
 
P R O T O K Ó Ł  Nr XXXI/10 

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 30 września 2010 roku 
w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Marianny Filipowicz –  Przewodniczącej Rady Gminy Gzy. 
 
Ad. pkt 1. 
Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz  - o godz. 10.20 otworzyła XXXI Sesję 
Rady Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczyła, iŜ 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. Kiliś Jan 
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. Informacja z wykonania budŜetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2010 roku.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie  trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej Gminy Gzy. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale  budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od  
    Skarbu Państwa. 
9. Podjęcie uchwały  w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Skaszewo Włościańskie. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
      Gminy Gzy. 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej rozporządzenie Nr 36 Wojewody Mazowieckiego 
       w sprawie ustanowienia pomników przyrody połoŜonych na terenie powiatu pułtuskiego. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie  zaliczenia odcinka drogi powiatowej Nr 3429W  do  
       kategorii  dróg gminnych.  
13. Rozpatrzenie wniosku  radnej Pani Zofii Frąckiewicz  o zainstalowanie latarni  
       oświetleniowej na drodze Szyszki – Ostaszewo – Gołymin. 
14.  Informacja o aktualnym stanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Gzy. 
15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  
16. Sprawy bieŜące gminy. 
17. Wolne wnioski i pytania. 
Jednocześnie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić                     
z wnioskiem  o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 
Radni nie zgłosili wniosków o dokonanie zmian w porządku obrad.   Porządek obrad został 
przyjęty w brzmieniu jak wyŜej. 
 
 
 



 
Ad. pkt 3.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, Ŝe protokół z poprzedniej Sesji Rady 
Gminy odbytej w dniu 03 sierpnia  2010 roku Nr XXX/10 jest wyłoŜony na sali obrad do 
wglądu. Radni nie wnieśli uwag do wyłoŜonego protokołu, w związku z czym został przyjęty 
jednomyślnie. 
Ad. pkt 4. 
Radni nie zgłosili Ŝadnych interpelacji. 
Ad. pkt 5. 
Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – przedstawił informację z wykonania budŜetu Gminy 
Gzy za pierwsze półrocze 2010 r.  Przypomniał, Ŝe budŜet gminy Gzy został uchwalony   
Uchwałą budŜetową Gminy Gzy na rok 2010   Nr XXVII/141/09 z dnia 28 grudnia 2009   ale 
od  tamtego czasu ulegał zmianom z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe 
zlecone, na dofinansowanie zadań własnych, pomoc finansową na zadania inwestycyjne dla 
Powiatu Pułtuskiego, zmian planu inwestycji.  
Na dzień 30.06.2010 r.  wynosił : 
dochody w łącznej kwocie    - 9.231.258,21 zł.   wykonanie – 5.003.392,09 zł. – 54,20% 
wydatki w łącznej kwocie   - 11.380.706,16 zł.   wykonanie – 4.595.502,27 zł.  – 40,38% . 
Następnie omówił wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach. 
Informacja z wykonania budŜetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2010 roku – stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
W tym momencie na salę obrad przybył radny Jan Kiliś. Aktualna ilość radnych biorących 
udział w posiedzeniu - 15 
Zastępca Wójta  Barbara Polańska – przedstawiła Uchwałę  nr 199/C/2010 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2010 r. 
wyraŜającą opinię o przedłoŜonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o przebiegu wykonania 
budŜetu za pierwsze półrocze 2010 r.  
Uchwała nr 199/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 25 sierpnia 2010 r. wyraŜającą opinię o przedłoŜonej przez Wójta Gminy Gzy 
informacji o przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze półrocze 2010 r.  – stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, Ŝe Komisje Rady Gminy przyjęły 
informację z wykonania budŜetu. 
Ad. pkt 6. 
Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka – powiedziała, Ŝe z dniem 01.01.2010 r.  weszła nowa 
ustawa o finansach publicznych opublikowana w Dzienniku Ustaw  Nr 157. Poinformowała, 
Ŝe w związku z art. 234 tej ustawy   organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
określa  w uchwale budŜetowej procedurę trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 
Gminy Gzy. Przypomniała, Ŝe uchwała taka była podjęta w poprzednim okresie na zasadach 
ustawy, która działała do grudnia 2009 r. Zgodnie z art. 234 rada określa wymaganą 
szczegółowość projektu jednostki samorządu terytorialnego,  terminy obowiązujące w toku 
prac na projektem uchwały budŜetowej i wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały 
informacyjne, które zarząd przedłoŜy organowi jednostki wraz z projektem uchwały 



budŜetowej. Po podjęciu uchwały, uchwała będzie miała zastosowanie do opracowania 
projektu uchwały budŜetowej na 2011 r. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Kazimierz 
śebrowski – przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu  uchwały w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budŜetowej  Gminy Gzy.   
Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20.09.2010 r.  -
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu Mariusz Mordwi ński – równieŜ przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  
Opinia Komisji Rolnictwa i BudŜetu  z dnia 22.09.2010 r. – stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budŜetowej Gminy Gzy. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych  uczestniczących  w posiedzeniu – 15 głosami „za”  
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę                             
Nr XXXI/161/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej Gminy Gzy. 
- która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 7. 
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe w projekcie uchwały w sprawie zmian w uchwale 
budŜetowej Gminy Gzy są niewielkie zmiany ale myśli, Ŝe jeszcze odbędzie się jedna Sesja,   
gdzie równieŜ będą małe zmiany, na której Rada jest uprawniona do podejmowania zmian     
w uchwale budŜetowej. 
Po stronie dochodów został zwiększony plan dochodów o kwotę 1.047 zł.  Są to środki na 
zadania rządowe zlecone związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego.  
Po stronie wydatków zostały dokonane zmiany poprzez zwiększenia i zmniejszenia 
(przesunięcia pomiędzy działami). Została zmniejszona kwota 25.500 zł. w dziale 010 
Rolnictwo i łowiectwo. Zwiększeń dokonano w dziale 750 Administracja – 3.547 zł.  tj. 1.047 
zł. na zadania powszechnego spisu rolnego  z dotacji  i 2.500 zł. na zakup komputera.  
W dziale 754 zwiększona została kwota 6.000 zł. na zakup pompy szlamowej dla OSP Gzy. 
Ze względu na powodzie i na to, Ŝe na terenie gminy były prowadzone  czynności związane   
z wypompowywaniem wody z piwnic, rozwaŜono, Ŝeby zakupić pompę szlamową. Wartość 
pompy ok. 10.000 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 4.000 zł. ze środków 
Głównego Zarządu OSP. 
W dziale 921 dotacja na dofinansowanie remontu kościoła pw. Przemienienia Pańskiego        
w Szyszkach.  Skarbnik przypomniała, Ŝe na Sesji w dniu 03.08.2010 r. był obecny Ksiądz 
Proboszcz Parafii Szyszki odnośnie dotacji na dofinansowanie remontu kościoła                     
w Szyszkach, który jest zabytkiem. Ksiądz Proboszcz złoŜył stosowny wniosek                        
o dofinansowanie w wysokości 10.000 zł., wkład własny Parafii – 10.000 zł. i wykonali prace 
wcześniej na remont. Chodzi o zabezpieczenie dachu i wieŜy. 
W dziale 756 zwiększenie 7.000 zł.  na zwiększenie planu prowizji dla sołtysów na inkaso 
zobowiązania pienięŜnego. W wyniku analizy pierwszego półrocza, środków do końca roku 
będzie za mało na wynagrodzenie.  
Przewodniczący Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego                      
K.  śebrowski – przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu  uchwały. 



Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu M. Mordwi ński – równieŜ przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  
Przewodnicząca M. Filipowicz -    poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych  uczestniczących  w posiedzeniu – 14 głosami „za”  
przy 1 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę                             
Nr XXXI/162/10 w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok - która 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 8. 
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, Ŝe w projekcie uchwały chodzi o przejęcie od Skarbu 
Państwa, działki zabudowanej byłym Posterunkiem Policji.  Powiedział, Ŝe w  tej chwili ze 
względu na koszty utrzymania Posterunek Policji znajduje się w Świerczach i ma w zasięgu 
naszą gminę. Poinformował, Ŝe budynek, w którym mieścił się Posterunek był własnością 
Skarbu Państwa,   a był w posiadaniu Policji. Po podjęciu uchwały gmina wystąpi do Powiatu 
o przekazanie na własność gminy. 
Przewodniczący Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego                      
K.  śebrowski – przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu  uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu M. Mordwi ński – równieŜ przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych  uczestniczących  w posiedzeniu – 15 głosami „za”  
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę                             
Nr XXXI/163/10 w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od 
Skarbu Państwa - która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 9. 
Przewodnicząca  M. Filipowicz – poinformowała, Ŝe w związku z rezygnacją 
dotychczasowego  sołtysa z tej funkcji, zachodzi konieczność podjęcia uchwały  dotyczącej 
wyborów sołtysa we wsi Skaszewo Włościańskie. 
Przewodniczący Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego                      
K.  śebrowski – przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu  uchwały w sprawie 
wyborów sołtysa w sołectwie Skaszewo Włościańskie. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu M. Mordwi ński – równieŜ przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała treść uchwały w sprawie  wyborów sołtysa            
w sołectwie Skaszewo Włościańskie i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych  uczestniczących  w posiedzeniu – 15 głosami „za”  
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę                             
Nr XXXI/164/10 w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Skaszewo Włościańskie  - która 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 10. 
Zastępca Wójta B. Polańska – przypomniała, Ŝe Regulamin utrzymania czystości i porządku 



na terenie Gminy Gzy był uchwalony w 2007 r. W związku z tym, Ŝe nastąpiła nowelizacja 
wielu ustaw naleŜało opracowany regulamin dostosować do obowiązującego prawa. 
Regulamin obejmuje : wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości, wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach uŜytku 
publicznego, rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, częstotliwość i sposób pozbawienia się odpadów komunalnych 
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku 
publicznego, maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów, inne wymagania wynikające        
z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gzy, obowiązki osób utrzymujących zwierzęta 
domowe, mających na celu ochronę przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych  do wspólnego uŜytku, wymagania odnośnie 
utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy  jej przeprowadzenia. 
Zaznaczyła, Ŝe gmina nie jest w stanie wykonać w 100% wszystkich ujętych zadań                 
w regulaminie. Nadmieniła, Ŝe mieszkańcy gminy mają podpisane umowy na odbiór 
nieczystości stałych oraz powinni mieć podpisane umowy na odbiór nieczystości ciekłych. 
Podkreśliła równieŜ  problem z wałęsającymi się psami, których jest coraz więcej zgłaszanych 
przez mieszkańców gminy, a schroniska na terenie województwa mazowieckiego nie są w 
stanie ich przyjąć. 
Radny Zdzisław Kaczorowski – poinformował, Ŝe pamięta kiedy był uchwalany pierwotny 
Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gzy. Zaznaczył, Ŝe wie, Ŝe nie 
jest to pytanie bezpośrednio do urzędu gminy, ale przynajmniej powinniśmy próbować to 
wyjaśnić, dlaczego regulamin nie jest przestrzegany? Uznał, Ŝe  dowiaduje się, Ŝe w wielu 
gminach funkcjonuje sortowanie śmieci i zapytał, czy to wynika wyłącznie z tego, Ŝe Pułtusk 
tego nie realizuje ?. Zaznaczył, Ŝe w regulaminie były zapisy mówiące o nieodpłatności za 
posortowanie śmieci. Poinformował, Ŝe wie, Ŝe w gminach  bardzo wielu sąsiednich to 
funkcjonuje  i jest przestrzegane, a  mieszkańcy gminy Gzy  z Pułtuskiem nie zawierają takich 
umów, w których byłoby to realizowane w bezpośredni sposób, a takie zapisy w regulaminie 
były. 
Sołtys wsi Słończewo Jacek Grochowski – powiedział, Ŝe  dobrze jest, Ŝe jest uchwalany 
regulamin ale podejrzewa, Ŝe 50%  gospodarstw  nie ma  podpisanych umów na odbiór 
śmieci. Poza tym jest problem z podpisaniem z kimkolwiek umowy na odbiór nieczystości 
ciekłych, chociaŜ zadaniem gminy jest zapewnienie odbioru, a  oczyszczalnie  ścieków             
w sąsiednich gminach nie chcą na ten temat wcale rozmawiać. 
Radny i Soltys wsi Ostaszewo – Pańki Marian Jakubaszek – poinformował, Ŝe prosił         
o pojemniki,  a do wsi Ostaszewo-Pańki  Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
przywiozło worki. Pojemników na śmieci nie ma do dziś. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe w umowie podpisanej z firmami, które 
odbierają śmieci z terenu gminy  pisze  jasno, Ŝe powinni odbierać śmieci segregowane. 
Firma daje worki, a jak do tego podchodzą mieszkańcy, wszyscy wiedzą. 
Radny Zdzisław Sierzan – nadmienił, Ŝe opłata za worek i jego odbiór wynosi 6 zł.   



Radny Z. Kaczorowski -  zapytał, jaką rację mają podejmowane przez Radę Gminy uchwały 
skoro później,  ci którzy wchodzą nie respektują tych uchwał? Według niego jeśli firma 
wchodzi na dany teren i uzyskuje koncesję , powinna potwierdzić zgodność z regulaminem 
działającym na terenie gminy. W tym przypadku,  PPUK w ogóle się do tego nie dostosował.  
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe w tej chwili nie potrafi powiedzieć 
jednoznacznie jaki jest zapis w decyzjach wydanych przez Pana Wójta przedstawicielom 
firm, ale przedstawi to na najbliŜszej Sesji Rady Gminy. Odnośnie kwestii podpisanych 
umów podkreśliła, Ŝe są gospodarstwa, które nie mają podpisanych umów na wywóz 
nieczystości stałych. Nadmieniła, Ŝe w gminie robiona jest ewidencja elektroniczna i do 
gospodarstw będą wysyłane indywidualne  zaproszenia o podpisanie umowy. Dodała, Ŝe nie 
chodzi o karanie osób, które nie mają podpisanych umów na odbiór nieczystości,  ale jest 
obowiązek Ŝeby kaŜdy miał podpisaną umowę. 
Radny Wiesław Światkowski  - poinformował, Ŝe  jadąc w kierunku śuromina  w większych 
wsiach widział  zbiorniki na odpady z plastyku. Uznał, Ŝe moŜe w naszej gminie ustawić takie 
zbiorniki.  Sprawa następna jaką poruszył, to folia po belach,   z którą mają problemy rolnicy 
hodujący krowy.  Następnie zapytał, czy jest jakaś firma, któryby zbierała folię?  
Zastępca Wójta B. Polańska – odnosząc się do zbiorników na odpady z plastiku wyjaśniła, 
Ŝe są to   pojemniki zakupione przez gminę ze środków Funduszu Ochrony Środowiska. JeŜeli 
gmina zakupi i  ustawi takie zbiorniki,  to musi ponosić koszt  za odbiór zawartości. 
Przypomniała, Ŝe pojemniki takie były ustawione przy Ośrodku Zdrowia w Szyszkach. 
Śmieci wrzucali przejezdni i ciągle były telefony  o odbiór .  Śmieci są nie tylko w kosz,  ale i 
pod koszem. Podkreśliła, Ŝe pojemniki moŜemy zakupić i ustawić,  ale wiąŜą się z tym 
dodatkowe obciąŜenia dla gminy. 
Sołtys wsi Gzy Marian Zawadzki – jego zdaniem, jeŜeli wszyscy nie będą mieli podpisanej 
umowy na odbiór śmieci,  to w laskach będzie ich leŜało mnóstwo. Był za tym, Ŝeby umowy 
mieli podpisane wszyscy, Ŝeby jeden nie śmiał się z drugiego, Ŝe musi płacić za ich odbiór. 
Radny Z. Sierzan – uznał, Ŝe nie są to śmieci nasze, lecz przyjezdne, które jadą                      
z Legionowa bądź Warszawy. 
Więcej dyskusji na ten temat nie było. 
Przewodniczący Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego                      
K.  śebrowski – przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu  uchwały w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu M. Mordwi ński – równieŜ przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych  uczestniczących  w posiedzeniu – 14 głosami „za”  
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę                             
Nr XXXI/165/10 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Gzy - która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 11. 
Zastępca Wójta B. Polańska -  wyjaśniła, Ŝe po ostatnich wichurach Ksiądz Proboszcz 
Parafii Gzy złoŜył wniosek odnośnie uszkodzenia pomnika przyrody znajdującego się przy 
Kościele. W związku z tym gmina wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska    



w Warszawie o wyraŜenie opinii. Zaznaczyła, Ŝe pomnik przyrody został sfotografowany        
i opisany.  RDOŚ z punktu widzenia czysto przyrodniczego  uzgadnia projekt uchwały                
w zakresie zniesienia ochronności z drzewa jesiona wyniosłego.  Natomiast z punktu 
widzenia formalno prawnego do uchwały zaproponowanej Komisjom Rady, RDOŚ odnosząc 
się  wskazała  zmiany, które zostały dokonane i w  związku z tym został przygotowany nowy 
projekt uchwały. Następnie odczytała jego treść. 
Przewodniczący Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego                      
K.  śebrowski – poinformował, ze Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie 
zniesienia  formy ochrony Jesiona wyniosłego dwupniowego uznanego za pomnik przyrody   
w granicach administracyjnych Gminy Gzy. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu M. Mordwi ński – wyjaśnił, Ŝe po 
uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie   projektu uchwały    
w sprawie zniesienia  formy ochrony jesiona wyniosłego dwupniowego uznanego za pomnik 
przyrody w granicach administracyjnych Gminy Gzy, zapoznała się ze zmianą wymienionego 
projektu uchwały tj. z projektem uchwały zmieniającej rozporządzenie Nr 36 Wojewody 
Mazowieckiego w sprawie ustanowienia pomników przyrody połoŜonych na terenie powiatu 
pułtuskiego i pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
Przewodnicząca M. Filipowicz - poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej 
rozporządzenie Nr 36 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody połoŜonych na terenie powiatu pułtuskiego. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych  uczestniczących  w posiedzeniu – 14 głosami „za”  
przy 1 głosie „przeciwnym” oraz 0 głosów „wstrzymującym” podjęła Uchwałę                             
Nr XXXI/166/10 zmieniającą rozporządzenie Nr 36 Wojewody Mazowieckiego w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody połoŜonych na terenie powiatu pułtuskiego - która stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 12. 
Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, Ŝe chodzi o odcinek drogi w Begnie o długości       
300 mb, który do tej pory był zaliczony do kategorii dróg powiatowych i nie moŜna było go 
zrealizować ze środków budŜetu gminy,  pomimo Ŝe była realizowana droga  Ostaszewo 
Włuski – Begno. W dniu 28 września 2010 r.  na Sesji Rada Powiatu  uchwałą Nr XLI/311/10 
pozbawiła kategorii drogi powiatowej wymieniony odcinek , natomiast gmina chce przejąć 
w/w odcinek drogi i zaliczyć go do kategorii gminnej. ---------Nadmienił, Ŝe   z dniem 1 
stycznia 2011 r., Ŝeby moŜna było ją  umieścić w budŜecie gminy na rok 2011 i  ją 
zrealizować. ---------------  
Przewodniczący Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego                      
K.  śebrowski – przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu  uchwały w sprawie 
zaliczenia odcinka drogi Nr 3429W do kategorii drogi gminnej. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu M. Mordwi ński – równieŜ przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  
Przewodnicząca M. Filipowicz - poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zaliczenia odcinka drogi Nr 3429W do kategorii drogi gminnej. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych  uczestniczących  w posiedzeniu – 14 głosami „za”  
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę                             
Nr XXXI/167/10  w sprawie zaliczenia odcinka drogi Nr 3429W do kategorii drogi gminnej 



- która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 13. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, Ŝe w dniu 20.09.2010 r. do Rady Gminy 
wpłynął wniosek radnej Pani Zofii Frąckiewicz z prośbą o zamontowanie  latarni 
oświetleniowej na drodze Szyszki – Ostaszewo – Gołymin i przedstawiła jego treść. 
Przewodniczący Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego                      
K.  śebrowski – przedstawił pozytywną opinię Komisji do wniosku. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu M. Mordwi ński – poinformował, Ŝe 
Komisja  Rolnictwa i BudŜetu wniosek rozpatrzyła negatywnie. 
Radny Z. Kaczorowski – zwrócił uwagę, Ŝe całe zamieszanie,  które spowodowane zostało 
tym, Ŝe latarnie  przy drogach znajdujących  się na  terenie gminy i nawet niegminnych,  
weszły na utrzymanie gminy, to trzeba bardziej ostroŜnie z latarniami.  -----Zaznaczył, Ŝe w 
tym przypadku nie ma takiego problemu,  ale dowiedział się, Ŝe są na terenie Polski gminy, 
które nie wyraziły zgody pomimo, Ŝe ustawowo mają taki obowiązek na przejęcie tych 
kosztów. Dodał, Ŝe taki problem jest w Wyszkowie. Uznał, Ŝe poniewaŜ wiąŜe się to                
z kosztami,  powinniśmy na terenie  gminy opracować odpowiednią strategię w tym kierunku. 
Podkreślił, Ŝe nie mówi o gaszeniu tych  lamp, które  juŜ są, ale jeśli będziemy wprowadzać 
nowe to powinno być uzasadnienie konieczności tj. niebezpieczne skrzyŜowania, miejsca 
gdzie przebywają ludzie w późnych godzinach wieczornych, Ŝeby do zakładania lamp 
podchodzić bardzo ostroŜnie, poniewaŜ koszty są ogromne. Zapewnił, Ŝe ze swej strony jest 
przeciwny zwiększaniu liczby lamp. 
Wójt Z. Kołodziejski  – w sprawie oświetlenia dróg powiedział, Ŝe wszystkie drogi są nasze 
na terenie gminy. Wcześniej lampy na drogach powiatowych i wojewódzkich finansowane 
były przez województwo. W tej chwili obecnej,   drogi zostały w tej samej kategorii ale   
oświetlenie  i konserwacja naleŜy do zadań gminy. Podkreślił, Ŝe lamp na terenie gminy jest 
ponad 200 szt. i co rok przybywa kilka sztuk. Jednak  naleŜałoby się  zastanowić  nad 
lampami które juŜ są. 
 
 

   
 


