
PROT OKÓL NrXXXl13 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 6 grudnia 2013 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 13.10 otworzył XXX Sesję Rady 

Gminy Gzy. 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. Kumińska Elżbieta 

2. Sierzan Zdzisław 

Ad. pkt 2. 


Przewodniczący L. Pytel - przypomniał, że porządek obrad Sesji otrzymali wszyscy 


Państwo radni. 


Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pani Wójt chciałaby 


wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 


Nie widząc żadnych propozycji zmian, zaproponował przyjęcie porządku obrad w brzmieniu 


jak niżej: 


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 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 


rolnego na terenie gminy na 2014 rok. 


6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 


transportowych. 


8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach. 
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9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Sprawy bieżące gminy. 

11. Wolne wnioski i pytania. 

12. Zamknięcie Sesji . 


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


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednomyślnie porządek 


obrad Sesji. 


Ad. pkt 3. 


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


Nr XXIX/13 odbytej w dniu 29 października 2013 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł 


się z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono. 


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

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymującym" przyjęła protokół 

z poprzedniej Sesji. 

Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - wyjaśniła, że podstawą wymiaru podatku rolnego 

jest cena skupu żyta opublikowana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w sprawie średniej ceny skupu żyta. Na rok 2013 r. cena żyta była opublikowana za trzy 

kwartały poprzedzające ostatni kwartał przed rokiem budżetowym. Natomiast na rok 2014 

cena skupu l dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego jest uśredniona za okres 

11 kwartałów będących podstawą do ustalania podatku rolnego i wynosi 69,28 zł. 

Jeżeli Rada nie podjęłaby decyzji o obniżeniu ceny żyta, podstawą do naliczenia podatku 

rolnego jest cena opublikowana przez Prezesa GUS . W projekcie uchwały jest propozycja 

obniżenia ceny l dt żyta z kwoty 69,28 zł do kwoty 50 zł tj. do ceny jaka obowiązywała 

w 2013 r. Nadmieniła, że obniżki i zwolnienia powodują znaczną utratę dochodów 

w budżecie gminy, ma to wpływ podwójny. Odbiciem poważnym w dochodach budżetu 

subwencjonowanych przez budżet państwa jest subwencja wyrównawcza na rok 2014. 

Przypomniała, że cena skupu żyta do podatku była bardzo wysoka i była konieczność jej 

obniżenia . Skutkowało to w dochodach - obniżenie subwencji wyrównawczej o 400.000 zł. 

Jest to ogromna kwota, aby pokryć wydatki i pozostawić coś na inwestycje. 
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Jednak jest propozycja obniżenia kwoty do 50 zł i pozostawienia jej na poziomie roku 2013. 


Skutek obniżki w budżecie na rok 2014 to kwota 345.000 zł. 


Jednocześnie powiedziała, że w momencie gdy gmina proponuje podjęcie uchwały 


obniżającej cenę żyta, ma obowiązek zawiadomienia Mazowieckiej Izby Rolniczej 


w Warszawie Wesołej przesyłając do zapoznania projekt uchwały . Mazowiecka Izba Rolnicza 


zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 


Opinia Mazowieckiej Izby Rolniczej do projektu uchwały Rady Gminy Gzy w sprawIe 


obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego 


na obszarze gminy Gzy na 2014 r. - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 


Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 


projektu uchwały. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 


- przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny 


skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2014 rok. 


Opinia Komisj i Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 26.11.2013 r. 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu . 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski - również 


przedstawił pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 


Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 26.11.2013 r. - stanowią załącznik nr 4 do 


niniejszego protokołu. 


Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 


do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Gzy na 2014 rok i poddał pod 


głosowanie. 


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


Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXXl134113 


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy 


Gzy na 2014 rok - która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu 


Ad. pkt 6. 


Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że projekt uchwały w sprawIe określenia 


wysokości stawek podatku od nieruchomości również był konsultowany na posiedzeniach 


Komisji Rady Gminy. 
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Górne stawki w podatkach i opłatach lokalnych zostały opublikowane w Obwieszczeniu 


Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724). 


Zgodnie z art . 5 ust l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 


obowiązkiem Rady jest określenie stawek w/w podatkach, których wysokość nie może 


przekroczyć górnych stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. W naszej 


gminie stawki proponowane do stawek maksymalnych są bardzo daleko i są dosyć niskie. 


Na rok 2014 jest propozycja 3% wzrostu w stosunku do stawek roku 2013. 


Wysokość stawek podatku od nieruchomości przedstawia się następująco : 


1) 	 od gruntów: 

a) 	 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - rok 2013 - 0,62 zł; stawka 

proponowana 0,64 zł; stawka maksymalna - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni; 

b) 	 pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - rok 

2013 2,29 zł ; stawka proponowana - 2,36 zł , stawka maksymalna - 4,56 zł od l ha 

powierzchni; 

c) 	 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - rok 2013 - 0,13 zł; stawka 

proponowana - 0,13 zł ; stawka maksymalna - 0,46 zł od 1 m2 powierzchni ; 

2) od budynków lub ich części : 


a) mieszkalnych - rok 2013 - 0,36 zł; stawka proponowana- 0,37 zł; stawka 


maksymalna - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej , 


b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 


mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - rok 

2013 - 18,72 zł , stawka proponowana - 19,28 zł ; stawka maksymalna - 23 ,03 zł 

od 1 m 2 powierzchni użytkowej; 

c) 	 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym - rok 2013 - 5,43 zł; stawka proponowana

5,59 zł ; stawka maksymalna - 10,75 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej; 
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d) 	 związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - rok 

2013 - 4,63 zł; stawka proponowana - 4,68 zł; stawka maksymalna - 4,68 zł 

od l m2 powierzchni użytkowej ; 

e) 	 od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - rok 2013 - 2,76 zł ; 

stawka proponowana- 2,84 zł od l m2 
; stawka maksymalna - 7,73 zł powierzchni 

użytkowej ; 

3) 	 od budowli: 

a) 	 związanych bezpośrednio z procesem poboru i uzdatniania wody 1 % ich wartości 

określonej na podstawie artA ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych; rok 2013 - l %; stawka maksymalna - 2% 

b) 	 innych 2% ich wartości określonej na podstawie artA ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych. 

Stawki podatku nie są mocno wygórowane. W stosunku do innych gmin, gmina Gzy jest 

gminą gdzie stawki są niższe. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisj i o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości i poddał pod głosowanie. 

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

Ogłosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXX!135113 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - która stanowi załącznik 

nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Skarbnik E. Glowacka - powiedziała, że uchwała w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na 2013 rok nie była zmieniana i obowiązywały 



- 6 

stawki jakie były w 2012 r. Dlatego została podjęta decyzja o ich zwiększeniu o 10%. 

Jednak jeśli chodzi o stawki maksymalne, stawki maksymalne w gminie są na połowę , 

a nawet mniej , jeśli chodzi o stawki określone , obowiązujące w naszej gminie. Stawki 

dotyczą głównie samochodów ciężarowych, przyczep i ciągników siodłowych , są podzielone 

na liczbę osi i dopuszczalną masę całkowitą. 

Przewodniczący L. Pyteł - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - także przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały . 

Przewodniczący L. Pyteł- odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych i poddał pod głosowanie. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXXI136113 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - która stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu . 

W tym momencie Sesję opuści! radny Zdzislaw Kaczorowski pomniejszając ilość członków 

Rady biorących udział w posiedzeniu do 12 osób 

Ad. pkt 8. 

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach Małgorzata Turek - wyjaśniła, że 

zmiana Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach wynika z rozporządzenia Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji 

kultury. Rozporządzenie określa wykaz stanowisk pracy pracowników zarządzających 

w instytucjach kultury. Są to: dyrektor, zastępca dyrektora i główny księgowy. Nie 

wymieniane jest stanowisko kierownika. Nowy statut zgodnie z ustawą o bibliotekach 

określa: cele i zadania biblioteki, organy biblioteki i jej organizacja, nazwę jednostki 

sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki oraz źródła finansowania 

działalności biblioteki . 
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Przewodniczący L. Pytel - przypomniał, że Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiadała 

Statut. Jednak z uwagi na zmianę rozporządzenia, które podniosło rangę bibliotek, konieczne 

było dostosowanie Statutu do w/w rozporządzenia. 

Dalej poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Gzach i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXXI137113 

w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach - która stanowi załącznik 

nr 8 do niniejszego protokołu . 

Ad. pkt 9. 

Z uwagi na to , że radni nie zgłosili żadnych interpelacji, nie było też i odpowiedzi . 

Ad. pkt 10. 


Wójt B. Polańska - poinformowała: 


- Głównym problemem gminy jest ustawa śmieciowa. Z uwagi na to, że me wszędzie w 

terminie są odbierane odpady komunalne, jest dużo sygnałów od mieszkańców 

poszczególnych wsi, że śmieci są raz odebrane, raz nieodebrane. Wyjaśniła, że taka sytuacja 

jest ze względu na zmianę kierowców, którzy nie wiedzą, gdzie wszyscy mieszkają. W 

związku z tym ze strony gminy jest dużo telefonów i monitów do Prezesa firmy "Błysk", a 

teraz do Pani Dyrektor. Przypomniała, że podobnie było z odbiorem odpadów 

wielkogabarytowych, które miały być odbierane przez dwa wyznaczone dni, a 

odbierane były od mieszkańców po pięciu dniach. Po porozumieniu się z Radcą Prawnym 

Panem Bogusławem Sokalskim, uznała, że chyba urząd będzie naliczać kary za 

nieterminowy odbiór odpadów. Przypomniała, że firma "Błysk" była jedną firmą, która 

została wyłoniona w drodze przetargu i nie wywiązuje się ze swoich zadań. Przyznała, że był 

też problem z dostarczeniem pojemników na śmieci przez firmę, ale jest już poprawa. 
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Brak pojemników na śmieci zgłosili sołtysi z następujących WSI: Szyszki, Przewodowo


Poduchowne, Porzowo, Mierzeniec. 


Wójt B. Polańska - dodała, że na wysyłane upomnienia dotyczące uiszczenia opłaty za 


zagospodarowanie odpadów jest odzew, że firma nie w terminie odbiera śmieci. 


- W kwestii oświetlenia ulicznego powiedziała, że na posiedzeniach Komisji Rady Gminy 


była analizowana wysokość płaconych rachunków za oświetlenie . Z jej strony była nawet 


propozycja, żeby na część nocy wyłączyć oświetlenie z tym, żeby oświetlenie pozostawić, 


przy szkołach , sklepach, Kościołach. Jednak tak zrobić nie można. Albo wyłącza się 


wszystkie lamy, albo pozostawiajakjesL 


Jej propozycja to: na dzień 8.12.2013 r. wschód słońca jest o godz. 7.36, żeby wyłączać 


oświetlenie 40 minut przed wschodem słońca tj. o godz. 6.40, zachód słońca w tym dniu 


godz. 15.24 i włączać 40 min. po zachodzie słońca to 16.05. Myśli, że propozycja ta jest 


dobra. Po prowadzonych negocjacjach z operatorem udostępniającym oświetlenie , została 


wynegocjowana cena korzystna na 2014 r. W poszczególnych taryfach przedstawiałoby się to 


w sposób następujący: 


- z 273 zł na 205 zł ; 


- z 315 zł na 239 zł; 


- z 312 zł na 233 zł ; 


- z 361 zł na 271 zł ; 


W całej gminie daje to ok. 18.000 zł oszczędności w 2014 r. 


- Na odśnieżanie gminy został ogłoszony przetarg i tak jak w poprzednim roku gmina 


została podzielona na 4 części , trasy odśnieżania są te same. 


I część: Grochy - Krupy - Krzemień - Osiek Górny - Mierzeniec - Osiek Aleksandrowo


Mierzeniec - Osiek Aleksandrowo - Mierzeniec - Stare Grochy k. szkoły - Stare Grochy 

Stare Grochy k. sołtysa - Stare Grochy - Wójt y Trojany w kier. Barańca - Wójt y Trojany 


Wójt y Trojany przez wieś - Porzowo przez wieś - Porzowo - Kozłowo - Kozłowo


Porzowo - do lasu Kozłowiak - Kozłówka - Pękowo - Trzciniec- Pękowo - Pękowo "Górki" 


- Pękowo do drogi wojewódzkiej 618, Pękowo - Pękowo do dworku. 


Część I będzie odśnieżał Pan Zadrożny . 


II część: 


Grochy Serwatki przez wieś - Żeromin Drugi przez wieś - Gzy - Porzowo przez Żeromin 


Drugi - Gzy przez wieś- Gzy - Kałęczyn - Grochy Serwatki - Nowe Borza - Nowe Borza
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Wysocki - Nowe Skaszewo - Sulnikowo - Sulnikowo - Sulnikowo przez wieś - Gzy - Łady 

Krajęczyno k. hydroforni - Gzy Wisnowa przez wieś - Gzy Wisnowa - Przewodowo 

Poduchowne przez wieś - Przewodowo Poduchowne k. cmentarza - Przewodowo Majorat do 

lasu - Przewodowo Parcele przez wieś - Przewodowo Parcele - Pękowo- Nowe Przewodowo 

po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 618 . 

Część II będzie odśnieżał Pan Łysik. 

III część: 

Tąsewy - Kęsy Wypychy - Kęsy Wypychy przez wieś - Kęsy Pańki przez wieś - Ołdaki do 

parku - Żebry Falbogi - Żebry Wiatraki - Żebry Wiatraki - Żebry Wiatraki przez wieś 

Żebry Falbogi - Żebry Falbogi przez wieś - Skaszewo Włościańskie przez wieś. 

Część III odśnieżał będzie Pan Piotr Rybarczyk. 

IV część: 

Begno przez wieś - Szyszki Włościańskie - Szyszki Włościańskie przez wieś - Szyszki 

Włościańskie - Ostaszewo Pańki - Ostaszewo Włuski - Ostaszewo Pańki przez wieś -

Ostaszewo Włuski - Ostaszewo Wielkie - Begno - Gotardy - Gotardy przez wieś 

Słończewo - Dziarno - Słończewo przez wieś - Słończewo - Słończewo naprzeciwko 

dworku. 

Część IV będzie odśnieżał Pan Paweł Fiet. 

Dla przypomnienia podała swój nr telefonu 500328 969 i nr telefonu swojego zastępcy 

692 618 999. Obydwoje będą przyjmować telefony odnośnie odśnieżania i bezpośrednio 

kontaktować się z osobą odśnieżającą. 

Prosiła, aby wszystkie sprawy dotyczące odśnieżania mieszkańcy gmmy zgłaszali do 

sołtysów, a sołtysi do niej i jej zastępcy. 

- W dniu 11.12.2013 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie 

odnośnie pompy ciepła. 

Następnie zwróciła się z prośbą do Państwa sołtysów i Państwa radnych o przekazanie do 

osób samotnych i starszych infonnacji o organizowanym spotkaniu wigilijnym, które 

odbędzie się w dniu 18.12.2013 r. o godz. 11 .00 w Świetlicy Wiejskiej w Gzach. 

Dodała, że spotkanie wigilijne organizowane jest co roku, a frekwencja nie za duża. 

Organizatorem spotkania jest Wójt Gminy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. 
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Ad. pkt 11. 

Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki - podziękował Pani Wójt za przychylenie się do jego 

prośby. 

Radny W. Czapliński - zapytał, co robić ze śmieciami budowlanymi np. pianka, styropian? 

Dodał, że pracownik firmy "Błysk" powiedział, że takie rzeczy należy indywidualnie 

dostarczać do firmy, za odpłatnością. 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w tej chwili nie odpowie na pytanie. Musi zobaczyć 

jak było w przetargu. Pytanie sobie zapisze. 

Radny Jacek Grochowski i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy - zapytał 

radnego Powiatu i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana Zbigniewa 

Kołodziejskiego , kiedy jest przewidziane zakończenie budowy drogi powiatowej na odcinku 

Słończewo - Gotardy? Dodał, że budowa trwa już pół roku i mieszkańcy tamtejszych wsi 

chcą się dowiedzieć kiedy się zakończy. 

Radny Powiatu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew 

Kołodziejski - odpowiedział , że wie, że z wykonawcąjest problem. W przetargu wybierany 

jest wykonawca, który proponuje naj niższą cens a ta nie wiąże się z jakością i terminowością. 

Prawdopodobnie w poniedziałek (02.12.2013 r.) miał być odbiór końcowy. Czy wykonawca 

wykonał drogę nie wie, ponieważ dawno tam nie był. 

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

zamknął XXX Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: Przewodniczył: 
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