
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXVI/09 

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 09 grudnia 2009 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Marianny Filipowicz –  Przewodniczącej Rady Gminy Gzy. 

 

Ad. pkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz  - o godz. 9.15 otworzyła XXVI Sesję Rady 

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

obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu 

rady wynoszącego 15 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

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

Radni nieobecni: 

1. Kaczorowski Zdzisław 

2. Kiliś Jan  

3. Żbikowski 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. Zapoznanie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ceny  

    skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na  

    2010 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 określenia wzorów  formularzy na : podatek od 

    nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają 

      z upływem roku budżetowego. 

11. Podjęcie  uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 

14. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

15. Sprawy bieżące gminy. 

16. Wolne wnioski i pytania.  

Jednocześnie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić                     
z wnioskiem  o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 
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Radni nie zgłosili wniosków o dokonanie zmian w porządku obrad,  w związku z czym 

porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 3.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy 

odbytej w dniu 30 października  2009 roku Nr XXV/09 jest wyłożony na sali obrad do wglądu.  

Radni nie wnieśli uwag do wyłożonego protokołu, w związku z czym został przyjęty 

jednomyślnie. 

Ad. pkt 4.  

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz –  poinformowała, że  w dniu dzisiejszym  o godz. 11.00  

również w Świetlicy Wiejskiej w Gzach, po zakończeniu Sesji odbędzie się szkolenie                 

w zakresie  bezpieczeństwa  pracy w gospodarstwach rolnych. W związku z tym zaprosiła do 

udziału w szkoleniu. 

Ad. pkt 5. 

Skarbnik Gminy Elżbieta  Głowacka – powiedziała, że jak co roku Rada Gminy spotyka się,      

a Sesja poświęcona jest głównie uchwałom podatkowym, ponieważ uchwały muszą być 

podjęte do końca roku,  a nawet wcześniej ze względu na to, że wszelkie zmiany i uchwały 

muszą być jeszcze opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.     

W związku z tym w porządku obrad znalazło się kilka punktów odnośnie określenia wysokości 

stawek podatków, które będą obowiązywały od 01.01.2010r. 

Odnośnie ceny żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego poinformowała, że Prezes 

Głównego Urzędu Statystycznego co roku podaje Komunikat w sprawie średniej ceny skupu 

żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2009 r., który został ogłoszony 19.10.2009 r. 

Prezes GUS podaje, że cena skupu żyta za okres  pierwszych trzech kwartałów 2009 r. wynosi 

34,10 zł. za 1q,  czyli 1 dt. Komunikat jest podstawą do naliczenia podatku rolnego na rok 

2010. W związku z tym, że ogłoszona cena żyta  jest znacznie niższa w stosunku do roku 

ubiegłego (cena opublikowana w 2008 r. na rok 2009 wynosiła 55,80 zł., Rada Gminy 

obniżyła ją do 41 zł.), o kwotę 17,25 zł. z 1 ha przeliczeniowego,  z tego tytułu są bardzo 

poważne ubytki w dochodach budżetu gminy. Po przeliczeniu według tej stawki Komunikatu, 

dochody gminy są niższe w  stosunku do roku 2009 o kwotę 72.800 zł.   W związku z tym jest 

propozycja, żeby cenę pozostawić  w wysokości 34,10 zł., która będzie podstawą do 

naliczenia podatku rolnego ma 2010 r. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  Kazimierz 

Żebrowski  - powiedział, że  Komisja zapoznała się z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie 

ceny  skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy 

na 2010 rok. 

Opinia Komisji  Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 01.12.2009 r. -  

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński –  poinformował, że 

Komisja Rolnictwa i Budżetu również  zapoznała się z Komunikatem Prezesa GUS. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 02.12.2009 r. - stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Innych propozycji i pytań, co do ceny żyta nie było.   

Rada Gminy w obecności 12 radnych przyjęła do obliczania podatku rolnego na obszarze 

gminy cenę 1 dt żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS. 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu  

Ad. pkt 6. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że jak mówiła wcześniej Rada Gminy określa stawki 

w podatku od nieruchomości, który płacą osoby fizyczne i osoby prawne. Stawki podatku od 

nieruchomości są corocznie ogłaszane w obwieszczeniu Ministra Finansów. W  tym roku  

zostały opublikowane 03.08.2009 r. w Monitorze Polskim Nr 52 w sprawie górnych granic 

stawek kwotowych podatków i opłat. Min Fin. określa górne granice poszczególnych stawek 

podatku, natomiast Rada Gminy określa te stawki tzn. albo ustala je do wysokości 

najwyższych lub niższych. W związku z tym  został przygotowany projekt uchwały 

zwiększający tylko  w tym roku górne granice stawek podatku od nieruchomości o 3,5% ze 

względu, na to, że o tyle zostały również podwyższone stawki w stosunku do roku 

poprzedniego w Obwieszczeniu Min. Fin. Dodała, że stawki podatku zawarte w projekcie 

uchwały są znacznie niższe w stosunku do  ogłoszonych w Obwieszczeniu  Min. Fin. 

W tym momencie na salę obrad przybył radny – Zdzisław Kaczorowski. Liczba  radnych 

uczestniczących w posiedzeniu – 13.  

Skarbnik E. Głowacka – kontynuowała  omawianie różnic stawek  podatku od nieruchomości 

zawartych w uchwale Rady , które obwiązują  w roku 2009 ze stawkami w Obwieszczeniu na 

2010 r.  

I tak stawki podatku od nieruchomości:  

1) od gruntów : 

    a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 

        zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w projekcie uchwały  - 0, 42 zł. od 

       1m2 stawka najwyższa w Obwieszczeniu – 0,77 zł, 

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

         w projekcie uchwały 2,14  od 1 ha powierzchni, stawka górna w Obwieszczeniu 4,04 zł, 

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

        publicznego przez organizacje pożytku publicznego  w projekcie uchwały 0,08 zł od 1m2  

        powierzchni, w Obwieszczeniu górna stawka – 0,39 zł; 

2) od budynków lub ich części : 

    a) mieszkalnych, w projekcie uchwały 0,32 zł, w Obwieszczeniu stawka najwyższa- 0,65 zł, 
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b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

         lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w projekcie uchwały 

         propozycja 13,84 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, w Obwieszczeniu najwyższa stawka 

          – 20,51 zł, 

    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

        materiałem siewnym w projekcie budżetu – 5,09 zł. od 1m2 powierzchni użytkowe, 

        w Obwieszczeniu stawka górna wynosi – 9,57 zł 

    d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

        zdrowotnych w projekcie uchwały – 4,16 zł.  od 1m2 powierzchni użytkowej, 

        w Obwieszczeniu  - 4,16 zł, 

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

        publicznego przez organizacje pożytku publicznego w projekcie uchwały propozycja 2,58  

        zł., stawka górna w Obwieszczeniu – 6,88 zł.      

W związku z tym, że nie ma projektu uchwały w sprawie zwolnień  w podatku od 

nieruchomości, ponieważ została podjęta 06.12.2007 r. i obowiązuje  bezterminowo od roku 

2008, uchwała ta obejmuje zwolnienia, które obowiązywały w poprzednim i w 2009 r. 

Zwolnienia obejmują : budynki mieszkalne, grunty, budynki, budowle służące zabezpieczeniu 

przeciwpożarowemu,  bezpieczeństwu publicznemu, budynki będące w posiadaniu, zarządzie 

instytucji kultury, budowle związane ze zbiorowym zapatrzeniem  wsi w wodę i grunty             

i budynki zajęte na potrzeby działalności w zakresie pomocy społecznej z tym, że zwolnienia 

nie obejmują gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Powiedziała, że do tego punktu wpłynął wniosek Zakładu Usług Wodnych  dla Potrzeb 

Rolnictwa w Mławie  o zwolnienie z podatku od nieruchomości na 2010 r., co zakład czyni to 

co roku. W związku z tym, że zwolnienie  te jest zapisane w uchwale, na posiedzeniach 

Komisji zostało to również utrzymane, uchwała działa dalej i ZUW będzie zwolniony                  

z podatku od nieruchomości , gdyż jak sugeruje zakład,  miałoby to wpływ na zmianę ceny  za 

1m3 wody. 

W sprawie  wysokości stawek podatku od nieruchomości nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do  projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – również przedstawił 

pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXVI/128/09        

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

nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 7. 

Skarbnik E. Głowacka  - przypomniała, że uchwała w sprawie wysokości podatku  od 

środków transportowych była podjęta 06.12.2007 r. tzn. obowiązywała na rok 2008 i 2009. 

W 2008 r. uchwała była nie wznawiana,  z uwagi na to, że stawki określone w tej uchwale 

mieściły się w stawkach wynikających z Obwieszczenia Min. Fin.  

W tym  roku zaszła konieczność, żeby uchwałę tę dostosować do Obwieszczenia Min. Fin        

z dnia 06.10.2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 

w 2010 r. (M. P. Nr 67), w którym zostały określone minimalne stawki od środków 

transportowych. W związku z tym w kilku pozycjach, tam gdzie była konieczność 

dostosowania  do stawki minimalnej,  zostało to poprawione. Pozostałe stawki zostały bez 

zmian. 

Dodała, że zwolnienie z podatku od środków obejmuje autobusy wykorzystywane do 

dowożenia dzieci    i młodzieży do szkół. Podkreśliła, że dochody z podatku z tego tytułu są 

niezbyt duże. W roku 2009 uzyskaliśmy 22.430 zł.  

Pytań do tego punktu nie było. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński  - również przedstawił 

pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek od środków transportowych  i zwolnień w tym podatku i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” 

podjęła uchwałę Nr XXVI/129/09 w sprawie określenia wysokości stawek od środków 

transportowych  i zwolnień w tym podatku – która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że kiedy zachodzą zmiany w gruntach, w podatkach od 

nieruchomości, rolnym,  czy leśnym  zarówno od osób  fizycznych  jak i prawnych,  podatnik 

ma obowiązek złożyć informację do organu podatkowego o zmianach jakie wynikają                

z ewidencji gruntów. Wzory informacji i deklaracji były określone uchwałą Rady Gminy z dnia 

07.12.2004 r. Obecnie jest to tylko modyfikacja druków, która wynika z potrzeb 

statystycznych danych, które są wysyłane do różnych organów jak również z usprawnienia 

pracy dla Referatu Podatkowego i podatnika. Przypomniała, że chodzi tu o informacje, które 

były w trzech częściach oddzielnie – informacja w sprawie podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego. Obecnie,   jest to ujęte w jednej informacji  i tam gdzie będzie zmiana,       

w tym miejscu podatnik będzie to wypełniał.   

Pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński  - również przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wzorów 

druków na podatek od nieruchomości, podatek rolny i  podatek leśny i poddała pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” 

podjęła uchwałę Nr XXVI/130/09 w sprawie określenia wzorów druków na podatek od 

nieruchomości, podatek rolny i  podatek leśny  -  która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że przygotowany projekt uchwały w sprawie zmian 

budżetu gminy Gzy na rok 2009 dotyczy następujących zmian:  w dochodach – otrzymaliśmy 

dodatkowe środki z rezerwy części subwencji oświatowej. Gmina składała wniosek na kwotę 

34.000 zł.  na remonty bieżące szkół (Publiczne Gimnazjum w Gzach). Otrzymaliśmy                 

z wniosku 20.000 zł.. W miesiącu listopadzie bieżącego roku otrzymaliśmy środki 

zwiększające zgodnie ze złożonym wnioskiem – 14.000 zł,  tak jak było planowane.                 

Po zmianach część subwencji oświatowej wynosi  - 2.816.188 zł.  

W wydatkach zmiany są w działach. Kwotę 1000 zł. przeznacza się na wpłaty na rzecz Izb 

Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W wyniku analizy 

budżetu, środków do końca roku będzie za mało, z uwagi na to, że dobrze wpłynęły 

zaległości z podatku rolnego.  

Również w wyniku analizy, przewidywane wykonanie do końca roku budżetowego – kwotę 

9.500 zł. w dziale 700 zmniejsza się na potrzeby wynikające  w Rolnictwie tj. na wpłaty Izb 

Rolniczych i w dziale Administracja publiczna. 

kwotę 8.500 zł. przeznacza się na zakup usług, opłaty, składki a także zmiany w administracji 

rządowej wynikające z potrzeb przewidzianych do końca roku budżetowego. 

W dziale 801 – kwotę 14.000 zł. przeznacza się na bieżące remonty Publicznego Gimnazjum 

w Gzach. 

W dziale 852 Pomoc społeczna – zmiany wiążą się z realizacją Projektu „Przyszłość zależy od 

Ciebie” oraz z zadań wynikających z Programu „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania”. 

Gmina otrzymała dodatkowe środki na dożywianie, które najpierw zabrano.  

W zakresie dożywiania kwotę 3.360 zł. zmniejsza się ze świadczeń społecznych, a zwiększa 

się   na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup termosów, które będą wykorzystywane       

w realizacji zadania w zakresie dożywiania. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do  projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński  - również przedstawił 

pozytywną opinię do  projektu uchwały.  
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Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy 

Gzy na rok 2009 i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” 

podjęła uchwałę Nr XXVI/131/09 w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009 - która 

stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 10. 
Sekretarz Gminy Barbara Polańska – poinformowała, że chodzi tu o środki, które w budżecie 

gminy były przeznaczone na  realizację drogi  Zebry Falbogi – Żebry Wiatraki. W tym roku 

mieliśmy realizować odcinek 480mb. Przetarg wygrał ten sam przedsiębiorca,  który wygrał 

przetarg na drogę  Ostaszewo Włuski – Begno. Jej zdaniem, opóźnienia w realizacji robót 

spowodowały opady deszczu. Uznała, że prace pilotowała sama osobiście. Realizację prac     

w Żebrach -  Wiatrakach firma rozpoczęła w miesiącu wrześniu. Jednak ze względu na środki        

z Urzędu Marszałkowskiego, podjęła decyzję żeby, firma zaczęła prace w Ostaszewie –

Wielkim.  Wspólnie z mieszkańcami, Panią Sołtys wsi  Żebry-Wiatraki, inspektorem nadzoru  

zorganizowali spotkanie w Urzędzie i doszli do wniosku,  że ze względu na stan drogi jaki jest 

w tej chwili (opady atmosferyczne i podłoże) lepiej będzie, żeby realizację tej drogi przełożyć  

na rok 2010.W związku z tym, że pieniądze były w budżecie gminy, jest po przetargu i pewna 

część prac przez wykonawcę na drodze została zrobiona, doszli do wniosku, że będzie 

korzystniej, żeby na środki  podjąć uchwałę, jako nie wygasające do 30.08.2010 r., przełożyć 

realizację drogi na 2010 r. i przy sprzyjającej pogodzie dokończyć drogę. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński  - również przedstawił 

pozytywną opinię Komisji  do projektu uchwały.  

Sołtys wsi Żebry-Wiatraki Bożena Ostaszewska – powiedziała, że decyzja nie była tylko Pani 

Sekretarz Gminy,  ale i mieszkańców wsi, ponieważ była słaba stabilizacja  i asfalt nie 

wytrzymałby jeśliby był na dzień dzisiejszy ulany. Poprosiła Szanowną Radę, żeby środki 

zaplanowane na drogę nie przepadły, żeby  wiosną zadanie nie zostało    przełożone                 

z powodu braku środków. Jak słyszała,  Pani Sekretarz zapewniła, że środki  zostaną jako      

niewygasające do 30.08.2010 r. ze względu na to, że jest tam mokry teren i wcześniej nie 

będzie można wejść. Z uwagi na to, że słyszała, że przez kolejne lata będą realizowane 

kolejne odcinki drogi Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki, poprosiła żeby  Szanowna Rada wzięła 

pod uwagę i być może w przyszłym roku  też podjęła uchwałę   o realizacji  przynajmniej 700 

mb drogi, ponieważ jej zdaniem lanie kawałka asfaltu w szczerym polu, nie rozwiązuje 

nikomu żadnych problemów. Nadmieniła, że na drodze tej była Pani Sekretarz, widziała w 

jakim stanie jest  droga, wożone są dzieci do szkoły,  a warunki są okropne. Uznała, że jeśli 

Wysoka Rada podjęłaby taką uchwałę i zdecydowałaby się na taki odcinek, może  przy 

jednym obiedzie można byłoby upiec dwie pieczenie. Byłyby to odcinek drogi zrobiony do 

większości mieszkańców. 
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Radny Leon Pytel – stwierdził, że to co przed chwilą powiedziała Pani Sołtys to prawda, 

dlatego, że w miejscowości Żebry-Wiatraki nie ma zmeliorowanych gruntów, nie ma 

możliwości  odprowadzenia wody z rowów. Przedsięwzięcie,  można byłoby wykonać w tym 

roku na jesieni, ale z uwagi na to, że istniejące tam rowy mają po 50 lat,  a niektóre może        

i więcej, nie są zaewidencjonowane i nie ujęte do konserwacji.  

Jego zdaniem, jeśli rowy  byłyby  zaewidencjonowane, to na pewno Gminna Spółka Wodna    

w Gzach przystąpiłaby do konserwacji, woda by spłynęła  i nie byłoby problemu, żeby  

przekładać przedsięwzięcie na przyszły  rok. Uznał, że położenie asfaltu na grunt mokry 

nieobsuszony może spowodować, że  przy jeździe ciężkim sprzętem nastąpi złamanie tego 

asfaltu, a wtedy byłoby rozgoryczenie, że przedsięwzięcie zostało wykonane nie we 

właściwej porze. Wówczas radni i władze gminy byliby narażeni na  pewne pretensje 

mieszkańców i wszyscy byliby niezadowoleni z przedsięwzięcia. Nadmienił, że w otrzymanym 

planie przedsięwzięć na 2010 r. jest również odcinek tej drogi do wykonania w 2010 r.              

i myśli, że wcześniej się sprężymy z tymi przedsięwzięciami i przetargi zostaną 

przeprowadzone wcześniej w czerwcu, tak, żeby w okresie letnim najbardziej suchym, można 

było wykonać te przedsięwzięcie, a być może zrobić razem. Kto wygra przetarg na drugi 

odcinek  drogi nie wiadomo, ale może zdarzyć się zbieg okoliczności, że ta sama firma wygra 

przetarg na dalszy odcinek drogi. 

W dyskusji nikt więcej nie zabrał głosu. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu 

gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego i poddała pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr XXVI/132/09 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 

nie wygasają z upływem roku budżetowego – która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że projekt uchwały dotyczy działki o powierzchni 

0,15 ha położonej we wsi Pękowo, która została przejęta od Skarbu Państwa. Działka 

znajduje się we wsi przed sklepem, jest zabudowana budynkami  o złym stanie technicznym     

i zakrzaczona.  Gmina chce zbyć tę działkę w drodze przetargu, gdyż  jest nią 

zainteresowanie. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński  - również przedstawił 

pozytywną opinii do projektu uchwały.  

Pytań nie było. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości i poddała pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr XXVI/133/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości – która stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały  w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Gminy Gzy wraz z załącznikiem. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 

przedstawił pozytywną opinię komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński  - również przedstawił 

pozytywną opinii do projektu uchwały.  

Uwag do planu pracy Rady nie było. 

Przewodnicząca  M. Filipowicz – poddała pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy wraz z załącznikiem. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr XXVI/134/09 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy – która 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 13. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – powiedziała, że  plany pracy Komisji Rady Gminy zostały 

opracowane w oparciu o plan pracy Rady.   Następnie odczytała treść projektu uchwały          

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński  - również przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

Pytań do tego punktu nie było. 

Przewodnicząca  M. Filipowicz – poddała pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Gzy. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr XXVI/135/09 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy – która 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 14. 

W związku z tym, że radni nie zgłosili, żadnych interpelacji, nie było i odpowiedzi.  

Ad. pkt 15. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że Referat Finansowy opracował  pismo  dotyczące 

zwrotu podatku akcyzowego do zakupionego paliwa. Stąd prośba do Sołtysów                           

o powiadomienie mieszkańców. Zaznaczyła, że jest to odpowiedź Min. Fin., że  wypłacone  

jest 70% środków ( środki pochodzą z budżetu państwa.) Po otrzymaniu 30% środków            

z rezerwy,  zostaną  one rozdzielone. 
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Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że  do Urzędu Gminy zwróciła się Pani Kierownik Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pułtusku, że organizuje w gminach szkolenia na 

temat bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Jest to szkolenie zakończone konkursem                

i nagrodami. Temat na pewno będzie ciekawy i interesujący. W związku z tym uczestników 

Sesji,    poprosiła  o pozostanie po jej  zakończeniu.  

Sołtys wsi Słończewo i jednocześnie  Przewodniczący GSW w Gzach Jacek Grochowski – 

uznał, że sprawa o budowie, przebudowie, czy remoncie mostku w Słończewie toczy się cały 

rok. Powiedział, że wie o tym, że Rada Gminy podjęła uchwałę  i przeznaczyła na to  

pieniądze. Mostek coraz bardziej się zawala i nie wie co będzie, może gmina zamknie drogę, 

a ludzie będą latać samolotami. W związku z tym chciałby otrzymać odpowiedź, gdyż sprawa  

toczy się od początku roku. Nadmienił, że w sierpniu odbyło się zebranie wiejskie, złożyli na 

piśmie zapytanie, żeby urząd zajął w tej sprawie stanowisko, ludzie się pytają,  a odpowiedzi 

nie ma żadnej. Jego zdaniem,  sprawa wygląda niepoważnie.  Uważał, że jeśli są pieniądze, to 

chyba nie ma problemu, żeby to zrobić. 

Radny Zdzisław Sierzan – zapytał, czy będą w tym roku w Pękowie,  będą wykoszone rowy      

i wycięte na nich krzaki, bo jest katastrofa? Uznał, że takiego bałaganu jeszcze nie było jak 

istnieje GSW. 

Przewodniczący GSW w Gzach J. Grochowski – odpowiedział, że trudna sytuacja 

spowodowana jest złą pogodą,  ponieważ niektórych prac nie można robić i trzeba je 

przerywać, iż od miesiąca września pada deszcz. Jeśli chodzi o odkrzaczanie, to będzie 

robione w porze zimowej. Uznał, że obecnie jest sytuacja, że pracowników nie można 

zatrudniać sezonowo, tylko trzeba utrzymać cały rok. Poinformował, że jeżeli zwalnia się       

w październiku, czy listopadzie, to na wiosnę nie można znaleźć człowieka do pracy, 

zwłaszcza takiej jak Spółka Wodna. Nadmienił, że niedawno na posiedzeniu Zarządu GSW, 

kierownik mówił, że wykoszonych jest w granicach  80% rowów. Reszta, nie wie czy będzie 

wykoszona. Nadmienił, że jeżeli w którymś roku wykonało się prawie 100% koszenia, to nie 

robiło się napraw. W tym roku,  ze względu na pogodę i dziś ludzie wykonują naprawy, 

ponieważ wiadomo jaka jest sytuacja. Natomiast jeśli chodzi o pieniądze, to gdyby nie 

dodatkowe prace, to na dzień dzisiejszy działalność GSW powinna być zawieszona, bo   

niebyło już pieniędzy dla pracowników. Zaznaczył, że wpływ środków ze składki przy pomocy 

komornika wynosi  w granicach 75 do 80%. Dlatego nie obiecał, że koszenia będzie 

wykonane więcej jak 80%, gduż oprócz koszenia robione są naprawy drenarskie i odmulanie 

rowów, które jest bardzo kosztowne. Prosił, że  jeżeli są jakieś niedociągnięcia,   żeby składać 

na piśmie do Zarządu, rozpatrzone będą na Zebraniu Walnym Spółki. 

Sołtys wsi Gzy Marian Zawadzki – był zdania, że maszyna służąca do  koszenia traw nadaje 

się na złom. Rowy są męczone, a nie koszone.  Podał przykład na rowie w Gzach. Trawa jest 

zmiędlona po czubkach,  wszystko wpadło w środek i dziś po deszczach jest pełen rów wody. 

Uznał, że po koszeniu rowu stała się tragedia.  
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Dodał, że kiedy było koszone kosą - lepiej czy gorzej, ale było to na burtach, a  obecnie 

wszystko jest w środku, poszedł deszcz,  pospychał do rowu i rów jest zapchany. Jego 

zdaniem, maszyna służąca do koszenia rowów jest nie warta nic.   

Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki – w sprawie rzeki Przewodówki powiedział, że  jest            

niewykoszona, a dzisiaj u rolników na pola wylała woda  Dodał, że na rzece od Bórz -  

Strumian w stronę Ostaszewa -Pańki rosną  (krzaki) drzewa. 

Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński – poruszył sprawę  wycięcia krzaków przy drogach.  

Powiedział, że  kiedy mijają się dwa samochody wówczas korony krzaków tłuką o karoserię. 

Taka droga gminna jest w Mierzeńcu. Dodał, że usuwaniem krzaków zajmuje się firma Pana 

Czarneckiego. Uważał, że sprawą tą należy się zainteresować, ponieważ niedługo do gminy 

ludzie będą zgłaszali się po odszkodowania, ponieważ będą mieli uszkodzone karoserie albo 

porysowany lakier. 

Sołtys wsi Kozłówka Jadwiga Koc – powiedziała, że ma wniosek od Pani Masłowskiej.  

Chciała się zapytać jak wygląda sprawa wytyczenia drogi, która została rzekomo zaorana 

przez Pana Turka i nie ma dojazdu do pól. Dodała, że w tej sprawie Pani Masłowska składała 

pismo do urzędu gminy. 

Sołtys wsi Żebry-Wiatraki B. Ostaszewska - poinformowała, że Pani Sekretarz była na 

mostku na drodze we wsi Żebry-Wiatraki,  i od Pani Przewodniczącej Rady otrzymała pismo, 

że o sprawie został powiadomiony Pan Paradowski. W związku z tym zapytała, kiedy Pan 

Paradowski pojawi się na mostku, żeby  dokończyć swoje prace ? 

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że zna sprawę i mostek, który miał być do końca 

wykonany, a nie jest. Dlatego napisaliśmy pismo do wykonawcy który to robił, a Pani 

Przewodnicząca je podpisała. Zobowiązujemy się, że w dniu, kiedy Pani Przewodnicząca ma 

dyżur, poprosimy Pana Paradowskiego, żeby sprecyzował termin realizacji  zadania. 

W kwestii sprawy Pani Masłowskiej zam. Kozłówka, powiedziała, że Pani Masłowska do 

Urzędu Gminy złożyła pismo odnośnie zaorania drogi przez dzierżawcę gruntów Pani 

Zaradkiewicz. Na tę okoliczność razem z pracownikiem Urzędu Gminy Panem Wiesławem 

Jakubiakiem udała się na miejsce, po czym do Pani Zaradkiewicz zostało napisane pismo        

o przywrócenie drogi z terminem do końca listopada bieżącego roku, ponieważ z drogi 

pozostała tylko miedza. Uznała, że w dokumentach widnieje droga, ale nie wie czy ktoś tą 

drogą jeździ,  bo na niej rosną poważne drzewa. Jej zdaniem, żeby doprowadzić drogę do 

stanu przejezdności, trzeba najpierw usunąć drzewa i odorać to,  co jest zaorane. Na odzew 

pisma skierowanego do Pani Zaradkiewicz,  otrzymaliśmy ponowne pismo składające się          

z 4 stron podaniowych, w którym nie wiadomo o co chodzi. Zaznaczyła, że są to sprawy, 

które ciągną się od 1964 r. droga jest drogą sporną, iż Pani Zaradkiewicz twierdzi, że droga 

jest          z majątku poprzednika. Ogólnie,  temat jest naprawdę bardzo trudny.  

Sołtys wsi Kozłówka J. Koc – zapytała, co ma odpowiedzieć  konkretnie Pani Masłowskiej ? 
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Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że kiedy z Panem Jakubiakiem byli na gruncie                    
i rozmawiali z Panią Masłowską, to na drodze rosną drzewa, a ci którzy dojeżdżają do pól 
jeżdżą po prawej stronie, po polu. A czy tak jest,  nie wie. Dodała, że kiedy byli                          
w miesiącu październiku, po prawej stronie rosły buraki. 
Sołtys wsi Kozłówka J. Koc – przyznała, że krzaki się rozrosły i  zakryły drogę. Na swoje pola 

drogą tą kiedyś jeździli rolnicy ze wsi Przewodowo-Majorat. Obecnie , tędy już nie 

dojeżdżają, ale droga była, pamięta ją od młodych lat. Uznała, że droga była i  jeździło się nią 

na swoje pola. W tej chwili  rolnicy jeżdżą drogą Pękowską.  Drogą tą rzeczywiście na swoje 

działki dojeżdża Pani Masłowska i dojeżdżał sam Pan Zaradkiewicz , ale droga była, a teraz 

została zlikwidowana.  Tego  nie wie i nie może zrozumieć. 

Sekretarz B. Polańska -  uznała, że  faktem jest, że droga rzeczywiście jest zaorana za 

krzakami. Została tylko miedza, ale na mapach droga istnieje.  Poinformowała, że na dzień 

dzisiejszy sprawa ta jest nie rozstrzygnięta. 

Radny Leon Pytel – ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Sołtysa wsi Begno powiedział, 

że wspólnie Rada Gminy,  Pani Przewodnicząca i Pan Wójt  w ubiegłym roku wystosowali 

pismo do  Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ciechanowie i jest na nie 

odpowiedź. W piśmie zwrócili się o odmulenie i konserwację rzeki Przewodówka od granicy 

gminy Gołymin-Ośrodek do granicy naszej gminy z Grominem gmina Pułtusk.  Odpowiedź 

była treści, że odmulono w tym  roku od Mierzeńca do Kozłowa. Natomiast. będzie 

prowadzone odmulanie i modernizacja tej rzeki w 2010 i 2011 r.  Taką odpowiedź przysłał 

Pan Dyrektor Rochowicz. 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki – nadmienił, że od rzeki   od Bórz -Strumian w stron wsi 

Ostaszewo-Pańki jest odnoga, która jest nie wykoszona i rosną krzaki. 

Radny L. Pytel – wyjaśnił, że Przewodówka ma początek  na granicy wsi Zawady                   

gm. Gołymin-Ośrodek – Mierzeniec gm. Gzy. Natomiast  odnoga rzeki Przewodówka, to 

prawdopodobnie jest to rzeka o nazwie Sona. Stwierdził, że za konserwację rzeki 

Przewodówka na terenie gminy Gzy odpowiada Kierownik Inspektoratu w Pułtusku Pan Jerzy 

Okoń i do niego się z tą sprawą zwróci , a odpowiedzi  udzieli na następnej Sesji Rady Gminy 

albo pocztą.  

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – powiedział, że faktyczne z mostkiem w Słończewie 

schodzi  się dość długo. Są pisma, odpowiedzi niema. Mostek jest niebezpieczny, ale w tym 

roku nie da się go zrobić i jego realizację trzeba przełożyć na 2010 r.  

Jeśli chodzi o wycięcie krzaków przez firmę Pana Czarneckiego, trzeba wejść w kontakt            

i może to zrobić. 

W kwestii wyorania drogi w Kozłówce, powiedział, że temat jest długi  i nie da się od razu go 

załatwić.  Prawdopodobnie trzeba byłoby  założyć sprawę  w sądzie i  prawować się o drogę. 

Uznał, że tak miała robić Pani Zaradkiewicz, ale  pewnie ktoś jej podpowiedział, że będzie 

lepiej jeśli  to zaorze i tak się stało. 

Do odbioru są 2 drogi  tj. droga Porzowo - Kozłowo  z udziałem środków z Funduszu Gruntów 

Rolnych i droga w Ostaszewie. W związku z tym trzeba to sfinalizować i zapłacić.  
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Podkreślił, że rok 2009, to rok trudny i  mokry. W związku z tym wszystko się przeciąga,           

a ponadto na pewne rzeczy nie pozwala jego stan zdrowia. 

Następnie uczestników Sesji przeprosił, za wszystkie  niedoskonałości  i przykrości z tego 

powodu. Jego życzeniem jest, żeby przykrości było jak najmniej, żeby można było zrealizować 

zadania, a to co nie będzie możliwe   w tym roku,  trzeba będzie wykonać w roku przyszłym. 

Sekretarz B. Polańska – uzupełniając wypowiedź Pana Wójta odnośnie budowy  mostka         

w Słończewie powiedziała, że wykonanie mostka obiecał jej wykonawca, który robi drogę 

Ostaszewo Włuski – Begno. Rozmowy w tej sprawie prowadzone były na przełomie miesięcy 

sierpień-wrzesień tego roku. W związku z trudną sytuacją pogodową, wykonawca nie może 

zrealizować wygranych przetargów  i dlatego przeciągnęła się ta sprawa. Dodała, że 

wykonawca widział ten mostek, obiecał że zrobi, ale ze  względów pogodowych nie 

dotrzymał słowa. Zapewniła, że postara się, żeby w następnym roku mostek został zrobiony.   

                      Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady  o godz. 10.20 

zamknęła Sesję.    

 

 

Protokółowała :                                                                                       Przewodniczyła: 

 

Zofia Pszczółkowska 

 

    
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


