
Rada Gminy Gzy 


Protokół Nr XII/II 


z Sesji Rady Gminy Gzy 


odbytej w dniu 28 grudnia 2011 roku. 


Gzy grudzień 2011 rok 




PROTOKÓŁ NrXIl/ll 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 28 grudnia 2011 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 


Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 12.15 otworzył XII Sesję Rady Gminy 


Gzy. 


Z uwagi na to, że w dniach 16 i 17 grudnia tragicznie zginęło troje mieszkańców naszej 


gminy, poprosił o uczczenie ofiar minutą ciszy. 


Następnie po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą 


obecności stanowiącą załącznik nr l do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu 


uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 


decyzji. 


Radni nieobecni: 


l. Biegała Krzysztof 

2. Kumińska Elżbieta 

Ad. pkt 2. 


Przewodniczący L. Pytel- przedstawił proponowany porządek obrad: 


l. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 


Gzy na 2012 rok. 


6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy: 

al przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy, 

bl odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gmin 

Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, 

ci odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy, 



- 2 

dl przedstawienie autopoprawki Wójta Gminy do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy, 

el głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta Gminy, 

fI głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin 

Gzy 

7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2012: 


al przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 


bl odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy 


Gzy projekcie uchwały budżetowej na rok 2012, 

cI odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy, 

dl przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej, 

el dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

fI głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy, 

g/ głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Sołectwa Żebry- Falbogi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Gzy. 

11. Zapoznanie z wystąpieniem pokontrolnym z kontroli kompleksowej. 

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

13. Sprawy bieżące gminy. 

14. Wolne wnioski i pytania. 

15. Zamknięcie Sesji. 


Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy Państwo radni lub Pani Wójt mają propozycje 


wniesieria dodatkowych punktów do porządku obrad? 


Wójt Gminy Barbara Polańska - zaproponowała wprowadzić zmianę do porządku obrad po 


punkcie 7 tj. wprowadzić "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 


Gzy na rok 2011 ".Dalsze punkty porządku obrad przesuną się o jeden w dół. 


Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie porządek obrad z dodatkowym punktem 


wniesionym przez Panią Wójt. 


Rada Gminy w obecności w obecności 13 radnych - 13 głosami "za", przy O głosów 


"przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" przyjęła następujący porządek posiedzenia: 


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 
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2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 

Gzy na 2012 rok. 

6. Podjęcie uchwały w spraWie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy: 

al przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy, 

bl odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gmin 

Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, 

ci odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy, 

dl przedstawienie autopoprawki Wójta Gminy do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy, 

el głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta Gminy, 

fi głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin 

Gzy 

7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2012: 


al przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 


bl odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy 


Gzy projekcie uchwały budżetowej na rok 2012, 

ci odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy, 

dl przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej, 

el dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

fi głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy, 

g/ głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2011. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Sołectwa Żebry- Falbogi. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Gzy. 

12. Zapoznanie z wystąpieniem pokontrolnym z kontroli kompleksowej. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
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14. Sprawy bieżące gminy. 

15. Wolne wnioski i pytania. 

16. Zamknięcie Sesji. 

Ad. 3. 

Przewodniczący L. Pytel- przypomniał, że jak zaznaczył 2 tygodnie temu na posiedzeniu 

wspólnych komisji, radnych prosił, żeby Państwo radni zapoznawali się z protokołem 

z poprzedniej Sesji. W związku z tym, poprosił o przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji 

w tym samym punkcie, który jest w porządku obrad i poddał go pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności w obecności 13 radnych - 10 głosami "za", przy O głosów 

"przeciwnych" oraz 3 głosach "wstrzymujących" przyjęła protokół z Sesji Nr XI odbytej 

w dniu 18 listopada 2011 r. 

Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Teresa 

Linka - poinformowała, że ustawa z dnia 26 października 1982 r. mówi "Uznając życie 

obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu, 

organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do 

podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz 

zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu 

zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości 

w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, 

a także wspieranie działalności w tym zakresie." W związku z powyższym został opracowany 

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gzy na rok 2012. Zamierzone zadania z zakresu 

rozwiązywania problemów alkoholowych to: 

~ Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

Sposób realizacji zadania to: 

- organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych oraz prowadzenie 

punktu konsultacyjno- informacyjnego poprzez spotkania z psychologiem oraz terapeutą od 

spraw uzależnień, 
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- finansowanie programów terapii indywidualnej, 

- kierowanie na leczenie do placówek lecznictwa odwykowego, 

- finansowanie zespołu biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

~ 	Organizacja i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci 

i młodzieży, w tym prowadzenie różnych zajęć pozalekcyjnych. 

Sposób realizacji zadania: 

- wdrażanie efektywnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 

zapobiegających używaniu substancji psychoaktywnych (alkoholu), 

- rozwijanie wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów związanych z używaniem 

środków psychoaktywnych poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności 

informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej problematyki alkoholizmu, 

- organizacja i finansowanie innych form działań edukacyjnych i zapobiegawczych w tym 

widowisk artystycznych, konkursów tematycznych oraz otwartych środowiskowych imprez 

profilaktycznych odbywających się bez udziału alkoholu, promujących zdrowy styl życia, 

integrujących - kampania "Postaw na rodzinę". 

~ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci 

i młodzieży. 

Sposób realizacji zadania: 

- wykłady, programy, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, 

- promowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe i inne formy edukacyjne. 

Wszystkie zadania realizowane w ramach programu w tym zadania o charakterze 

profilaktycznym adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży oraz z zakresu socjo 

i psychoterapii mające na celu pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich 

rodzin. Środki finansowe na realizacje programu to wpływy z opłat za zezwolenia na 

prowadzenie sprzedaży alkoholu. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii Gminy Gzy na 2012 rok i poddał pod głosowanie. 



ci 
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Rada Gminy w obecności w obecności 13 radnych - 13 głosami "za", przy O głosów 

"przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XIII48111 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gzy na 2012 rok - która stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

aj 

Wójt B. Polańska przedstawiła projekt uchwały w sprawIe Wieloletniej Prognozy 


Finansowej Gminy Gzy. 


Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Gzy - stanowi 


załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 


bl 

Wiceprzewodniczący Rady Jacek Grochowski - odczytał OpInIę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej 

prognozie finansowej. 

Uchwała Nr Ci.401.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 8 grudnia 2011 r. - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 

- przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

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

19.12.201r. - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski - również przedstawił 

pozytywną opinię do wlw projektu uchwały. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy z dnia 19.12.201r. - stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

dl 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że jej propozycja, to zgłoszenie autopoprawki do 

projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy o kwotę 30.000 zł. 

Wyjaśniła, że po uzgodnieniu projektu budżetu Gminy Gzy na rok 2012, wpłynął wniosek 

od Rady Sołeckiej wsi Zalesie odnośnie dalszej modernizacji drogi powiatowej. 
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Nadmieniła, że 3 odcinki drogi powiatowej były już robione wspólnie z Zarządem Powiatu. 

Część środków było pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego, część dokładała gmina, część 

Zarząd Powiatu. W tej chwili padła propozycja, że do końca stycznia 2012 r. zarówno gmina 

jak i Powiat mają możliwość składania wniosku na modernizację drogi. Mimo drobnych 

środków, jakie w budżecie posiadamy, to przy drodze powiatowej mieszkają nasi mieszkańcy. 

Odcinek drogi, który został - 350 mb, zamknąłby jak dotychczas całość tej drogi. 

W związku z tym przedkłada Wysokiej Radzie propozycję swojej autopoprawki do projektu 

uchwały. 

1. Zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł., a zwiększyć plan wydatków 

majątkowych o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi powiatowej ode. 

Łady - Zalesie". 

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 9.097.230,00 zł., plan wydatków 

majątkowych 295.731,00 zł. 

Autopoprawka do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

e/ 

Pnewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie przedłożoną przez Panią Wójt w/w 

autopoprawkę do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

Rada Gminy w obecności w obecności 13 radnych - 13 głosami "za", przy O głosów 

"przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę przedłożoną przez 

Panią Wójt. 

Pnewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy z przegłosowaną autopoprawką i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności w obecności 13 radnych - 13 głosami "za", przy O głosów 

"przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XIII49111 w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 7. 

al 

Wójt B. Polańska - przedstawiła projekt uchwały budżetowej na rok 2012. 

Wystąpienie Wójta Gminy Gzy - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 



ci 
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bl 

Wiceprzewodniczący J. Grochowski - odczytał Uchwałę Nr Ci.402.2011 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2011 r. 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały 

budżetowej na 2012 rok. 

Uchwała Nr Ci.402.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie 

z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 

projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawiła pozytywną opinię Komisj i do projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 

2012. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również przedstawił 

pozytywną opinię do projektu wlw uchwały. 

dl 

Wójt B. Polańska - przedstawiła autopoprawkę do projektu Uchwały Budżetowej Gminy 

Gzy na rok 2012. 

1. Zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 7l0-Działalność usługowa, rozdział 71004 

- Plany zagospodarowania przestrzennego paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych 

o kwotę 13.000,00 zł., w dziale 600 Transport i łączność - Drogi publiczne gminne 

paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 17.000,00 zł. z przeznaczeniem n 

zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie 30.000,00 zł. w dziale 600 

Transport i łączność rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe paragraf 6300. Dotacja 

celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie 

"Przebudowa drogi powiatowej odcinek Łady - Zalesie". 

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012 - stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu. 

el 

Starosta Pułtuski Edward Marek Wroniewski - powiedział, że wykorzystując niezbędną 

dyskusję przy uchwale budżetowej powiedział, że pozwoli sobie zabrać głos, ponieważ za 
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chwilę musi wyjechać, żeby odebrać roboty. Uznał, że wykorzystując nasz budżet, jest 

podobny jak budżet Powiatu, który będą uchwalać jutro (29.12.2011 r. i jest konsekwencją 

sytuacji finansów publicznych, konsekwencją decyzji rządu - Ministra Finansów, który 

podejmując decyzje nie uwzględnia do końca potrzeb finansowych samorządów gmm 

i samorządów powiatów. Zadania, jakie dostają, są coraz większe, bardziej rozbudowane, 

a za tym nie idą środki finansowe adekwatne do potrzeb. 

To się przekłada na propozycję budżetu ułożoną przez Panią Wójt. W Powiecie mają projekt 

przyszłorocznego budżetu mniejszy w porównaniu z obecnym rokiem o 10.000.000 zł. Jest to 

budżet, który w zasadzie pozwala tylko na bieżące administrowanie i utrzymywanie 

Powiatu i jest tylko uwzględniona jedna inwestycja drogowa na Popławach. Odnosząc się 

do pozostałych inwestycji, powiedział, że tam gdzie pojawią się możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych Powiat będzie rozszerzać inwestycje drogowe. Ma rozeznanie i pełną 

świadomość potrzeb na terenie Powiatu, jakie trzeba ponieść, żeby zwiększyć jakość dróg 

powiatowych i podnieść bezpieczeństwo. Również na terenie gminy Gzy jest potrzeb bardzo 

dużo. To, co chwilowo niewielkimi kosztami udało się zrobić, to zostało zrobione. 

W przyszłym roku, podziękował za uwzględnienie autopoprawki w kwocie 30.000 zł. Powiat 

również będzie składał wniosek na dofinansowanie drogi w Zalesiu. Myśli, że w przyszłym 

roku ta malutka inwestycja będzie zrealizowana i zamknie się cały odcinek. Jak tylko będą 

możliwości inne, to natychmiast Powiat będzie również starał spełnić te potrzeby. Powiat 

będzie składał wnioski do Ministra Infrastruktury na dodatkowe środki. Natomiast rok temu 

obejmując stanowisko Starosty miał zamiar w dużym zakresie pozyskać środki finansowe 

z różnych Instrumentów Finansowych, żeby w większym zakresie inwestycje drogowe 

realizować. Stało się tak, że jeszcze pod koniec roku, równy rok temu Pan Minister ograniczył 

swoimi decyzjami między innymi wszystkie w zasadzie Instrumenty Finansowe, które by nie 

wchodziły bezpośrednio do budżetu, nie ograniczały możliwości zaciągania zobowiązań. Ten 

rok to jest dalsze decyzje w tym samym kroku, w tym samym kierunku, kiedy stają się 

ograniczani. Myśli, że najbliższe 2 - 3 lata, to nie będzie się można spodziewać wielkich 

rewelacji. Decyzje gminy i Powiatu będą się skupiały na tym, jak pospinać finanse, żeby 

w marę najmniejszym kosztem udało się przetrwać i doczekać lepszych czasów, bo taka jest 

rzeczywistość. 

W Powiecie główny problem na tę chwilę , oprócz inwestycji drogowych, to jest nowy 

szpital. 



- 10 -


Powiat podejmuje działania, żeby w perspektywie trzech lat szpital zbilansować, zarazem, 

żeby go utrzymać. Jednocześnie dyrektor szpitala podejmuje decyzje, które podniosą jakość 

świadczonych usług medycznych, zwiększą ilość dobrych fachowców - lekarzy, a przede 

wszystkim zbilansują finanse. 

W przyszłym roku będzie bardzo trudna i następna decyzja tj. wyremontowanie 

i dostosowanie starego budynku szpitala, prawdopodobnie na siedzibę Starostwa 

Powiatowego. Powiat liczy na zewnętrzne środki finansowe. Wartość tej inwestycji na pewno 

będzie wynosiła ok. 10.000.000 zł. Liczą na to, że 80% uda się im pozyskać. 

Sprawą trzecią jest oświata. Powiat ma to szczęście, że póki co, wydatki bilansuje się 

w zakresie subwencji oświatowej. Natomiast sukcesywnie podejmuje decyzje, które by krok 

po kroku szły w kierunku podniesienia jakości nauczenia. To co jest na tę chwilę, wyniki, 

które uzyskują uczniowie szkół w powiecie są niezadawalające. Proces powolny, ale trwały 

Powiat rozpoczął i tę tendencję będzie odwracać. Niedługo zwróci się do Pani Wójt 

i dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w naszej gminie o wspólne spotkania, 

rozmowy po to , żeby wspólnie szukać sposobów na polepszenie jakości oświaty łącznie ze 

złożeniem wniosków i wygospodarowaniem środków zewnętrznych na podnoszenie 

kwalifikacji nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych, ale również w szkołach 

gimnazjalnych i szkołach podstawowych. Taki duży projekt Starostwo przygotowuje 

i będzie on obejmował wszystkie poziomy szkół na terenie Powiatu. Następnie poprosił 

o zadawanie pytań. 

Radna Zofia Frąckiewicz - powiedziała, że ma 2 pytania. Pierwsze to droga powiatowa 

Szyszki - Gotardy, która była połatana na jesieni znów się rozpada. Rozpada się również 

droga w Szyszkach w stronę Strzegocina i prawie zanika ta droga. 

Drugie pytanie to sprawa chodników. Nadmieniła, że do Pana Starosty pisała. Najpierw pisał 

sohys wsi Szyszki Pan Pawlak. Otrzymali odpowiedź, że w okresie letnim będą naprawione 

chodniki. Nic nie zostało zrobione. Sama do Pana Starosty pisała obecnie, w grudniu. Czeka 

na odpowiedź. Pan Starosta ma jeszcze termin i czas na tę odpowiedź. A gwarancja 

chodników mIJa 30.04.2012 r. Jej zdaniem, jeżeli chodniki nie zostaną naprawione do 

30.04.2012 r. w ramach gwarancji, to termin minie. Przypomniała, że gmina i Powiat 

poniosły nakłady finansowe i szkoda byłoby tych pieniędzy stracić, jeżeli chodniki zostaną 

zrujnowane. 
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Miał być położony asfalt do Gotard, do granicy gminy Gzy i Powiatu, ponieważ dalej jest 

teren powiatu ciechanowskiego i jest problem, bo asfalt wciąż się kruszy i zanika. W stronę 

Strzegocina tak samo wygląda. 

Sołtys wsi Degno Piotr Kownacki - zwrócił się z prośbą, żeby Pan Starosta nakłonił 

dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, żeby się przejechał drogą do Szyszk od krzyżówek 

w kierunku Ostaszewa. Dodał, że do Pani Wójt już parę razy alarmował. Pani Wójt stara się 

jak tylko może. Ale ktoś przyjedzie z ZDP na drogę posypie, tylko odpali i za 4 dni jest to 

samo. W związku z tym prosił Pana Starostę, żeby wpłynął na Pana dyrektora ZDP, żeby 

przyjechał i zobaczył jaki jest stan na drodze. Zaznaczył, że tam jest potrzeba naprawy 

40 mb drogi. 

Sołtys wsi Grochy - Imbnyki Roman Niesluchowski - poruszył problem drogi 

powiatowej Kozłówka Grochy - Imbrzyki. Nadmienił, że do Pani Wójt i Pana radnego 

powiatowego wielokrotnie zwracał się z prośbą o remont tej drogi. Bo na odcinku koło 

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjne, każdy wie jaka jest droga. Dlatego też ma prośbę, żeby 

Pan dyrektor ZDP przyjechał do wsi, spotkał się z radnymi, czy sołtysem wsi Stare Grochy, 

czy Grochy - Imbrzyki , a wtedy pokazaliby i porozmawialiby jak to naprawić, bo odzewu 

nie ma. Dodał, że na każdej sesji do Pani Wójt zwraca się z prośbą i niestety nie ma 

odpowiedzi i nie ma poprawy na tej drodze. 

Starosta Pułtuski E.M. Wroniewski - powiedział, że zobowiąże dyrektora ZDP, żeby 

bliższy miał kontakt z terenem i problemami dyskutantów. Będzie to możliwe poprzez 

działania ZPD, żeby prace te były wykonywane. 

Co do drogi Szyszki - Gotardy, Szyszki - Strzegocin poinformował, że te dwa odcinki dróg 

są wpisane w wieloletnią inwestycję. Tylko, jest to dla niego również zadanie, które 

powinno być zrealizowane w stopniu takim, gdzie te drogi będą, jakość wykonania 

gwarantowały, że przez najbliższe lata nie będzie z nimi problemów. Problem jest jeden 

finansowy. Jeżeli będą możliwości pozyskania środków zewnętrznych, to są to inwestycje 

jedne z pierwszych do realizacji zarówno w kienmku Gotard jak i Strzegocin - Szyszki, 

ponieważ są to drogi, które zapewniają ciąg tras w kierunku Ciechanowa w pierwszej 

kolejności i jest to poza dyskusją. Poza tym stan ich wymaga inwestycji, które są tam 

niezbędne. Tu, przy tych, stosunkowo dużych pieniędzy zewnętrznych nie będzie. Powiat 

będzie podejmował działania, żeby utrzymać przejezdność na tych odcinkach, która będzie 

znośna dla użytkowników. 
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Co do chodnika, to ma świadomość. Był w Szyszkach i oglądał. Zmobilizuje jeszcze bardziej 

do tego, żeby skorzystać z gwarancji. Tylko ten rok współpracy z ZDP, konieczność między 

innymi zmiany dyrekcji, polegała na tym, że wspólnie muszą uświadomić wykonawcom, że 

istnieje coś takiego jak gwarancja. Do tej pory rzadko było korzystanie z tej formy. Ma już 

przykład na drodze Strzegocin - Nasielsk, gdzie pewne elementy są zrobione w taki sposób, 

że z gwarancji Powiat będzie korzystać. Ale, żeby wymusić na wykonawcy, muszą to zrobić 

w trybie sądowym. Podejrzewa, że tutaj też będą musieli w trybie sądowym wymóc. 

Natomiast będą działania podjęte, żeby chodnik był poprawiony. Dyrektora ZDP 

zmobilizuje do tego, żeby zauważano tą pracę. Na wspomnianych odcinkach dróg dyrektor 

ZDP na pewno się pojawi. Tam gdzie nie inwestycyjnie środki Z D P będzie można podjąć 

jakieś działania, to będą one podejmowane. To może obiecać. Natomiast byłby nie uczciwy 

jakby, przy budżecie jaki ma Powiat w przyszłym roku i jakie środki mogą się pojawić, 

a będzie szczęśliwy jeśli nie będzie korekty budżetu, obiecał więcej niż to jest możliwe. 

Radna Jadwiga Koc - powiedziała, że szkoda, ze Pan Starosta od nas tak szybko ucieka. Ale 

są obowiązki. Nie będzie Pana Starostę męczyła. Ale poprosiłaby Pana Przewodniczącego 

Rady, żeby zaprosił Pana Starostę, żeby bardziej wnikliwie omówili niektóre problemy, które 

wiążą mieszkańców gminy Gzy z Powiatem. Szczególnie chciałaby, żeby Pan Starosta 

bardziej wnikliwie zainteresował się służbami szpitala w Pułtusku. Uznała, że nie będzie 

rozwijać tematu, bo nie ma na to dzisiaj czasu. Ale z własnych doświadczeń ma wiele, wiele 

do życzenia. Podziękowała Panu Staroście, . ale poprosi kiedyś Pana Starostę o taką 

rozmowę· 

Starosta Pułtuski E.M. Wroniewski - poinformował, że przyjedzie na następną Sesję Rady 

Gminy i będzie możliwość omówienia szczegółowo tych spraw. Powiedział, że doskonale 

zna problemy szpitala i powie tylko tak, że załoga bardzo go nie lubi za to, że opisuje tą 

rzeczywistość jaka niestety jest. Ale powoli się zmienia. Idzie to ciężko, ale muszą zmienić 

nastawienie do własnej pracy. 

Sołtys wsi Szyszki Waldemar Pawlak - powiedział, że chce się poskarżyć na Pana Starosty 

służby podległe tzn. ZDP. Poinformował, że spotkanie z Panem dyrektorem ZDP mieli 

w szerszym gronie, w którym uczestniczyła Pani Wójt, Pan Lenarcik, był też poproszony 

Ksiądz Proboszcz z Szyszko Uznał, że wszyscy przyznają im rację, a nic nie robią. Od 

strony Ciechanowa jest znak drogowy na brzozowym kołku. 
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Kończy SIę powiat ciechanowski, wjeżdżamy do powiatu pułtuskiego i widzimy znak 

drogowy na brzozowym kołku. W dwóch miejscach w Skaszewie i od strony Strzegocina 

zalewało pole, ok. 0,5 mb robiło się lodowisko. Z Panią Wójt prosili Pana dyrektora ZDP, 

żeby przyjechał. Dyrektor przysłał dwóch ludzi, jeden nazywał się Pan Zaręba, drugiego 

nazwiska nie pamięta, nie zasłużył się jeszcze pewnie, młody człowiek. Powiedział mu, żeby 

mu przyczepy z traktorami podstawił i ziemię wywiózł, to będzie miał paliwo do "Ostrówka" 

, żeby podczyścić rów na odcinku l 00, czy 200 mb. Następnie zapytał, czy są to takie 

pieniądze potężne? Dodał, że nie takiej współpracy po nowym ZDP się spodziewali. 

Starosta Pułtuski E.M. Wroniewski - powiedział, że przyjmuje uwagi. Postara się, me 

obiecując cudów, to co niezbędne Przeprosił za brzozowy kołek i powiedział, że 

natychmiast zostanie to naprawione. 

Przewodniczący L. Pytel- powiedział, że z uwagi na tO,że Panu Staroście spieszy się by 

terminowo dojechać do ważnego celu, zaproponował mały wyłom w porządku obrad Zanim 

zostanie przegłosowana uchwala budżetowa, zaproponował Pani Wójt łącznie z Panem 

Starostą wręczenie listu gratulacyjnego i statuetki naszemu przedsiębiorcy Panu 

Sławomirowi Lenarcikowi. Przed wręczeniem statuetki poprosił Panią Wójt o odczytanie 

listu gratulacyjnego. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że nasz mieszkaniec i przedsiębiorca Pan Sławomir 

Lenarcik brał udział w konkursie "Mazowiecka Firma Roku" w kategorii przemysł 

spożywczy objętym honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego , 

w którym zajął II miejsce. Dalej odczytała list gratulacyjny od samorządu gminy Gzy 

z życzeniami dalszych sukcesów. 

Przedsiębiorca Sławomir Lenarcik - serdecznie podziękował za ciepłe słowa. 

Starosta Pułtuski M. E. Wroniewski - powiedział, że gratulując, chce podkreślić, że dla 

samorządu gminy i władz Powiatu i dla niego osobiście, jest to wyzwanie, żeby sprostać 

Pana Lenarcika firmie. Mówi tak w stosunku do drogi, która wymaga nie łatania, 

a odpowiedniej inwestycji, żeby jadąc dostawcy, czy też ilU1e osoby mogły w godnych 

warunkach dojeżdżać do tak zacnej firmy. Jest to wyzwanie i jest to również mobilizacja do 

tego, żeby znaleźć środki, żeby tę inwestycję zrealizować. 

Przepraszając obecnych na sali, że wydłużył porządek obrad, na nowy rok 2012 życzył 

wszystkim wszystkiego co najlepsze. Podejmowania słusznych decyzji, realizacji planów, 

zamierzeń. 
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A osobiście dużo, dużo zdrowia na nowy rok i udanej sylwestrowej zabawy wszystkim 


tym, którzy się w ten wieczór i noc wybierają się ,żeby przywitać go hucznie i radośnie. 


Na koniec zapowiedział się na następną Sesję na dłużej, żeby można było się spotkać i na 


roboczo porozmawiać. 


Pytań do projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012 nie było. 


Przewodniczący L. Pytel - w imieniu własnym, Rady Gminy, mieszkańców gminy, Pani 


Wójt , Zastępcy Wójta - również złożył Panu Staroście najlepsze serdeczne, życzenia, 


z okazji zbliżającego się 2012 r. Życzył dużo wytrwałości, cierpliwości i budowy drogi do 


Pana Lenarcika, żeby nie zapomniał o gminie Gzy, a gmina Gzy też nie zapomni o Powiecie. 


fi 

Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie autopoprawkę zgłoszoną przez Panią 

Wójt do projektu uchwały budżetowej. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych obecnych na sali obrad - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę do 

projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012 przedłożoną przez Panią Wójt. 

gl 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012 r. 


z przegłosową autopoprawką i poddał pod głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 13 radnych obecnych na sali obrad - 13 głosami "za", przy 


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


Gminy Gzy na rok 2012 Nr XII/S0/11 - która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 


protokołu. 


Ad. pkt 8. 


Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - powiedziała, że Szanowni radni otrzymali materiały 


przed Sesją, ponieważ wcześniej tego nie przygotowała, ponieważ w ostatniej chwili wyszły 


te sprawy i bardzo prosi, żeby Szanowna Rada podjęła tę uchwałę. 


Wyjaśniła, że zmieniają się tylko same załączniki, do podjętej uchwały przez Szanowną 


Radę. Chodzi tu głównie o załącznik wydatków i dochodów zadań określonych w ramach 


Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 


Drugi załącznik obejmuje zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach 


funduszu sołeckiego. 
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Zgodnie z art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych wójt dokonuje zmian w budżecie 

w danym dziale pomiędzy paragrafami. Takie uprawmeme daje ustawodawca. 

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dokonano zmian w ciągu roku. Głównie chodziło tu 

o zatrudnienie psychologa i zwiększenie środków na ten cel, jak również przemesleme 


z zakupu usług na materiały. Następnym załączniku, który uległ niewielkiej zmianie chodziło 


o jednostki pomocnicze. Dwa sołectwa prosiło o zmianę w paragrafach, Zadanie było to 


samo, bo dotyczyło remontu dróg. Najpierw było to zaklasyfikowane jako zakup usług, 


później zakup materiałów. Chodzi o Ostaszewo Wielkie i Ostaszewo Włuski, gdzie 


zakupywano cement, żwir, w celu wykonywania remontu dróg. Jest to element zmlan 


pomiędzy paragrafami. Na koniec poprosiła Szanowna Radę o przegłosowanie projektu 


uchwały. 


Przewodniczący L. Pytel - zapytał, czy Państwo radni mają pytania do zmiany uchwały 


budżetowej Gminy Gzy na rok 2011 ? 


Radna Zofia Frąckiewicz - powiedziała, że ma pytanie. Nie rozumie jednego punktu" " 


Ustala się wydatki na rok 2011 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym 


realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 


uchwały". Kozłówka - budowa oświetlenia ulicznego - 9.513 zł. i rozumie, że poszło tyle 


w Kozłówce. Szyszki - budowa oświetlenia ulicznego- 9.652 zł. W Szyszkach te pieniądze 


nie zostały zrealizowane, bo została doczepiona tylko l lampa, która kosztowała 1.500 zł 

2.500 zł. Nie wie. Ale nie kosztowała ta lampa 9.652 zł. 


Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że jest to załącznik, który określa plan, a nie wykonanie. 


Wykonanie będzie przedłożone z wykonania budżetu za rok 2011., planu dotyczącego 


zmiany zadań, jakie zostało określone przez zebranie wiejskie. Gmina nie może zmienić 


planu. Jest to przypisane zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, że sołectwo określa zadania. 


Takim zadaniem zgodnie z zebraniem wiejskim w Szyszkach, była budowa oświetlenia 


ulicznego. Kwestię wykonania będzie później rozliczać Rada po wykonaniu, że zostało nie 


wykonane. Jest to plan, nie wykonanie. Ustala się plan wydatków. 


Pytań więcej nie było. 


Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawle zmlan w uchwale 


budżetowej Gminy Gzy na rok 2011 i poddał pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych obecnych na sali obrad - 13 głosami "za", przy 


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XII/51/11 


w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2011 - która stanowi załącznik 


nr 13 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 9. 


Wójt B. Polańska - poinformowała. Że mieszkańcy wsi Żebry - Falbogi , zwrócili się do 


niej z prośbą o przejęcie na użytkowanie stawu, który się znajduje w tej miejscowości. 


Niedawno staw został przejęty i jest jako własność gminy. W roku 2011 w ramach funduszu 


sołeckiego staw został odmulony. Pani Sołtys zorganizowała zebranie wiejskie, które podjęło 


uchwałę o przejęciu stawu do korzystania przez sołectwo i dokonanie zmiany w Statucie 


Sołectwa Żebry - Falbogi. Szanownej Radzie został przedstawiony projekt uchwały. 


Paragraf 27 Statutu tej wsi brzmiałby następująco: " Przekazuje się w zarząd i do korzystania 


przez sołectwo nieruchomość niezabudowaną ( staw wiejski) powierzchni 1,00 ha oznaczoną 


numerem ewidencyjnym 83/1 położoną w miejscowości "Żebry- Falbogi". "Zobowiązuje się 


Wójta do ustalenia warunków korzystania przez sołectwo z wymienionej nieruchomości". 


Na podstawie porozumienia zostaną ustalone warunki korzystania ze stawu. 


PrzewoOdniczący L. Pytel zapytał, czy są pytania do projektu uchwały zmieniającej Statut 


Sołectwa Żebry - Falbogi? 


Pytań nie było. 


Przewodniczący L. Pytel- poinformował, że projekt uchwały zmieniającej Statut Sołectwa 


Zebry- Falbogi był przedmiotem obrad obu stałych komisji. Następnie odczytał w/w projekt 


uchwały i pod głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 13 radnych obecnych na sali obrad - 13 głosami "za", przy 


O głosów "przeciwnych" oraz °głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XIII52/11 


zmieniającą Statut Sołectwa Żebry - Falbogi - która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 


protokołu. 


Ad. pkt 10. 


Przewodniczący L. Pytel - powiedział, ze plan pracy Rady Gminy Gzy był również 


przedmiotem obrad stałych Komisji. Komisje również projekt uchwały zaopiniowały 


pozytywnie. Odczytał w/w projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych obecnych na sali obrad - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XII/531l1 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Przewodniczący L. Pytel- poinformował, że projekt uchwały był także jednym z punktów 

obrad dwóch stałych komisji. Komisje te pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, 

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 

Gminy Gzy o poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych obecnych na sali obrad - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XII/541l1 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy - która stanowi załącznik 

nr 16 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że w tym roku przez okres dwóch miesięcy tj. od miesiąca 

września do miesiąca października odbyła się kontrola kompleksowa przeprowadzona przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową Ciechanowa. Były to 3 panie, które kontrolowały stan 

budżetu. Kontrolą objęto 1.01.-31.12.2010 r. Był to ogrom materiału poprzez księgowość, 

wszystkie umowy, faktury, rachunki, zapłaty, przetargi. Jest 8 nieprawidłowości i są to 

bardzo małe niedociągnięcia. Podziękowała kierownikom jednostek organizacyjnych, Pani 

Skarbnik, kierownikom referatów i wszystkim pracownikom urzędu, ponieważ ich praca, 

wysiłek, przedkłada się na protokół kontroli i są tylko drobne nieścisłości, niedociągnięcia, 

Podkreśliła, że przy ogromie pracy jaka jest wykonywana, jest niemożliwe, żeby nie było 

jakichkolwiek usterek. A kontrola jest po to, żeby wskazała i wykryła niedociągnięcia. 

Następnie przedstawiła stwierdzone nieprawidłowości oraz wnioski. 

Przewodniczący Rady L. Pytel - poinformował, że jest wręcz zadowolony z całokształtu 

pracy administracji samorządowej, gdyż można powiedzieć, że pomyłek było jak na 

lekarstwo. Przy okazji życzył, żeby również w przyszłości było jak najmniej pomyłek 

Dodał, że taka jest natura ludzka, że nie ma takich osób, że jeżeli się gdzieś pracuje, a jeszcze 

się pracuje w cyferkach, że wszystko będzie bezbłędnie. 

Ad. pkt 13. 

W związku z brakiem interpelacji radnych, nie było i odpowiedzi. 
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Ad. pkt 14. 


Wójt B. Polańska - podziękowała bardzo gorąco i serdecznie radnym, Panu 


Przewodniczącemu, za jednogłośne owocne obrady. Za przyjęcie budżetu, który jak 

wstępnie powiedziała, dla gminy będzie bardzo trudny do realizacji, ze względu na bardzo 

małe środki finansowe,. Środki finansowe głównie są przeznaczone na bieżące utrzymanie. 

Na inwestycje jest 295.000 zł" co jest to kropla w morzu w porównaniu do potrzeb, które 

są o wiele większe. Mimo to, gmina będzie racjonalnie gospodarzyć środkami, oszczędnie. 

A prace, które będzie wykonywać, będzie się starać wykonywać jak najlepiej. Podziękowała 

radnymi sołtysom, iż współpraca z nimi układa się wzorcowo i wspaniale. Bo sołtysi i radni 

nie czekają na Sesję, Jeżeli sąjakieś sytuacje naglące we wsiach są do niej telefony i może 

na bieżąco załatwić wiele różnych spraw. Jednak, nie wszystkie sprawy można załatwić, tak 

jak dzisiaj była mowa odnośnie dróg powiatowych. Ze swojej strony, ze strony Państwa 

radnych i Państwa sołtysów uważa, że w tym roku zrobili bardzo dużo. Było wiele spotkań na 

drogach i myśli, ze nie mogą sobie nic zarzucić, że w tym temacie nic robili, że czekali, aż 

przyjedzie Powiat i naprawi. Nadmieniła, że dzisiaj Pan Starosta też powiedział o skromnym 

budżecie. Ale myśli, że przynajmniej trzeba dopilnować tego, co jest zrobione ,a to co będzie 

robione, żeby było zrobione dobrze. 

- W dalszym ciągu pisane są różne pisma odnośnie przejęcia własności. Część spraw jest już 

jest załatwiona, część jest w toku załatwiania. A następna część czeka na następny rok. 

W tym roku udało się przejąć remizę OSP w Gzach. Jest własność, jest decyzja Wojewody. 

Obecnie czekamy na uprawomocnienie się tej decyzji. W następnym roku gmina chce podjąć 

następny temat tj, własność remizy w Szyszkach. Jeśli chodzi o OSP Przewodowo-Majorat 

temat jest prosty i bardzo trudny. Z jej strony jest to bardzo prosty temat, ze strony straży jest 

trudny do wykonania i sprawa tak musi zostać. 

- Zostało zamknięte wysypisko śmieci w Grochach- Serwatkach. Zrobiono to kosztem 

oszczędnym. Nawiezione tam śmieci zostały rozplantowane, przysypane ziemią. 

Odpowiednie dokumenty zostały wysłane do Ciechanowa i wysypisko jest zamknięte. 

- Podpisywała akt notarialny na sprzedaż działki w Żebrach - Wiatrakach. W Pękowie akt 

notarialny będzie podpisywać po nowym roku. Nie zgłosił się nikt do przetargu na sprzedaż 

działki opow. 0,80 ha w Kozłowie. Przetarg będzie ponowiony w następnym roku. 

- W tej chwili trwają jeszcze prace nad szukaniem oszczędności w temacie konserwacja 

oświetlenia ulicznego, gdzie umowa na konserwację jest podpisana do końca grudnia 2011 r. 
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Oszczędności szuka wspólnie z Burmistrzem Miasta Pułtusk, Wójtem Gminy Winnica, 

Świercze, Pokrzywnica. W imieniu ich działa pełnomocnik, który negocjuje wynagrodzenia 

za energię elektryczną jak również za energię przesyłową, oświetleniową, za konserwacje 

oświetlenia ulicznego. Wynegocjowano 21.000 zł. jeżeli chodzi o oświetlenie w jednostkach 

organizacyjnych w urzędzie gminy. Na spotkaniu 4.01.2012 r. będą negocjować ceny za 

konserwacje oświetlenia ulicznego. W tej chwili powstały spółki, wielkie monopole i siła 

przebicia jest bardzo trudna. Natomiast, wspólnie, jeśli się razem gminy łączą może się to 

udać. W ten sposób szukają oszczędności. 

- W Skaszewie została przeniesiona biblioteka z budynku gmInnego, który wymagał 

remontu, do niewykorzystanego pomieszczenia., które zaadoptowaliśmy. W pomieszczeniu 

był grzejnik, bo obok jest zaraz piec i odeszło ogrzewanie biblioteki. 

- Cieszy się bardzo, że nie ma zimy. Został ogłoszony przetarg i podpisane umowy, ale nie ma 

śniegu. Zaznaczyła, że nie jest to z korzyścią dla rolników. Ale jeśli chodzi o budżet gminy, 

to są korzyści. 

- Gmina Gzy jest w rejonie poszukiwania gazu łupkowego. W tej sprawie było spotkanie 

z przedstawicielem. O tym, jak to ma wyglądać, jakie mają być maszyny ,kiedy to będzie 

poprosiła o zabranie głosu swojego zastępcę Pana Wiesława Ochtabińskiego. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - powiedział, że jedna z firm, która posiada koncesję 

na przeprowadzanie tych badań to firma GLOBAL -GEOFIZYKA SERWIS Sp. z 0 .0. Spółka 

wystąpiła do gmmy z prośba o podanie numerów telefonów sołtysów, rzez które 

mIejscowości będzie przebiegać to badanie. Firma jeszcze na początku roku planuje 

zadzwonić do wszystkich sołtysów i urzędu, żeby omówić kwestie techniczne. W tej chwili, 

z tego co mówił przedstawiciel ściąga wszystkie numery działek ze Starostwa Powiatowego, 

żeby to uzgodnić indywidualnie z każdym właścicielem. Z każdym właścicielem działkami 

być podpisana umowa, która gwarantuje odszkodowania w razie strat w uprawach. Badania 

polegać będą na ułożeniu kabla o długości, co najmniej 10 km. Kabel będzie ułożony od 

Świercz przez Gzy do gminy Pułtusk. Będzie przebiegać przez sołectwa : Przewodowo 

Poduchowne, Łady, Kęsy, Ołdaki, Gzy - Wisnowa, Gzy i Kozłówka. Obok kabla będą 

przejeżdżać ciężkie maszyny o ciężarze od 25 do 30 ton. Badania mają się zacząć w miesiącu 

styczniu 2012 r. 

Radny Witold Czapliński - w nawiązaniu do budżetu gminy Gzy na rok 2012 przypomniał, 

że Pani Wójt powiedziała, że budżet jest bardzo trudny do realizacj i. 
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Sołtysi i radni usłyszeli, że w gminie nie ma na nic pieniędzy. W związku z tym wystąpił do 

Pani Wójt z apelem, o którym mówi się w kuluarach, a głośno się o tym nie mówi tj. problem 

oświaty na terenie gminy Gzy. Prosił, żeby było to zorganizowane w jak naj szybszym 

czasie, żeby mogły być podjęte merytoryczne rozmowy, żeby nie chowano głowy w piasek. 

Bo ten problem przed Radą i gminą nie ucieknie. Osobiście w oświacie widzi oszczędności. 

W związku z tym, zwrócił się z prośbą do Pani Wójt, żeby jak najszybciej zorganizowała 

odrębną, czy komisję, czy Sesję, czy naradę z dyrektorami szkół, ten temat omówić. Bo 

musimy to pilnie zrobić, Bo za rok, za dwa, nie będziemy mieli do czego siadać. Bo nie 

będzie ani budżetu czym dzielić, ani pieniędzy. Nie będzie nic. Nie chce straszyć 

pesymistycznie, żeby nie było gminy do podziału. W związku z tym Panią Wójt prosił 

o merytoryczne podjęcie rozmowy na temat oświaty i reorganizacji w tej sytuacji. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że zgadza się z Panem radnym W. Czaplińskim, bo 

przedstawiając kwoty zrobiła to celowo, żeby wszystkim uświadomić, jakie kwoty 

przeznaczamy na oświatę w naszej gminie. Praktycznie koszty utrzymania naszych trzech 

szkół podstawowych tj. zakup opału są niewielkie. Głównie wiąże się z wynagrodzeniem 

nauczycieli, a nasza subwencja powiązana jest z ilością uczniów na naszej gminie. Temat ten 

jest bardzo trudny i zdaje sobie z tego sprawę. Dzisiejsza Sesja jest poświecona uchwaleniu 

budżetu. Do tego tematu wrócimy na początku stycznia 2012 r. Jest to bardzo naglący temat 

i czasowo. Bo, jeżeli chcemy dokonać jakichś zmian, musimy to zrobić do końca lutego 

bieżącego roku. Przed nami ogrom pracy. Rzeczywiście ten temat jest trudny, ale jest bardzo, 

bardzo ważny. Jeżeli pozostawimy tak jak jest na dzień dzisiejszy, gdzie minimum w klasie 

jest 4, 7,11,15, nas nie będzie stać na żadne inwestycje. Dowodem jest przed chwilą 

uchwalony budżet. 

Radny W. Czapliński - prosił, żebyśmy nie podchodzili tak emocjonalnie jak poprzednim 

razem do tego tematu. Zwrócił się do wszystkich mieszkańców, że my się w tej chwili 

będziemy cofać w tej gminie. Nie ma pieniędzy na nic. A chcemy, żeby jakaś droga gdzieś 

powstała, każdy ma jakieś potrzeby. Wiejskie zebrania to pokazują. A dzisiaj, co my możemy 

zrobić, nic. Kwotę 200.000 zł. udało się Pani Wójt zorganizować na kawałek drogi 

w Wójtach - Trojanach i też nie będzie skończona i nie wiadomo, kiedy będzie zakończenie 

tej realizacji. Mówi tu też o drodze Zebry Falbogi - Żebry Wiatraki, Skaszewo - Silnikowo, 

czy innych miejscowościach. Każdy ma potrzeby. 
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Ale gdy przychodzi do dyskusji, to wszyscy robimy jakieś emocje i zwołujemy niewiadomo 

jakieś zebrania, jakieś krucjaty, nie krucjaty, żeby tylko zlinczować jednego, czy drugiego. 

Ale to nie tędy droga. Dlatego prosi, żeby mieszkańcy przez radnych, przez sołtysów jakoś 

chcieli porozmawiać. Trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby było dobre dla gminy. 

Wójt B. Polańska - myśli, że tutaj jest właśnie kwestia szeroko pojętych rozmów 

i wzajemnego zrozumienia. Są to trudne tematy. Tematy te były iks czasu wcześniej. 

Zamykaliśmy szkołę w Pękowie, szkołę w Starych Grochach. Będąc na zebraniach wiejskich 

podczas wyborów sołtysów np. w Starych Grochach ,skoro było można zamknąć szkołę 

w Starych Grochach, to mieszkańcy mówią, my też mamy swoje potrzeby, które moglibyśmy 

realizować np. oczyszczalnie przydomowe. Czeka nas wymiana eternitu. W tej chwili tematu 

tego nie podejmuje, ponieważ żeby pozyskać fundusze z zewnątrz, musimy najpierw mieć 

swoje pieniadze. A dopiero później występować o refundację. Jak wiemy, od 2012 r. nie 

możemy się zadłużać. Utrzymujemy się głownie z tego, co wpłacą nasi rolnicy. Jest niewiele 

przedsiębiorstw, co do budżetu wpływa podatek od nieruchomości. Jesteśmy biedną gminą 

i praktycznie nie mamy dużo dochodów. Dlatego budżet nasz jest taki jaki jest, w takiej 

wysokości. A zadania inwestycyjne są to drogie zadania i należy mieć pewne pieniądze 

własne, żeby korzystać z funduszy z zewnątrz. Dlatego, pracy jest bardzo dużo. Nie stać nas 

na oczyszczalnie z prawdziwego zdarzenia, ale powinno nas stać na oczyszczalnie 

przydomowe, A potrzeb na naszej gminie jest naprawdę bardzo dużo. 

Prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Włodzimierz Salwin 

powiedział, że pięknie się patrzy i pięknie słucha. Obserwując obrady, przeszły bardzo 

ładnie. Myśli, że Komisje dobrze pracowały. Pięknie przeprowadzono głosowanie, wszystko 

jednogłośnie. Ale, nie o tym chce zabrać głos. Praktycznie głos zabrał w pewnej sprawie. 

Chciał sprostować powitanie Pana Przewodniczącego Rady, "byłego" Prezesa Kółek 

Rolniczych. Zwracając się do Pana Przewodniczącego Rady L. Pytla stwierdził, że to nie jest 

"byłego". Bo Gminny Związek i Kółka Rolnicze zrzeszone w Spółdzielni Kółek Rolniczych 

Przewodowie, wszystkie są zarejestrowane. Teraz ostatnio, Pani Wójt o tym wie, wszystko 

wpłynęło do Rejestru Krajowego, gdzie Kółka nie są wyrejestrowane, są tylko zawieszone 

działalności. Bo wszyscy wiedzą, Kółka działalności nie prowadzą. Ale Kółka były, są i będą 

najprawdopodobniej potrzebne, czy kto będzie chciał, czy nie. Bo to jest jedyny Związek 

Kółek Rolniczych. Są to Kółka, które dobrze pracowały. To nie pomoże ani PSL, ani SLD, 

ani PO, nikt nie pomoże. 
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Ale gdyby społeczeństwo młode założyło jakąś organizację, któryby broniła rolnika na WSI, 

to byłaby chwała. Wiemy, że młodzi dzisiaj wolą PSL, czy inną partię, bo tam można 

awansować, można mieć do czynienie z ludźmi, którzy coś znaczą w życiu, a Kółka Rolnicze, 

są to tylko Kółka Rolnicze. U nich jest Rada Kółek Rolniczych też. Tu, na sali siedzą 

członkowie i radni i nie radni, którzy w tej Radzie nawet są. Nie spotyka się Rada, bo nie ma 

działalności. .Ale skreślić, dokąd on będzie, to nie pozwoli skreślić, bo nie wiadomo co 

będzie. Podkreślił, że wiemy, że PSL jest silną partią, weszła do Sejmu. Ale jak weszła? Żeby 

społeczeństwo wiejskie i Panowie strażacy poszliby do wyborów, mielibyśmy jeszcze 

jednego kandydata. Po czym zapytał, dlaczego nie mamy? Po czym odpowiedział, że żeśmy 

poszli po innych partiach. Dalej zapytał, co nam te partie dały, czy dała partia coś? Co nam 

powiedział Pawlak?, Co zrobił? Uznał, że Tusk wyraźnie powiedział, będzie realizowane 

tylko to, co on powiedział i to realizuje. Partia PSL jest, bo jest. Siedzą starsi Panowie. 

Młodych nie widać. I niech siedzą, dokąd ich nie usuną siłą. Zwracając się do 

Przewodniczącego Rady powiedział, że Kółka są. Być może Pan Przewodniczący Rady nie 

wiedział, ale Kółka są i niech tak będzie, bo inaczej być nie może. Korzystając z głosu, 

życzył Wysokiej Radzie wszystkiego dobrego, najlepszego. A co tylko można w tej gminie, 

niech zrobią i tak pięknie niech głosują jak dziś. Niech kłócą się na posiedzeniach Komisji. 

Niech nie kłócą się wobec gości zaproszonych. 

Przewodniczący Rady L. Pytel- przeprosił Pana W. Salwina za to, że powiedział "byłego" 

Prezesa. Wie, że Kółka Rolnicze były. W niektórych powiatach są i intensywnie działają. Być 

może to jego przeoczenie i nie dopytanie sedna sprawy, za co serdecznie przeprasza. Wie, że 

ma taką legitymację swojego ojca z lat 60-tych, członka Kółka Rolniczego i były te Kółka 

dość wtedy bardzo potrzebne. Teraz się system zmienił, być może mniejsze zaangażowanie 

społeczne do Kółek Rolniczych. Ale szkoda. Jest mu po prostu tej działalności szkoda. Może 

na niwie obecnego systemu pojawi się nowy system organizacji Kółek ,do czego będą mogły 

w innych tematach zmierzać. Być może jakichś szkoleń, usług specjalistycznych. Jeszcze raz 

przeprosił Pana Prezesa oddając honor Panu W. Salwinowi. Niech Kółka działają nadal 

i żeby były prężne. Bo Kółka Rolnicze, to nie tylko same Kółka Rolnicze, były zrzeszone 

i Koła Gospodyń Wiejskich. Może Kola Gospodyń ruszą z tą działalnością. Będzie prężniej, 

będzie ładniej, będzie widoczniej. 

Prezes Gminnego Związku Polskiego Stronnictwa Ludowego Konstanty Wielgolewski 

powiedział, że nie był na ostatniej Sesji, a mieliśmy niedawno wybory do Parlamentu. 
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W związku z tym chciał podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w wyborach. 

Szkoda tylko, że tak nie licznie. Bo w naszej gminie głosowało tylko 40%. A jest to na 

pewno bardzo za mało. Bo będziemy później odbijać piłeczkę, a to ten zawinił, a to tamten 

zawinił. Są wybory demokratyczne, o nie ludzie walczyli kiedyś w roku 1980- 1981 i trzeba 

z tego korzystać. Chciałby wszystkim Paniom i Panom podziękować za udział w tych 

wyborach. A tym, którzy głosowali na PSL kłania się nisko. Bo wiemy, że PSL jest 

w koalicji rządowej. Czasy będą bardzo ciężkie. Przed wyborami wieś kochały wszystkie 

partie, wszystkie kochały chłopów. Teraz radziłby tylko bacznie obserwować media 

i posłuchać, kto został z tymi chłopami. Może tu zapewnić, że PSL nie zdradzi chłopa i jeżeli 

będą chcieli za dużo, to wyjdzie z koalicji. Jeszcze raz podziękował wszystkim, którzy wzięli 

udział w wyborach. A w związku, że jesteśmy na przełomie starego i nowego roku, chciałby 

wszystkim złożyć bardzo serdeczne życzenia. Życzył szczęścia, zdrowia, pomyślności i żeby 

przyszły rok nie był gorszy od tego, który zszedł. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że jest to nasze ostatnie spotkanie w tym roku. Pragnie 

złożyć wszystkim najlepsze życzenia na 2012 r. Oby przyszły rok był lepszy niż ten, żeby na 

naszej gminie było mniej nieszczęść. Bo w tym roku początek roku zaczął się źle, bo zaczął 

się pożarem w Mierzeńcu i skończył się również też źle, tragicznie, drugim pożarem gdzie 

zginęło dwoje ludzi .. Miejmy nadzieję, że nadchodzący 2012 rok będzie lepszy niż ten co 

kończymy. 

Szczęście nas nie opuszcza, przy nas trwa i może wspólnie razem wiele rzeczy dokonamy. 

Miejmy wiarę na lepsze jutro, która dodaje sił, energii do realizacji naszych naprawdę 

trudnych i bardzo odpowiedzialnych zadań. Jeszcze raz życzyła wszystkiego dobrego 

w nowym roku. 

Przewodniczący Rady L. Pytel - dołączył się do życzeń Pani Wójt. W imieniu własnym, 

wszystkich Państwa radnych złożył sołtysom, wszystkim obecnym na dzisiejszej Sesji, 

gościom zaproszonym, lepszego 2012 roku. Aby nie był gorszy od roku 2011. Abyśmy po 

przekroczeniu progu byli zdrowi i wszyscy wrócili do pracy, do swoich stanowisk, żebyśmy 

się razem porozumiewali jak dotychczas się porozumiewaliśmy, czasami się pospierając. Ale 

drogę do celu zauważył jedną, i za to radnym serdecznie podziękował. Powiedział, że będzie 

się starał z radnymi współpracować, nie patrząc, kto jest bliżej prawej strony, czy z lewej 

strony. Patrzy zawsze na człowieka, co dana osoba ze sobą niesie, czy ma jakieś nowe 

prognozy, które dają się zrealizować. 
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Państwu sołtysom, a za pośrednictwem ich , rodzinom, mieszkańcom gminy, gościom 

zaproszonym złożył również najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Życzył wszystkiego, 

wszystkiego najlepszego. 

Były Wójt Gminy Gzy, radny Rady Powiatu, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

Zbigniew Kołodziejski - powiedział, że chciałby złożyć noworoczne zobowiązanie, że 

będzie starał się odnośnie dróg powiatowych te sprawy pilotować z Panią Wójt, żeby przy 

tych trudnych środkach jakie gmina ma nam się udało zrobić. W imieniu swoim złożył 

najlepsze życzenia noworoczne, zdrowia, szczęścia i pomyślności, wszystkiego najlepszego. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 14.40 

zamknął XII Sesję Rady Gminy Gzy. 
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