
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XIX/08 

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 30 grudnia  2008 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Marianny Filipowicz – Przewodniczącej Rady Gminy Gzy. 

 

Ad. pkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz  - o godz. 10.18 otworzyła XIX Sesję Rady 
Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczyła, iż zgodnie z listą 
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 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. Zbikowski Włodzimierz 
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 2008. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie  
    wygasają z upływem roku budżetowego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki,  Rozwiązywania 
     Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na  rok 2009. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2009: 
     a/ odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, informacją o stanie  
          mienia komunalnego oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego    
          i lata następne, 
     b/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych, 
     c/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
     d/ przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji stałych, 
     e/ dyskusja nad proponowanymi przez komisje poprawkami i ich przegłosowanie, 
     f/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  
11. Sprawy bieżące gminy.      
12. Wolne wnioski i pytania. 
Jednocześnie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić                     
z wnioskiem  o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 
Radny Wiesław Światkowski – w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego 
do proponowanego porządku posiedzenia zgłosił wniosek formalny o udzielenie 
pełnomocnictwa przez Radę Gminy Gzy  Radnemu Leonowi Pytel do reprezentowania            
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi” na okres kadencji działania 
tej Grupy. 
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Radny Leon Pytel – wyjaśnił, że Radni udzielili mu mandatu zaufania, aby reprezentował 
Gminę Gzy w  Stowarzyszeniu LGD „Zielone Mosty Narwi”, która zawiązała się w 2006 r.  
Następnie 04.11.2008 r. odbyło się  Walne Zgromadzenie do którego przystąpiła gmina Gzy, 
Obryte i Nasielsk i  w skład jego wchodzi po 1 przedstawicielu z danej gminy. Poinformował, 
że od Pana Wójta otrzymał na piśmie pełnomocnictwo do reprezentowania gminy Gzy.            
Z uwagi na to, że jest jednocześnie Radnym zaszła potrzeba udzielenia  pełnomocnictwa 
przez Radę Gminy Gzy. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – zaproponowała, aby  zgłoszony wniosek formalny otrzymał 
brzmienie : Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Gzy w Stowarzyszeniu 
Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi” i został rozpatrzony jako pkt 9 
proponowanego porządku obrad. 
Na wniosek Przewodniczącej M. Filipowicz Rada Gminy jednomyślnie przyjęła następujący  
porządek obrad:  
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 2008. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie  
    wygasają z upływem roku budżetowego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki,  Rozwiązywania  
     Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na  rok 2009. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego 
9.  Udzielenie  pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Gzy w Stowarzyszeniu Lokalna  
     Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi” 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2009: 
     a/ odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, informacją o stanie  
          mienia komunalnego oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego    
          i lata następne, 
     b/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych, 
     c/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
     d/ przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji stałych, 
     e/ dyskusja nad proponowanymi przez komisje poprawkami i ich przegłosowanie, 
     f/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  
12. Sprawy bieżące gminy.      
13. Wolne wnioski i pytania. 
Ad. pkt 3.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy 
odbytej w dniu 05 grudnia 2008 roku Nr XVIII/08 jest wyłożony na sali obrad do wglądu. 
Radni nie wnieśli uwag do wyłożonego protokołu, w związku z czym,   został przyjęty 
jednogłośnie. 
Ad. pkt 4. 
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.      
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Ad. pkt 5. 
Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – powiedziała, że projekt uchwały został omówiony na 
posiedzeniach Komisji. Niemniej jednak przypomniała, że zmiana budżetu gminy dotyczy 
zmniejszenia dochodów i wydatków zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Stacji Uzdatniania 
Wody we wsi Gzy-Wisnowa. Gmina Gzy wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego  o przyznanie 
środków w formie pomocy finansowej w wysokości 50.000 zł. na rozbudowę Stacji 
Uzdatniana Wody. Potwierdzenie otrzymaliśmy, jednak zadanie te w roku bieżącym nie 
zostało w pełni wykonane. Zostały przygotowane dokumenty projektowe, podpisana umowa 
i rozpoczęte prace, które nie zostały zakończone. W związku z tym Pan Wójt wystąpił              
z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przeniesienie środków w kwocie 50.000 zł. na 
rok 2009 jako wydatki niewygasające. Dlatego,  w budżecie gminy zaszła konieczność 
zmniejszenia dochodów i wydatków, ponieważ faktycznie do budżetu środki te nie wpłyną. 
Dochody po zmianach wynoszą 8.850.012 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 9.793.665 zł.     
w tym na zadania inwestycyjne na 2008 r. – 1.048.400 zł. Limity wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 w wysokości  - 2.421.632,31 zł.   Jednocześnie 
nadmieniła, że powyższa zmiana wiąże się z następnym projektem uchwały. Chodzi                       
o przeniesienie pozostałych środków niewykorzystanych  w roku 2008 w kwocie 22.729,54 zł. 
, które zostały ustalone jako wydatki, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego 
2008.   
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Kazimierz 
Żebrowski – przedstawił pozytywną opinię do proponowanego projektu uchwały w sprawie 
zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008.  
Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 16.12.2008 r. stanowi 
załącznik nr 2 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 19.12. 2008 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy 
Gzy na rok 2008 i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za”   
podjęła Uchwałę Nr XIX/92/08 w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008 – która 
stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 6. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków 
budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego i poddała pod 
głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za”   
podjęła Uchwałę Nr XIX/93/08 w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008 – która 
stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 7. 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwiga 
Frąckiewicz – powiedziała, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości                                
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką                        
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych 
od alkoholu należy do zadań własnych gminy.  



- 4 - 
 
Zadanie te realizowane jest poprzez Gminny Program Profilaktyki. Zadania Programu 
obejmują profilaktykę, leczenie, pomoc rodzinom  z problemami alkoholowymi, działalność 
społeczną i inne. Na realizację przedstawionego Programu Profilaktyki środki pochodzą          
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które są wydawane po 
złożeniu wniosków przez właścicieli sklepów. Na rok 2009 przewiduje się z opłat za 
zezwolenia środki w kwocie 36.750 zł., z czego kwotę 4.000 zł przeznacza się na  działania 
związane z przeciwdziałaniem narkomanii, natomiast pozostałe 32.750 zł. przeznacza się na 
działania związane  z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  Następnie 
odczytała zamierzone zadania i przewidywane koszty.  Poinformowała, że   zadania zawarte 
w Gminnym Programie Profilaktyki na rok 2009 są kontynuacją działań realizowanych            
w bieżącym roku kalendarzowym. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 
przedstawił pozytywną opinię do proponowanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.  
Przewodniczący Komisji  Rolnictwa i Budżetu  M. Mordwiński – również przedstawił 
pozytywną opinię swojej Komisji do proponowanego  w/w projektu uchwały.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2009  i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za”   
podjęła Uchwałę Nr XIX/94/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009  – która 
stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 8. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie programu współpracy 
z organizacjami pożytku publicznego i poddała pod głosowanie.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za”   
podjęła Uchwałę Nr XIX/95/08 w sprawie programu współpracy z organizacjami pożytku 
publicznego  – która stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 9. 
Przewodnicząca M. Filipowicz -  zapytała, kto jest za udzieleniem pełnomocnictwa  Radnemu 
Leonowi Pytel do reprezentowania gminy Gzy w Lokalnej Grupie Działania „Zielone Mosty 
Narwi” na okres kadencji działania tej Grupy 
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” 
jednogłośnie udzieliła pełnomocnictwa.  
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski Mieczysław Skorupski – zapytał, po co gmina przystąpiła do 
Stowarzyszenia i  jakie będą z tego korzyści? Uważał, że jeśli jest to Stowarzyszenie 
ekologiczne,  to będzie rolnikom dokuczać. Jego zdaniem, ponieważ nie ma oczyszczalni 
ścieków, rolnicy będą tylko zmuszani  do stosowania ekologicznych przepisów. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – odpowiedziała, że miejmy nadzieję, że przystąpienie do LGD 
przyniesie pozytywne korzyści. 
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Ad. pkt 10.  
a/ 
Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski  – przedstawił projekt uchwały budżetowej  wraz                  
z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą łącznej kwoty długu 
na koniec roku budżetowego i lata następne .  
Wystąpienie Wójta Gminy Gzy stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
b/  
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę zgłoszoną przez Wójta 
Gminy, dotyczącą umieszczenia w załączniku Nr 3 – limity wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne w latach 2009-2011 do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok, 
polegającą na dopisaniu zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Porzowo-
Kozłowo” na lata 2009-2010 i pozytywnie zaopiniowała wraz z przyjętą autopoprawką 
projekt uchwały budżetowej na 2009 rok. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – powiedział, że Komisja 
pozytywnie opiniuje autopoprawkę do projektu budżetu gminy Gzy na 2009 rok polegającą  
na  zmianie załącznika Nr 3 – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne              
w latach 2009 -2011 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 
2009 i wnosi o jej sprecyzowanie  w następujący sposób: 
- Wprowadzić do planu pod poz. 3 „Przebudowę drogi gminnej Porzowo-Kozłowo”                    
z udziałem  środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości - 100.000 zł. oraz 
zwiększając kredyt gminy o kwotę - 350.000 zł. w roku 2009. Nakłady do poniesienia w roku 
2010 -  450.000 zł..  
- Umieścić „Przebudowę drogi gminnej  Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki” na poz. 4 w/w 
załączniku zdejmując środki pochodzące z innych źródeł finansowania i zwiększając kredyt 
gminy  z  kwoty  - 100.00 zł  do kwoty 150.000 zł. Środki własne gminy  w roku 2009 będzie 
stanowić kwota  - 50.000 zł.  Nakłady inwestycyjne do poniesienia w  roku 2010 - 500.000 zł.  
- Przeznaczyć kwotę 10.000 zł. w dziale 600 na opracowanie dokumentacji na drogę         
Wójty Trojany - Baraniec. 
Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gzy 
na rok 2009 wraz z  przyjętymi autopoprawkami. 
c/  
Sekretarz  Gminy Barbara Polańska -  odczytała Uchwałę Nr 288/C/2008 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09.12.2008 r. w sprawie 
wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 
2009 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i prognozie kształtowania 
się długu Gminy Gzy. 
Uchwała Nr 288/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 
projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu 
budżetowego i prognozie kształtowania się długu Gminy Gzy stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu. 
d/ 
Wójt Z. Kołodziejski – zgłosił autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok. 
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Autopoprawki Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok stanowią załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu. 
e/ 
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski Mieczysław Skorupski – zapytał, że nie wie, czy zbliża się 
kampania wyborcza, czy coś innego, że  Pan Wójt zaplanował tyle dróg i podzielił  je na 
etapy. Uznał, że jeśli zaczyna się budowę drogi,  to  się ją kończy. Następnie  zapytał, kto  
wytłumaczy mu jak to zrobić: od kogo ma się zaczynać droga,  kto wykona kosztorys 
przedwykonawczy na pół drogi,  jakie koszty poniesie gmina ściągając 2 razy maszyny               
i ogłaszając 2 razy przetarg, dlaczego  do realizacji planuje się tyle dróg jeśli nie ma 
pieniędzy?  Uważał, że budując pierwszy etap jednej  i drugiej drogi  nie będzie żadnego 
efektu. Jego zdaniem, najpotrzebniejsza jest droga Begno – Ostaszewo Włuski , ponieważ 
droga tą odbywa się transport żywca do Pana Lenarcika i Państwa Domżała. Dodał, że  
dziennie w tę i z powrotem drogą przejeżdża 15 ciągników.  Uznał, że  nie rozumie, że  
budowę dróg dzieli się na 2 etapy. Zwracając się do Pana Wójta poprosił o  wytłumaczenie  
mu tej sytuacji, ponieważ  kiedy  był radnym w poprzedniej kadencji  dzielenie dróg na etapy  
było  niemożliwe. W związku z tym,  zapytał, co się zmieniło?   W dalszej wypowiedzi 
powiedział, że droga Żebry Falbogi  czekała w poprzedniej kadencji Rady do końca. Na 
ostatniej sesji Rady Gminy poprzednia Rada zdjęła drogę, zrobiła drogę na Żebry-Falbogi. 
Jego zdaniem,  było to nie w porządku. Obecna Rada  nadal trzyma tę samą linię i wciąga 
drogi, które nie były planowane wcześniej. 
Radny Zdzisław Kaczorowski – zapytał, Pana Skorupskiego o jakiej drodze   mówi na 
Żebrach- Falbogach? 
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – wyjaśnił, że droga do  Ostaszewa była zdjęta na 
ostatniej sesji, a zamiast niej  była wstawiona droga Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki. Wyjaśnił, 
że 4 lata Rada Gminy uchwaliła Plan Rozwoju Lokalnego, po 4 latach wchodziła ta droga,  ale 
obecni radni zdjęli tę drogę. Powiedział, że ma pretensje do Radnych z Klubu PSL i  jego 
zwolenników, że tak załatwili sprawę. 
Sołtys wsi Żebry -  Wiatraki Bożena Ostaszewska – zapytała Pana Wójta, na czym będzie 
polegało podzielenie tej drogi i jakie prace będą się  odbywały na tej drodze tzn. czy będą 
polegały na wycięciu krzaków, poszerzeniu, wyrównaniu równiarką?  Ustosunkowując się do 
wypowiedzi Pana Skorupskiego, powiedziała, że droga Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki  była    
w planach już wcześniej i miała być wykonana, ale zawsze jest przekładana. Następnie 
zapytała, czy w Żebrach Wiatrakach  mieszka niższa kategoria ludzi  i czy tam gospodarze duzi  
nie jeżdżą ciągnikami. Poinformowała, że mieszkańcy wsi też mają dzieci, które dowożą. 
Podkreśliła, że  droga miała być zrobiona już dawno  ale zawsze jest przekładana. Zaznaczyła, 
że ile razy  jest obecna na sesji zawsze  w jakiejś kategorii  droga  jest przesunięta. W związku 
z tym zapytała, dlaczego zawsze  wieś Żebry- Wiatraki ma ulegać, czy jest to wieś nie 
podlegająca gminie, czy jest tam niższa kategoria ludzi? Poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego  
powyższa droga ciągle zostaje przesunięta i na czym mają polegać wykonywane na niej 
prace? 
Sołtys wsi Słończewo Jacek Grochowski – powiedział, że  każda z dróg  zaplanowanych,  
przez Radnych jest potrzebna a przepychanki w niektórych momentach są niepotrzebne. 
Zaznaczył, że jemu głównie chodzi o sanitację gminy, o oczyszczalnię, czy będzie program 
przydomowych oczyszczalni ścieków i czy zaplanowane są jakieś środki w budżecie gminy 
oraz czy coś rusza w tym temacie? 
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Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że  w budżecie gminy  jest zaplanowane 120.000 zł.  tj. 
na opracowanie dokumentacji i inne prace przygotowawcze. 
Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki – zapytał, czy powyższa kwota jest zaplanowana na 
opracowanie dokumentacji na oczyszczalnię, czy na dotację do przydomowych oczyszczalni 
ścieków?    
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że środki zaplanowane są na wykupienie działki                 
pod oczyszczalnię i opracowanie dokumentacji. 
Sołtys wsi Begno P. Kownacki – zapytał, gdzie ma być oczyszczalnia ścieków? 
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że według koncepcji opracowanej przez firmę „REWOŚ” 
oczyszczalnia  ścieków przewidywana jest w Przewodowie-Parcelach w ten sposób,  żeby był 
dostęp do rzeki Przewodówki. 
Prezes Kółek Rolniczych  i Organizacji Rolniczych Włodzimierz Salwin – poprosił, żeby           
w budżecie gminy na rok 2009 zaplanować środki na  równanie drogi od Pana Frąckiewicza       
w kierunku Pękowa, gdyż mają tam grunty wszyscy rolnicy z Przewodowa  i są tam okropne 
doły. Dodał, że sprawę tę  kilkakrotnie osobiście zgłaszał do Urzędu Gminy, ale równiarki nie 
widział lub  zrobiła to tak, że nie znać. Druga droga, o której mówił,   to droga od Pana Pytla       
w kierunku Zalesia (nie żwirówka) droga użytkowa dla rolników dojeżdżających z ciężkim 
sprzętem. Uznał, że  powyższą drogę przynajmniej raz w roku przydałaby się równiarka.  
Trzecia droga to droga Przewodowo-Majorat tj.  od niego samego w kierunku Pułtuska,  po 
której jeżdżą wszyscy. W związku z tym, że obecnie wybiły się straszne doły należałoby 
nawieźć na nią od 2 do 5 transportów żwiru. Poprosił o pamięć o powyższej drodze.  Na 
koniec swojego wystąpienia życzył Radzie Gminy owocnej pracy  i  jak największej realizacji 
zamierzonych zadań. 
Wójt Z. Kołodziejski – na zadane pytania dotyczące dróg powiedział, że nie chce dzielić 
mieszkańców gminy na kategorie, ponieważ wszyscy mieszkańcy gminy są naszymi 
mieszkańcami i powinniśmy o nich dbać  i w miarę możliwości załatwiać ich potrzeby. Jednak 
wszystkich wniosków w jednym roku nie da się załatwić. W związku z tym,  w jednym roku   
drogi robi się w jednej części gminy  w drugim roku  w drugiej części gminy.  Kampanii 
wyborczej nie prowadzi, ponieważ jest dopiero połowa kadencji. Jeśli jego ktoś słuchał 
uważnie jego wystąpienia, to wg myśli przy optymistycznym wariancie w tej kadencji,  to co 
jest zaplanowane,  przy otrzymaniu środków, może być zrealizowane. Zaznaczył, że  może 
zaistnieć też sytuacja, że nie będzie można zrobić żadnej drogi, chyba, że z własnych 
pieniędzy. Przypomniał, że  gmina złożyła wniosek o środki unijne  do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na drogę Nowe Skaszewo – 
Sulnikowo o wartości 2.421.633 zł.  Jeśli wniosek przeszedłby i otrzymalibyśmy pieniądze 
unijne,  wówczas  gmina dokłada 350.000 zł. i mamy prawie 4 km wykonanej drogi. W 
związku z tym, że wniosek  musiał być złożony na drogę   o wartości ponad 1.000.000 zł.,  
został złożony na tę drogę. Wójt zastrzegł, że  nie ma 100% pewności, że gmina środki 
otrzyma . Dodał, że to, że drogi są ujęte w planie nie oznacza, że zostaną wykonane. 
Marszałek jeszcze nie ogłosił naboru wniosków. Do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  
wnioski będą składane w roku 2009,  ale będą to niewielkie pieniądze, które pewnie już się 
kończą. Uznał, że być może będą inne możliwości żeby składać wnioski i dlatego drogi trzeba 
dzielić na etapy i  robić po kawałku. Wracając do  drogi Ostaszewo Włuski- Begno o długości 
1400 mb powiedział, że  od Marszałka najwięcej na drogę można otrzymać najwięcej do 
300.000 zł.  natomiast ile środków otrzymamy tego  nie wie.  
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Przypomniał, że w tym roku gmina otrzymała 200.000 zł. dołożyła pozostałe środki                   
i w Porzowie  we wniosku na drogę  o długości 1400 mb  przy zmniejszonej szerokości  z 5 m 
do 4 m zostało wykonane  1 000 mb. Podkreślił, że na  1 drogę nie można czerpać  z wielu 
źródeł, ale tylko z  jednego źródła, a jeśli są niewielkie środki,  wówczas musi dokładać 
własne i zaciągać kredyt.  
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – uznał, że nie ma pieniędzy ale  gdyby Pan Wójt 
zaplanował więcej dotacji , to by więcej dostał. Uznał, że jeśli Pan Wójt występuje                     
w budżecie o dotację na drogę, to występuje o konkretne pieniądze.  Jeśli Rada Gminy           
w budżecie gminy uchwaliła na drogę pewne  środki,  to gmina  nie może otrzymać drugie 
tyle.   
Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że jest to nieprawda. 
Skarbnik E. Głowacka – potwierdziła wypowiedź Pana Wójta i wyjaśniła, że Programy są 
opracowane przez Marszałka,  a w nich  wyraźnie jest napisane, że Marszałek nie może dać 
do danego zadania inwestycyjnego nie więcej jak 300.000 zł. W tym roku opracowali pod 
zapotrzebowania nie więcej jak 200.000 zł.  i tego nie da się przeskoczyć. Wszystko zależy od 
środków. Dlatego  proponowany projekt budżetu został podzielony na etapy - tak jak mówił 
Pan Wójt, w miarę możliwości uzyskania środków. Podkreśliła, że  budżet prawdopodobnie       
w ciągu roku będzie zmieniany kilka razy, ponieważ jest to tylko projekt. Dopiero,  gdy 
zostaną ogłoszone nabory – warunki przyznawania środków gminom,  wówczas gmina 
będzie występować do Rady i mówić, że zamiast 300.000 zł. jak było planowane,  dostała 
tylko 200.000 zł. Poinformowała, że droga o długości 3 km kosztuje 3.000.000 zł.  i zapytała 
ile dokłada gmina  gdy dostaniemy 200.000 zł. a innego źródła dofinansowania nie ma  ? Jaki 
jest sens gospodarki finansowej? Dlatego,  drogi podzielone są na etapy, że w miarę 
posiadanych środków z zewnątrz gmina będzie dalej realizowała te zadanie. Poprosiła,  aby 
to zrozumieć. 
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – zapytał,  skąd  będą  dotacje? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że w tej chwili dotacje będą tylko z Urzędu 
Marszałkowskiego. Na środki unijne złożony jest wniosek. 
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – był zdania , że nie jest w porządku żeby drogę 
dzielić na pół. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała o przystąpieniu do przegłosowania  
autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.  
Odczytała treść pierwszej  autopoprawki i poddała pod głosowanie. 

1.  Zwiększyć wydatki budżetu gminy w dziale 6000 – Transport i łączność – 450.000 zł.  
W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – 450.000 zł. Paragraf 6050 – Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych – 450.000 zł. z przeznaczeniem na zadania 
inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Porzowo – Kozłowo” . 

Zwiększenie wydatków powoduje zwiększenie deficytu budżetu gminy do kwoty 1.385.000 
zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 
1.335.000 zł. i przychodami (wolne środki) w kwocie 50.000 zł. Konsekwencją jest zmiana 
załącznika Nr 5 i Prognozy łącznej kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne. 
Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 12.574,390 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2         
w tym na zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi               
w wysokości 663.500 zł.  
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2. W załączniku Nr 3 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2009-2011 wprowadzić do planu pod pozycją 3 „Przebudowa drogi Porzowo – 
Kozłowo” źródło finansowania kredyt bankowy 350.000 zł. i środki z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych 100.000 zł.  w roku 2009. Nakłady do poniesienia w roku 
2010 – 450.000 zł.   

3. Zadanie „Przebudowa drogi Gminnej Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki umieścić pod 
pozycją 4 w/w załączniku zdejmując środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych         
i zwiększając kredyt bankowy do kwoty 150.000 zł. i środki własne gminy 50.000 zł.  

Nakłady inwestycyjne do poniesienia w roku 2010 – 500.000 zł.  
Łączne wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2009 ustala się w wysokości 4.170.333 zł.  
Rada Gminy w obecności  14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za”, przy 4 
głosach „przeciwnych” oraz 5 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. 
Następnie  odczytała i poddała pod glosowanie drugą autopoprawkę Wójta Gminy: 

1. Z kwoty planowanych wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016- 
Drogi publiczne gminne, paragraf 4270 – 80.000 zł. Usługi remontowe, przeznaczyć 
10.000 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej drogi Wójty Trojany - Baraniec. 

Rada Gminy w obecności  14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, przy    
3 głosach „przeciwnych” oraz 5 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. 
f/ 
Przewodnicząca M. Filipowicz -  odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy Gzy na rok 2009 z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddała pod 
głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami „za”, przy      
3 głosach „przeciwnych” oraz 5 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XIX/96/08          
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2009 – która stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 11.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji nie było i odpowiedzi.  
Ad. pkt 12. 
Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że jest w posiadaniu planu zimowego utrzymania dróg 
gminnych i wewnętrznych w sezonie 2008/2009. W planie ujęte są drogi do odśnieżania            
w pierwszej  i drugiej kolejności, długości poszczególnych odcinków   oraz podane są osoby , 
które mają to robić wraz z numerami telefonów kontaktowych.  Życzył sobie ,żeby nie 
korzystał z powyższego planu, aby zima była jak obecnie, żeby nie było za dużo śniegu i  nie 
psuły się drogi. Uznał, że pierwszym odpowiedzialnym za odśnieżanie jest Wójt Gminy  
następnie Pan Jakubiak. Dodał,  że jeśli zaoszczędzi się na odśnieżaniu, to niewykorzystane 
środki  będą przeznaczone na drogi.  
Sołtys wsi Begno P. Kownacki – zapytał, kto będzie odśnieżał? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że odśnieżał będzie Pan Krzysztof Łysik  z Osieka, 
Pan Szczepan Szczypiński z  Ostaszewa –Wielkiego i Gminna Spółka Wodna w Gzach. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że w dniu dzisiejszym  do Rady Gminy 
wpłynęło podanie od Rady Sołeckiej wsi Kozłówka  w sprawie przyznania środków 
finansowych na remont świetlicy wiejskiej, która została przekazana mieszkańcom tej wsi. 
Podanie zostanie skierowane na posiedzenia  Komisji i rozpatrzone na następnej sesji. 
Podanie Rady Sołeckiej wsi Kozłówka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 13. 
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – uznał, że coś nie jest tak, że jedną drogę dzieli 
się na pół, a na drugą żeby ją zrobić bierze się kredyt. Przypomniał jak wcześniej Pan Wójt 
mówił, że drogi dzieli na pół, ponieważ nie ma pieniędzy, a później na następną drogę,  żeby 
ją zbudować zaciąga kredyt. Zapytał, czy to jest w porządku? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że czuje się  gospodarzem gminy. Pan sołtys jest 
również gospodarzem i  pewne rzeczy kupuje z własnych środków, a na niektóre zaciąga 
kredyt. Inwestycje  w załączniku Nr 3  do uchwały budżetowej są tylko zaplanowane 
natomiast jak wszystko się ułoży nie wiadomo. Jeśli otrzymamy duże środki,  kredyt  duży nie 
będzie potrzebny. Tak jak powiedział wcześniej rok 2009 jest nieprzewidywalny i wszystko 
się może zdarzyć. Jednak należy patrzeć optymistycznie, że wszystko nam się uda, 
pozyskamy środki z zewnątrz i będziemy robić drogi etapami. Poinformował, że jeśli jest pół 
drogi, to  na daną drogę można złożyć   wniosek tylko do jednej instytucji. Jeśli otrzymamy 
mniejsze środki, musimy  drogę podzielić, żeby uzyskać z 3 wniosków po trochu pieniędzy do 
każdej drogi. Dlatego, drogi są podzielone na etapy. Dodał, że do końca kadencji  pozostało   
2 lata i ma nadzieję, że drogi zostaną dokończone. 
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – powiedział, dobry gospodarz kupuje wóz na      
4 kołach,  a nie 2 połówki.  
Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński -  poinformował, że na teren   gminy Gzy do 
miejscowości Wójty -Trojany trafiają odpady z oczyszczalni ścieków.  Odpady wożone            
są w okresie zimowym,  zwierają dużą zawartość  metali ciężkich, nie są przyorywane tylko 
rozpychane na polu przez spychacze. Jego zdaniem,  wszystko to przedostanie się do wód 
gruntowych.       W związku z tym, zapytał, czy Pan Wójt wie coś na ten temat? 
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że są to osady z oczyszczalni ścieków, o których gmina 
pierwotnie nie wiedziała. Poinformował, że pierwszy przypadek był w Przewodowie - 
Majorat u Pana Samsla. W związku z tym,   o zbadanie  sprawy poprosił służby kontrolne           
z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Służby stwierdziły, że wszystko jest 
legalnie i żadnych szkodliwych zagrożeń nie ma. Jest tylko warunek, żeby nawiezione osady 
przyorać w ciągu 24 godzin. Podobnie postąpił  w Wójtach –Trojanach z Panem Chumą, gdzie 
służby kontrolne również stwierdziły, że  nie ma zagrożeń. Problem polega na tym, że 
wielkimi ciężkimi samochodami z ciężkim towarem rujnowana  jest droga. Dodał, że jeśli jest 
warunek że nawiezione osady  powinny być przyorane, to rolnik przyorze ale  obecnie nie da 
się tego zrobić.  
Sołtys wsi Mierzeniec W. Czapliński  - był zdania, że jeśli wiosną rozmarznie   ziemia 
wszystko  popłynie  do wód gruntowych i przedostanie się na inne pola. 
Wójt Z. Kołodziejski – uznał, że żeby osady nie były wożone trzeba byłoby  postawić 
strażnika, a  nasi rolnicy mają  pozwolenia. Być może jest jakiś przepis prawny, który zabrania 
tego robić.  
Radny Edward Malicki – poinformował, że z tego co wie,   do Pana Wójta Gminy wpłynęło 
pismo w sprawie oświetlenia Kościoła w Przewodowie.  Zapytał, czy jest to prawda i jak myśli 
o tej sprawie? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że prawdą jest, że takie podanie wpłynęło. Na 
posiedzeniach Komisji sprawy nie przedstawiał, ponieważ najpierw musi  zbadać czego  
dotyczy,  gdyż nie wie o co w nim chodzi.  Podanie Księdza Proboszcza z Przewodowa  
przedstawi na najbliższych posiedzeniach Komisji.  
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Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Zarządu Gminnego w Gzach Konstanty 
Wielgolewski – mówił, że ustawa o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego została 
zaskarżona 2 razy. Pierwszy raz przez Rzecznika Spraw Obywatelskich, że jest 
niesprawiedliwa, ponieważ do rolników za dużo się dokłada, drugi raz przez pracodawców 
prywatnych do Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym, że była zaskarżona przez 
Rzecznika Spraw Obywatelskich rząd zlecił Ministrowi Rolnictwa poprawę tej ustawy. 
Poinformował, że powyższa ustawa nie dotyczy rolników posiadających gospodarstwa rolne  
do 50 ha. Rolnicy posiadający powyżej 50 ha będą płacić składki wyższe. Nadmienił, że w 
prasie w artykułach  piszą jak bardzo dużo dopłaca się do KRUS, co nie jest prawdą,  gdyż do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych państwo dopłaca w roku 2008 prawie 54 mld. zł, a do 
emerytur górniczych dopłaca się 2,5 razy  więcej jak do rolników. Zwracając się  do rolników , 
prosił o zastanowienie się, ponieważ jedyną partią, która została i broni chłopów jest PSL        
i   kiedy przyjdą następne wybory powinni udać się  do urn. Zaznaczył, że osobiście nie ma      
w tym żadnego interesu, ale prawda jest taka, że żeby w tej chwili w rządzie nie było PSL , to 
KRUS zostałby zlikwidowany. W związku ze zbliżającym się końcem roku,  życzył  wszystkim 
od partii politycznej PSL i w imieniu własnym dużo szczęścia, zdrowia i  abyśmy  przynajmniej 
trochę  zostali ominięci przez kryzys. 
Radny L. Pytel – ustosunkowując się do pytania Pana sołtysa ze wsi Ostaszewo –Włuski, po 
co gmina przystąpiła do Stowarzyszenia powiedział, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „ Zielone Mosty Narwi” posiada Statut i jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym 
w Warszawie. Jest to oddolne działanie lokalne, które ma za zadanie ściąganie środków 
krajowych i unijnych dla mikroprzedsiębiorców, wolnych zawodów, gospodarstw 
agroturystycznych. Stowarzyszenie powstało w 2006 r. z inicjatywy przedstawicieli 3 gmin     
tj. Winnicy, Zator i Pokrzywnicy. Następnie do wymienionych gmin dołączyły  gmina 
Świercze, Pułtusk,  Nasielsk, Pomiechówek, Gzy i Obryte. Gmina Nasielsk i Pomiechówek 
przystąpiły do Stowarzyszenia na terenie naszego powiatu, ponieważ nasz współczynnik G 
jest niższy w stosunku do gmin podwarszawskich . W związku z tym,  ich Stowarzyszenie 
mogłoby pozyskać mniej środków jak gminy powiatu pułtuskiego. Poinformował, że 
Stowarzyszenie posiada 7 –osobowy Zarząd. Prezesem Zarządu jest Pan Albert Jaworski,   
Wiceprezesem jest Pan Paweł Grabowski – pracownik UG Pokrzywnica i członkowie Zarządu: 
Pani Maria Brzezińska, Pan Andrzej Byszewski, Pani Danuta Gołębiewska, Pani Elżbieta 
Lenarczyk – Priwieziencew i Pani Halina Smogorzewska. Kadencja Zarządu wynosi  3 lata. 
Wybory Zarządu odbędą się prawdopodobnie w końcu czerwca 2009 r. Stowarzyszenie działa 
na podstawie Statutu. Najwyższym organem władzy w Stowarzyszeniu jest Walne 
Zgromadzenie, Zarząd, Rada Stowarzyszenia,  w skład której wchodzi po 1 przedstawicielu        
z każdej gminy. Poinformował, że spotkanie Rady odbyło się w pierwszych dniach grudnia br. 
Na spotkaniu tym został wybrany Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ruszkowski – 
przedstawiciel gminy Nasielsk, zaś sam został wybrany na Wiceprzewodniczącego tej Rady  
otrzymując 9 głosów. Zapewnił, że       w ramach swoich kompetencji i możliwości będzie  się 
starał wywiązać z tego zadania. W dalszym wystąpieniu, mówił o  środkach, które przez 
Stowarzyszenie mogą być pozyskiwane na  cele  ekologiczne w związku z różnorodnością         
w rolnictwie, na cele ekoturystyczne oraz łączenie tradycji z przyszłością. Środki będą na 
technologie w gospodarstwach rolnych a między innymi na energie odnawialne, 
przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz racjonalną gospodarkę odpadami. Poinformował,  o 
planowanym  budżecie na lata 2009 – 2015.   
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Stowarzyszenie ma pozyskać 9.366.000 zł.  ze środków krajowych oraz 70% środków 
unijnych.  Środki mogą być realizowane jeżeli będą  odpowiednio sporządzone plany na 
poszczególne przedsięwzięcia. Kończąc wystąpienie w imieniu własnym oraz Wydziału 
Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  w którym pracuje na stanowisku inspektora 
ds. rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody życzył wszystkim, żeby rok 2009 nie 
był gorszy od mijającego , aby był lepszy i szczęśliwszy, spokojniejszy, żeby wszyscy czuli się 
jedną rodziną i nie patrzyli na siebie z boku, ponieważ tym można tylko sobie zaszkodzić, 
natomiast  wspólnym działaniem i wspólną  inicjatywą można zrobić wiele. 
Prezes Kółek Rolniczych  i Organizacji Rolniczych W. Salwin – w związku z wypowiedzią 
Radnego Pana L. Pytla  powiedział, że nasuwa mu się na myśl, żeby wypolowali dziki i sarny. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – życzyła wszystkim w nowym nadchodzącym 2009 roku, aby 
był on pełen nadziei, optymizmu i  powodzenia w realizacji  wszystkich zamierzeń.  
                          Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady  o godz. 12.20 
zamknęła sesję.    
 
Protokołowała :                                                                                       Przewodniczyła: 

 

Zofia Pszczółkowska 

        
            
 


