą warstwę dobrego 
żwiru. Uznał,  że  w jednym roku wydaje się pieniądze na żwir a w drugim jest to samo. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – przypomniała, że oprócz tej sprawy jest jeszcze sprawa  
podatku rolnego. 
Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że podanie mieszkańców wsi Nowe Przewodowo zostanie 
rozpatrzone, jednak nie w sensie, że na drogę zostanie położony asfalt,  natomiast  podatek  
należy zapłacić. Obiecał, że do wsi przyjedzie 16.03.09r.  w godz. od 10.00 do 11.00 i zobaczy 
jak wygląda droga. W odpowiednim czasie  wyremontuje ją, okopie rowami, przydzieli 
przepusty. 
Podanie Sołtysa wsi Nowe Przewodowo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.      

Ad. pkt 5.  
Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – powiedziała, że  budżet gminy na rok 2009 został 
zatwierdzony w miesiącu grudniu ub. r. i  jest powiązany z budżetem państwa.   W związku z 
tym,  w  momencie zatwierdzania budżetu gminy pracowaliśmy na danych z projektu 
budżetu państwa. Obecnie budżet państwa został zatwierdzony i zaszły pewne zmiany - 
została naliczona subwencja ogólna wg danych skorygowanych. Gmina otrzymała pismo 
Ministra Finansów zawiadamiające o zwiększeniu subwencji ogólnej dla gminy Gzy na rok 2009 

w części oświatowej o kwotę 52.556 zł.,  natomiast o 29 zł. nastąpiło zmniejszenie w planie 
dochodów dotyczące udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wiadomo 
gmina partycypuje w udziałach dochodów państwa w podatku dochodów od osób 
fizycznych. Jest to wartość szacunkowa, która jest określana przez Min. Fin., i w ciągu roku 
może ulec zmianie.  
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Jest to wysokość, która może mieć wpływ na budżet państwa i budżety gmin, ponieważ 
następuje kryzys gospodarczy w tym zwolnienia grupowe,  a to wiąże się z podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych. Na dzień dzisiejszy została skorygowana tylko kwota  w 
udziałach dla naszej gminy o 29 zł. W związku z tym, dochody po zmianach wynoszą – 
11.443.917 zł. Po stronie wydatków są propozycje zwiększenia kwot – 97.500 zł.   w tym: w 
Dziale 600 – 18.500 zł.  na wydatki  w zakresie utrzymania dróg gminnych, w Dziale 710 – 
20.000 zł. na opracowanie strategii rozwoju gminy, w Dziale 801 – 44.000 zł. z 
przeznaczeniem na zakup usług w zakresie uczęszczania dzieci z terenu gminy Gzy do  
przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Pułtusk, w Dziale 
921 – 15.000 zł. na opracowanie gminnej ewidencji zabytków jest to wymóg ustawy               
o ochronie zabytków. Jest to zadanie własne gminy. Ewidencja ta  pozwoli na  zdobycie 
aktualnej i kompleksowej wiedzy o stanie zachowania obiektów zabytkowych jak również 
dzięki której możliwe będzie przygotowanie przez gminę gminnego programu opieki nad 
zabytkami. W związku z powyższym wydatki na rok 2009 uległy zwiększeniu i  wynoszą 
12.873.890 zł.. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.429,973 zł.  zostanie pokryty 
przychodami planowanymi z  zaciągniętego kredytu w kwocie 1.335.000 zł.  i przychodami 
(wolne środki) w wysokości 94.973 zł. Przychody budżetu  w wysokości 615.000 zł. 
pochodzące z kredytów i (wolne środki) w wysokości 129.104 zł. przeznacza się na rozchody, 
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu kredytów i pożyczek. Na koniec 
poprosiła o zatwierdzenie  zmian, ponieważ są konieczne do wprowadzenia i realizacji            
w roku bieżącym. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Kazimierz 
Żebrowski – przedstawił pozytywną opinię do proponowanego projektu uchwały w sprawie 
zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009.  
Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 03.03.2009 r. stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Komisji  Rolnictwa i Budżetu  Mariusz Mordwiński – również przedstawił 
pozytywną opinię swojej Komisji do proponowanego  w/w projektu uchwały.  
Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 05.03.2009 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy 
Gzy na rok 2009 i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”   
podjęła Uchwałę Nr XX/97/09 w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009 – która 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 6. 
Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pułtusku Maria Korbal 
– poinformowała, że do projektu uchwały, który był omawiany na posiedzeniach Komisji  nie 
zachodzą w stosunku do projektu ubiegłorocznego  generalne zmiany, które  obciążałyby 
dodatkowo w znacznym stopniu budżet gminy. Natomiast chodzi o procentowe określenie  
składników płac ujętych w regulaminie,  a stanowiących  dodatki  do  wynagrodzenia dla  
nauczycieli. Skutek będzie taki, że przy podwyżce płac centralnie wydawanych przez Ministra 
Edukacji przy rozporządzeniu płacowym, wskaźnik procentowy będzie powodował, że   
dodatki uwzględnione w regulaminie będą wzrastały , ale  jest to  niewielki wzrost od 3 zł. do 
5 zł.   
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W związku z tym,  nie jest to tendencja dokładania  do wynagrodzeń nauczycieli poprzez 
zmianę formalną w regulaminie.  Jako środowisko nauczycieli  związki zawodowe dążą do 
zwiększenia   dodatków. Nie chcą porównywać gminy Gzy z innymi gminami, ponieważ każda 
gmina ma swoje dochody,   problemy i wydatki. Następnie podziękowała za to, że od 3 lat,   
sukcesywnie co roku Wójt i Rada Gminy dodatki zwiększali o niewielką kwotę. Efektem tego 
jest to, że w skali kraju gmina Gzy nie jest z dodatkami na ostatnim miejscu,  ale mieści się 
pośrodku. Odnosząc się do regulaminu powiedziała, że do tej pory regulamin zawierał zapis, 
obowiązujący w danym roku kalendarzowym. Obecny projekt  uchwały nie zawiera daty 
kończącej  obowiązywania regulaminu. Uznała, że nie wie czy jest to dobre posuniecie, 
ponieważ w Karcie Nauczyciela zapisu, tego nie ma, co nie znaczy, że w  styczniu w 2010 r. 
nie trzeba będzie do niego wrócić, ponieważ zmieni się rozporządzenie płacowe, a każda 
zmiana podstawy wynagrodzenia wymaga na nowo uzgodnienia regulaminu. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały.  
Przewodniczący Komisji  Rolnictwa i Budżetu  M. Mordwiński – również przedstawił 
pozytywną opinię  Komisji do proponowanego  projektu uchwały.  
Przewodnicząca M. Filipowicz - odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy 
Gzy na rok 2009 i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 10 głosami „za”, przy 3 
głosach „wstrzymujących”   podjęła Uchwałę Nr XX/98/09 w sprawie przyjęcia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli obowiązującego od 1 stycznia 2009 roku, dla których Gmina Gzy 
jest organem prowadzącym – która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 7. 
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz – wyjaśniła, że projekt 
uchwały dotyczącej przyznawania, obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego                 
i dodatku wiejskiego  nauczycielom  w naszych szkołach jest wysokością  stawek określonych 
tak  jak obowiązywał w roku poprzednim. Dodatek wiejski przysługuje w wysokości 10%  
wynagrodzenia zasadniczego, który otrzymuje każdy nauczyciel. Wysokość dodatku 
mieszkaniowego jest uzależniona od ilości osób w rodzinie nauczyciela. W związku z tym, że 
stawki są takie jak w ub. r. ,  a naliczone kwoty do wypłaty są zabezpieczone w budżetach 
szkół poprosiła o podjęcie uchwały określającej wysokości dodatków socjalnych dla 
nauczycieli tj. dostatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji  Rolnictwa i Budżetu  M. Mordwiński – również przedstawił 
pozytywną opinię swojej Komisji do proponowanego  projektu uchwały.  
Przewodnicząca M. Filipowicz - odczytała projekt uchwały w sprawie  regulaminu 
określającego szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego i dodatku wiejskiego nauczycielom w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Gzy i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”   
podjęła Uchwałę Nr XX/99/09 w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki 
przyznawania, obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego 
nauczycielom w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy – która stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
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Wójt Z. Kołodziejski -  powiedział, że organem prowadzącym szkół jest gmina. Wydatki na  
oświatę dochodzą do 50% budżetu gminy. Stwierdził, że środków finansowych  w budżecie 
gminy  zawsze brakowało  i brakuje  ale  inwestycja w oświatę,  to przyszłość naszych dzieci. 
Następnie   Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Pułtusku Pani M. Korbal  podziękował za 
dotychczasową współpracę.   Życzył,    aby  ta układała się jeszcze lepiej. Poinformował, że na 
szczeblu gminnym działa Ognisko Gminne ZNP. Dotychczas funkcję Prezesa tego Ogniska  
pełniła Pani Małgorzata Przychodzka. Obecnie   funkcję tę sprawuje  Pani Aneta Radecka.   
W związku z  powyższym  Pani M. Przychodzkiej podziękował za dotychczasowe lata 
współpracy. 
Ad. pkt 8. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – wyjaśniła, że inicjatorem nadania imienia Papieża Jana 
Pawła II Publicznemu Gimnazjum w Gzach jest Związek Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych  Koła Gminnego w Gzach. W imieniu Rady 
Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców  z wnioskiem o nadanie imienia 
szkole wystąpiła Pani Agnieszka Domańska dyrektor PG w Gzach.  Projekt uchwały był 
omawiany na posiedzeniach Komisji. Wstępny termin uroczystości – październik 2009 r. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji  Rolnictwa i Budżetu  M. Mordwiński – również przedstawił 
pozytywną opinię  Komisji do proponowanego   projektu uchwały.  
Przewodnicząca M. Filipowicz - odczytała projekt uchwały w sprawie nadania imienia 
Publicznemu Gimnazjum w Gzach i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”   
podjęła Uchwałę Nr XX/100/09 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Gzach 
– która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 9 
Sekretarz Gminy Barbara Polańska – poinformowała, że zmiana ustawy o pracownikach 
samorządowych  od dnia 01.01.2009 r. spowodowała, że pewne zapisy uległy zmianie           
w  tym nowy sposób zatrudniania pracowników samorządowych. W związku  z tym,  na 
podstawie tej ustawy należy dokonać zmian w Statucie Gminy. Paragraf 80 Statutu 
otrzymuje brzmienie : „ Pracownicy samorządowi zatrudnieni są na podstawie  wyboru – Pan 
Wójt, powołania – Zastępca Wójta  i Skarbnik Gminy, na  umowę o pracę – pozostali 
pracownicy samorządowi.”. Zmieniła się również sytuacja, że Pani Przewodnicząca Rady nie 
podpisuje Panu Wójtowi delegacji, urlopu i limitu kilometrów. Pan Wójt do podpisu może 
upoważnić pracownika lub te czynności wykonuje Sekretarz Gminy. Dlatego też należało 
zmienić § 82, który obecnie otrzymuje brzmienie „ Wójt Gminy pełni swoją funkcję za 
wynagrodzeniem. Jest pracownikiem samorządowym. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada 
Gminy w drodze uchwały. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane                   
z nawiązaniem  i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy”.  
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały.  
Przewodniczący Komisji  Rolnictwa i Budżetu  M. Mordwiński – również przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały.  
Przewodnicząca M. Filipowicz - odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie 
Gminy Gzy i poddała pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”   
podjęła Uchwałę Nr XX/101/09 w sprawie zmian w Statucie Gminy Gzy  – która stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 10. 
Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że w związku ze zmianą ustawy o pracownikach 
samorządowych należy podjąć nową uchwałę w sprawie powierzenia Przewodniczącemu 
Rady Gminy wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta 
Gminy. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy związane z nawiązaniem             
i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy, z wyłączeniem prawa 
do ustalenia wynagrodzenia.     
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji  Rolnictwa i Budżetu  M. Mordwiński – również przedstawił 
pozytywną opinię  Komisji do proponowanego   projektu uchwały.  
Przewodnicząca M. Filipowicz - odczytała projekt uchwały w sprawie powierzenia 
Przewodniczącemu Rady Gminy wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy       
w stosunku do Wójta Gminy i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”   
podjęła Uchwałę Nr XX/102/09 w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy 
wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy  – która 
stanowi załącznik nr  10 do niniejszego protokołu.    

Ad. pkt 11.     
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka -  powiedziała,       
że cały koszt projektu w roku 2009  stanowi kwota 96.341 zł.,   w ramach  której  89.5%              
tj. kwota 86.225 zł pochodzić będzie z dofinansowania w ramach dotacji rozwojowej 
natomiast 10,5% tj. 10.115,81 zł stanowi udział środków własnych gminy. Środki własne 
będą  ujęte w ramach wynagrodzeń prac społecznie-użytecznych dla 4 osób, które będą 
zatrudnione   w tej formie świadcząc na terenie naszej gminy usługi opiekuńcze oraz na 
zasiłki celowe  w kwocie  755.81 zł.   dla 3 osób. Uchwała jest niezbędna do uzyskania 
zatwierdzenia projektu. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji  Rolnictwa i Budżetu  M. Mordwiński – również przedstawił 
pozytywną opinię  Komisji do proponowanego  projektu uchwały.  
Przewodnicząca M. Filipowicz - odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
złożenie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013. i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”   
podjęła Uchwałę Nr XX/103/09 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie projektu 
systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  – która stanowi 
załącznik nr  11 do niniejszego protokołu.    
Ad. pkt 12. 
Pytań dotyczących proponowanego projektu uchwały nie było. 
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Przewodnicząca M. Filipowicz  - odczytała projekt uchwały w sprawie upoważnienia 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach do załatwiania spraw z zakresu 
administracji publicznej i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”   
podjęła Uchwałę Nr XX/104/09 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gzach do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej – która 
stanowi załącznik nr  12 do niniejszego protokołu.    
Ad. pkt 13.  
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały intencyjnej.  
Przewodniczący Komisji  Rolnictwa i Budżetu  M. Mordwiński – również przedstawił 
pozytywną opinię  Komisji do proponowanego  projektu uchwały intencyjnej.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała  projekt uchwały intencyjnej w sprawie 
przystąpienia Gminy Gzy do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.:  1) „Przyspieszenie 
wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 
wiedzy o Mazowszu”, 2)” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” i 
poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”   
podjęła Uchwałę Nr XX/105/09 w sprawie przystąpienia Gminy Gzy do projektów kluczowych 
realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 
pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez 
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2)” Rozwój elektronicznej administracji 
w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 
potencjału województwa”  – która stanowi załącznik nr  13 do niniejszego protokołu.    
Ad. pkt 14. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały.  
Przewodniczący Komisji  Rolnictwa i Budżetu  M. Mordwiński – również przedstawił 
pozytywną opinię  Komisji do proponowanego  projektu uchwały.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu 
głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień              
7 czerwca 2009 roku  i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”   
podjęła Uchwałę Nr XX/105/09 w sprawie utworzenia obwodu glosowania w wyborach 
posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku – która 
stanowi załącznik nr  14 do niniejszego protokołu.    
Ad. pkt 15. 
Wójt Z. Kołodziejski  - przedstawił informację z wykonania uchwał podjętych w 2008 roku.  
Informacja  Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał podjętych w 2008 roku stanowi załącznik 
nr 15 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 16. 
Z powodu nieobecności Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DAR-MED” 
Pana dr Dariusza Mikusia punkt ten został zdjęty z porządku obrad przez aklamację. 
Ad. pkt  17. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji nie było i odpowiedzi.  

Ad. pkt 18. 
Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że zima się kończy i   należy przystąpić do naprawy szkód 
na drogach. Do gminy wpłynęło kilka podań o żwirowanie. Wycinka drzew i krzewów będzie 
realizowania.   
Ad. pkt 19. 
Sołtys wsi Gzy M. Zawadzki   - zapytał, jak wygląda przetarg  na dostawę żwiru, i czy z gminy  
ktoś   przed przetargiem ogląda żwirownie? Nadmienił, że chodzi tu o  żwir,  który raz jest 
lepszej jakości, drugi raz - sama glina,  a oprócz tego duże kamienie. 
Wójt Z. Kołodziejski – uznał, że  oglądanie żwirowni nic nie da. Można oglądać żwir dobry     
a przywieziony zostanie inny. Jego zdaniem,  jeśli  zostanie ogłoszony  przetarg i wybrany 
wykonawca, to kontrolować i reagować należy w trakcie wożenia. 
Sołtys wsi Przewodowo-Parcele Joanna Tadajewska – prosiła, aby wykonawcę uprzedzić       
o konsekwencjach wożenia żwiru złej jakości.   
Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że z  wykonawcą gmina współpracuje długo i zawsze 
przywoził  żwir  dobry.  Być może żwir wożony  jesienią ub. r. był złej jakości, lub dobrze 
nieujeżdżony. 
Radny M. Mordwiński – prosił o zawiadamianie sołtysów o terminie przywozu  żwiru do 
danej wsi,   żeby był obecny przy tym sołtys. 
Wójt  Z. Kołodziejski  - odpowiedział, że do tej pory było praktykowane, że wykonawca 
otrzymywał  wykaz poszczególnych  wsi  z  numerami telefonów sołtysów i  ilością żwiru,  
jaką ma  dostarczyć. W ten sposób  miał obowiązek kontaktowania się z sołtysem                      
i uzgodnienia terminu  wożenia. 
Sołtys wsi Stare Grochy Tomasz Długołęcki -  zapytał, czy coś dzieje się w sprawie 
przydomowych oczyszczalni ścieków ? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że  informacje o chętnych na budowę przydomowych   
oczyszczalni   są jeszcze zbierane. Należy też rozstrzygnąć  sprawę oczyszczalni ścieków          
w Przewodowie-Parcelach  tzn. znaleźć i wykupić działkę oraz rozważyć które wsie będą 
skanalizowane, a  w których będą budowane  przydomowe oczyszczalnie. Tematem tym się 
zajmie. 
Sołtys wsi Stare Grochy T. Długołęcki – zapytał, czy został złożony jakiś wniosek o środki ?  
Wójt Z. Kołodziejski - wyjaśnił, że pewne środki  na pewno gdzieś będą. Dlatego też,   należy  
wcześniej opracować kosztorys,   projekty,  i  jeśli będzie  możliwość, wystąpić o środki                     
z zewnątrz. Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków należy rozłożyć na 2 – 3 lata, 
ponieważ wybudowanie oczyszczalni u wszystkich rolników  w jednym roku  jest  niemożliwe.  
Sołtys wsi Słończewo J. Grochowski -  w sprawie dróg żwirowych prosił, żeby równiarka była 
co najmniej 2 razy, nie tylko przy okazji żwirowania. 
Sołtys wsi Kozłówka Jadwiga Koc -  poinformowała, że do Rady Gminy składała podanie          
o przyznanie środków na remont świetlicy wiejskiej. Odpowiedź otrzymała. Następnie 
zapytała, dlaczego gmina nie mogła  skorzystać ze środków unijnych,  aby objąć świetlicę 
wiejską w Kozłówce programem w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi?  
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Powiedziała, że  takie wnioski można było składać do Urzędu Marszałkowskiego do        
30.03.09 r. i z takich środków  skorzystać. W dalszej wypowiedzi poprosiła Wysoką Radę         
o przydzielenie chociaż  pewnej części środków z budżetu gminy   na wymianę okien, która 
jest najbardziej konieczna. Podkreśliła, że świetlica ulega dewastacji a mieszkańcy wsi nie 
mają środków żeby ją remontować.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – odpowiedziała, że sprawa remontu świetlicy wiejskiej                 
w Kozłówce  była omawiana na posiedzeniach Komisji gdzie wyszła sugestia, że w podaniu  
brak jest    wskazania kierunku czemu ma służyć budynek w przyszłości.  Poinformowała, że 
aktualnie w budżecie gminy nie ma środków na remont świetlicy we własnym zakresie. Być 
może zostanie uwzględniona po opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Gzy. Jej zdaniem, nie 
ma sensu,  żeby wyremontowany obiekt  stał bezużyteczny. 
Sołtys wsi Kozłówka J. Koc – zapytała, dlaczego na terenie gminy nic się nie dzieje                   
w dziedzinie kultury, gdzie są doroczne dożynki, gdzie zespoły ludowe i różnego rodzaju 
występy artystyczne, koła gospodyń ? Uznała, że w gminie trzeba zatrudnić osobę, która 
zajęłaby się kulturą i tradycją gminy, ponieważ młodzież tego nie zrobi. 
Radna Zofia Frąckiewicz -  miała odmienne zdanie. Poinformowała, że  do Szyszk na treningi 
boksu, które są prowadzone społecznie przez Pana Józefa  Grudnia  przyjeżdżają  mieszkańcy 
i młodzież nie tylko naszej  gminy i powiatu , ale  mieszkańcy  i uczniowie szkół  
podstawowych powiatów ościennych. Poinformowała, że  obecnie budynek jest 
wyremontowany,  ale gdy był w złym stanie  Pan Grudzień również prowadził treningi. Jej 
zdaniem, jeżeli znajdą się osoby, które będą chciały  poświęcić swój prywatny czas na cele 
społeczne,  to na pewno na terenie gminy  będzie się coś  działo. 
                     Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady  o godz. 12.25 
zamknęła sesję.    
 
Protokołowała :                                                                                       Przewodniczyła: 
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