
 
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXIII/10 
z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 10 listopada 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. 10.15 otworzyła XXXIII  
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. śbikowski 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 protokołów z poprzednich Sesji.    
4. Interpelacje radnych. 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę  Nr XXVIII/142/10 Rady Gminy Gzy z dnia 
    30 marca 2010 r.  w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kozłówka”. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
7. Zapoznanie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w sprawie średniej 
    ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. przyjmowanej  jako 
    podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze  gminy na 2011 r.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
9. Podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy. 
10. Informacja  o stanie  realizacji zadań oświatowych wraz z wynikami sprawdzianu       
    i egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010 w Gminie  Gzy. 
11. Informacja o złoŜonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy. 
12. Informacja  o złoŜonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji  
      samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 
13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  
14. Sprawy bieŜące gminy. 
15. 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. 
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Ad. pkt 3.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, Ŝe protokół z  Sesji Rady Gminy odbytej 
w dniu 30 września  2010 roku Nr XXXI/10 oraz protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady 
Gminy odbytej w dniu 13 października 2010 roku Nr XXXII/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. 
Zastępca Wójta Barbara Polańska – przypomniała, Ŝe Uchwałą  Nr XXVIII/142/10              
dnia 30 marca 2010 r. został uchwalony „ Plan odnowy miejscowości Kozłówka „ na lata 
2010- 2018. 
Jednym z punktów przyjętych do realizacji był „Remont świetlicy wiejskiej w Kozłówce”, 
który był podzielony na 2 etapy.  Na I etap wniosek  o dofinansowanie  został złoŜony. 
Obecnie do dnia 30 listopada 2010 r.   jest moŜliwość  złoŜenia dokumentów  na realizację II 
etapu remontu świetlicy. W II etapie remontu planowane są następujące prace:  c.o.                          
z przystosowaniem kotłowni, ocieplenie budynku, utwardzenie placu wokół budynku               
i ogrodzenie od strony frontowej. Na II etap  w „ Planie odnowy wsi Kozłówka” szacunkowa 
wartość inwestycji była przewidziana na kwotę 300.000 zł.   Wg wstępnego kosztorysu kwota 
na realizację II etapu remontu  świetlicy  wynosi 200.000 zł.  W związku z tym został 
przygotowany projekt uchwały zmieniającej w sprawie wniesienia zmiany do „Planu odnowy 
miejscowości Kozłówka”. Zaznaczyła, Ŝe w poprzedniej uchwale powyŜszy etap miał być 
realizowany w latach 2012 – 2013. Jednak ze względu na podjęcie prac i opracowanie 
dokumentacji naleŜy dokonać zmiany zapisu , Ŝe prace  nastąpią  w latach 2010 –2012.         
W roku 2010  zostanie złoŜony wniosek z dokumentacją,  w 2011 r. zostanie dokonany 
remont wewnątrz budynku, ogrodzenie budynku  łącznie z ociepleniem zostanie wykonane     
w 2012 r.  Nadmieniła, Ŝe  do końca września 2011 r. będą zrealizowane zadania 
przewidziane w I etapie remontu budynku, na które jest złoŜony wniosek i jest w trakcie 
rozpatrywania w Urzędzie Marszałkowskim.  
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Kazimierz 
śebrowski – przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu  uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kozłówka”. 
Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 02.11.2010 r.  -
stanowi załącznik nr 2 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 02.11.2010 r. – stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – poddała pod głosowanie projekt  uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kozłówka”. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych  uczestniczących  w posiedzeniu – 14 głosami „za”  
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę                             
Nr XXXIII/169/10 zmieniającą uchwałę   w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy 
miejscowości Kozłówka” - która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 6.  
Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka – wyjaśniła, ze projekt uchwały w sprawie zmian        
w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na rok 2010  był omawiany na posiedzeniach Komisji    i 
został zaopiniowany pozytywnie. Jednak zapozna  ze zmianami jakie jeszcze  proponuje się 
na dzisiejszej ostatniej  Sesji w tej kadencji.  
Zmiana w dochodach wiąŜe się ze zwiększeniami w dziale 756  o kwotę 2.464 zł.  Zostały 
osiągnięte wyŜsze dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
W dziale 921 – zwiększenie  o kwotę 1.700 zł  - są  otrzymane środki na zakup nowości 
wydawniczych z Biblioteki Narodowej dla  Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach 
Po stronie zmniejszeń dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu 
dotacji na „Budowę placu zabaw” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie.          
Z uwagi na brak ofert wykonawców, zadanie to nie zostało wykonane. 
Po stronie wydatków zmniejszenia w dziale Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 50.500 zł.           
zadania inwestycyjnego „Wykup gruntów i inne prace przygotowawcze budowy gminnej 
oczyszczalni ścieków”. 
W dziale 600 zmniejszenie planu wydatków  na opracowanie dokumentacji projektowo-
technicznej „ Przebudowa drogi  Gotardy – Ślubowo”. 
W dziale Administracja  kwota 11.360 zł. – zmniejszenie planu wydatków dotyczących 
wynagrodzenia osobowego. 
W dziale 801 Oświata – zmniejszenie 150.596 zł. Są to zmniejszenie wydatków  na 
inwestycjach 65.350 zł. dotyczące placu zabaw. W wydatkach bieŜących zmniejszenie 
wynika z  rozliczenia wynagrodzeń osobowych w szkołach  
W dziale 921 – kwota zmniejszenie 5.660 zł. przeniesienie wydatków na zadania 
inwestycyjne wieloletnie – „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłowce” – II etap 
Zwiększenie w dziale 600  - 1.200 zł. na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo 
–technicznej  na przebudowę drogi Słończewo. 
W dziale Administracja  kwota 10.000 zł -  zwiększenie na składki   ZUS od wynagrodzeń.    
W dziale 801 – kwota 105.246 zł. na wynagrodzenie osobowe i pochodne dla nauczycieli – 
23.932 zł ,   na zakup oleju opałowego dla szkół w Gzach i Skaszewie – 71.034 zł., opłaty za 
energię - 7.780 zł. , naprawa urządzeń grzewczych w PSP w Skaszewie - 2.500 zł.  
W dziale 851 zwiększenie zadań planu wydatków o kwotę – 2.464 zł na realizacje zadań 
określonych w Gminnym Programie  Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
W dziale 900 Gospodarka komunalna –  dofinansowanie budowy punktu oświetleniowego w 
Gzach. 
W dziale 921 – 13.660 zł.  – jest to zwiększenie wydatków na zakup oleju opałowego do 
świetlicy w Gzach – 6.000 zł, zakup ksiąŜek – 1.700 zł. i na zadanie inwestycyjne „ Remont 
budynku  świetlicy w Kozłówce” II etap – 5.660 zł.  
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Następnie poprosiła o przegłosowanie autopoprawki do projektu uchwały , która wiąŜe się       
z opracowaniem dokumentacji w Kozłówce na etapie przygotowania projektu uchwały. 
Wyjaśniła, Ŝe wstępnie została przyjęta kwota 4.000 zł na opracowanie dokumentacji II etapu. 
Jednak okazało się, Ŝe konieczne jest jeszcze dokonanie dokumentacji  -  2.000 zł. na 
„Remont budynku świetlicy w Kozłówce ”,  i aŜ 3.660 zł. potrzeba na dokumentację 
kotłowni, ogrzewanie   i wentylację. W związku z tym wartość wzrosła do kwoty 5.660. 
Dlatego poprosiła       o przegłosowanie zmniejszenia  wydatków w dziale  750-75095-4010    
o kwotę 1.360 zł.   i  w dziale 921-92109-6050 – 300 zł. I etap „Remontu budynku świetlicy 
w Kozłowce” ,  a zwiększenie na opracowanie dokumentacji  o kwotę 1.660 zł. Zmiana nie 
ma wpływu na wynik finansowy. 
Drugi etap „ Remontu budynku świetlicy w Kozłówce „ wyniósłby kwotę 197.906 zł. tj. 
5.560 zł na rok 2010 – opracowanie dokumentacji , w 2011 r. -  kwota 92.524 zł.  i w roku 
2012 – kwota do realizacji 97.722zł. 
Gmina uzyskałaby dotację  w wysokości 75% nakładów netto, bez podatku VAT, poniewaŜ 
gmina dokłada podatek VAT plus 25% nakładów netto. W związku z tym na rok 2011  
uzyskalibyśmy środki unijne w wysokości - 57.150 zł.,  w roku 2012 – ok. 46.000 zł. Jest to w 
granicach powyŜej 60% od ogółu  wartości zadania inwestycyjnego. Poprosiła Radę                
o przegłosowanie autopoprawki z przedstawionym projektem uchwały 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. śebrowski 
– przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu  uchwały w sprawie zmian w uchwale 
budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu M. Mordwi ński – równieŜ przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała i poddała pod głosowanie autopoprawkę –
zmniejszenie wydatków w dziale 750-75095 – 4010 o kwotę 1.360 zł. i w dziale 921- 92109-
6050 o kwotę 300 zł., a zwiększenie w dziale 921-92109-6050  o kwotę 1.660 zł. 
Rada Gminy w obecności  14 radnych  uczestniczących  w posiedzeniu – 14 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.     
Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 
2010 rok wraz z przegłosowaną  autopoprawką. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę                          
Nr XXXIII/170/10 w sprawie zmian uchwały budŜetowej  Gminy Gzy na 2010 r. – która 
stanowi załącznik nr  5 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe podstawą do wymiaru podatku rolnego jest 
średnia cena skupu Ŝyta ogłaszana  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
Komunikat w tej sprawie ukazał się 19.10.2010 r.  i średnia cena Ŝyta za okres trzech 
pierwszych kwartałów 2010 r. wyniosła 37,64 zł. za 1 dt Ŝyta. Wyjaśniła, Ŝe w  przypadku nie 
obniŜania  przez Radę, ogłoszona cena1 dt  Ŝyta jest podstawą do naliczenia podatku rolnego. 
Przypomniała, Ŝe w roku poprzednim  do naliczenia podatku rolnego była przyjęta cena Ŝyta 
ogłoszona  w Komunikacie Prezesa GUS, która  wyniosła 34,10 zł.      
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. śebrowski 
– poinformował,  Ŝe  Komisja pozytywnie opowiedziała się  za średnią ceną skupu Ŝyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku 
rolnego na obszarze gminy na 2011 r, (37,64 zł.)  ogłoszoną w Komunikacie  Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu M. Mordwi ński – równieŜ przedstawił taką 
samą opinię. 
Przewodnicząca M. Filipowicz  - poprosiła o zabieranie głosu w tej sprawie. 
Mieszkaniec wsi Stare Grochy Tadeusz Grzybowski -  zapytał, czy do wymiaru  podatku 
rolnego nie moŜna oprzeć się na  sprzedaŜy zboŜa, iŜ rolnikom płacono za1q Ŝyta 25 zł.,          
a ogłoszona cena w Komunikacie Prezesa GUS  jest znacząco wyŜsza? Następnie zapytał,   
gdzie moŜna było sprzedać  Ŝyto  za kwotę  37,64 zł  za 1 q ? 
Sołtys wsi Słończewo Jacek Grochowski – zapytał jaki jest  procentowy wzrost ceny ? 
Przewodnicząca M. Filipowicz – odpowiedziała, Ŝe w stosunku do roku ubiegłego  roku jest 
wzrost o 10%. 
Sołtys wsi Słończewo J. Grochowski – powiedział, Ŝe zgadza się z Panem Grzybowskim.  
Uznał, Ŝe podejrzewa, Ŝe na przyszły rok jeszcze gorzej wypadnie cena za I kwartał.  iŜ na 
pewno będzie wysoka. Zaznaczył, Ŝe nie wiadomo teŜ jak ułoŜą się Ŝniwa, poniewaŜ w tym 
roku jest mało zasiane zbóŜ ozimych i w przyszłym roku moŜe być szokujący wzrost stawki,  
jeŜeli Rada nie będzie regulować i obniŜać. Nadmienił, Ŝe wie o tym, Ŝe potrzebny jest wpływ 
do budŜetu gminy, ale zawsze Rada trochę cenę Ŝyta obniŜała.  
Radny Wiesław Światkowski -  powiedział, Ŝe  obecna Rada ustali cenę Ŝyta przyjmowaną 
do naliczania podatku rolnego, ale budŜet gminy na rok 2011  będzie ustalała nowo  wybrana 
Rada.  
Wójt Gminy Zenon Kołodziejski – powiedział, Ŝe  cena 1dt jest moŜe wysoka, ale takie są 
wskaźniki GUS, które obowiązują za trzy kwartały bieŜącego roku.  Wyjaśnił, Ŝe nie ma 
propozycji obniŜenia ceny Ŝyta, a gmina nie ma dochodów. Przypomniał, Ŝe mieszkańcy 
gminy nie płacą podatku od budynków mieszkalnych, a podatek od nieruchomości nie jest  
wysoki. Ponadto z podatku od nieruchomości zwalnia się  Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb 
Rolnictwa w Mławie , co  przełoŜyłoby się  cenę 1 m3 dostarczanej  wody. W związku z tym  
uwaŜał, Ŝe mieszkańcom gminy nie dzieje się krzywda. Uznał, Ŝe chodzi o to, Ŝeby przyszła 
rada i przyszły wójt mieli czym się gospodarzyć. 
Komunikat Prezesa GUS  z dnia 19.10 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2010 r. -  stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Skarbnik E. Głowacka – przybliŜyła skutki  zwolnień i obniŜeń za trzy kwartały 2010 r. – 
278.300 zł.  Do końca roku będzie to kwota w granicach 400.000 zł.  Uznała, Ŝe Rada  stara 
się wywaŜać, Ŝeby nie zaszkodzić mocno rolnikom, a jednocześnie coś zrobić w gminie. 
Przypomniała, Ŝe wszystkie obniŜki i zwolnienia liczą się do naliczenia subwencji 
wyrównawczej. Dochody (zwolnienia i obniŜki ), które będą wykazane na koniec roku, będą 
wliczone do dochodów podatkowych gminy, które faktycznie do kasy urzędu nie wpłynęły. 
W ten sposób zawyŜają one wskaźnik  G,   od którego naliczana jest  subwencja.  
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W roku 2010 wskaźnik G dla gminy Gzy wynosi  ponad 628 zł., w kraju  – 1.180 zł. i gmina 
jest w II grupie,  gdzie jest dofinansowywana subwencja wyrównawcza, która spada ze 
względu  na  stosowane  zwolnienia i obniŜki, co   automatycznie ma  wpływ na średni 
wskaźnik G. Podkreśliła, Ŝe w innych gminach stosowane są stawki w podatku od 
nieruchomości -  podatku od budynków mieszkalnych natomiast  w gminie Gzy nie.   Poza 
tym stawki w podatku są najniŜsze w porównaniu do sąsiadujących gmin. Poinformowała, Ŝe 
dochody Gminy Gzy są na granicy 9.188.000 zł, zaś wydatki na granicy 11.000.000 zł.   
Ad. pkt 8. 
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe co roku Minister Finansów określa  górne granice 
stawek kwotowych  dla poszczególnych podatków i opłat lokalnych, natomiast Rada Gminy 
moŜe  te stawki obniŜyć. W tym roku  górne stawki  podatku od nieruchomości wzrosły          
o 2,6%  Dlatego stawki, które   były  uchwalone w poprzednim roku  równieŜ zostały 
podwyŜszone o 2,6%. Jednak stawki te nie są górnymi stawkami, niektóre mieszczą się            
w 50% górnych  stawek,  albo poniŜej. Następnie przedstawiła  zaproponowane w projekcie 
uchwały wysokości  stawek podatku od nieruchomości.  Poinformowała, Ŝe z podatku od 
nieruchomości jest zwolniony Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie. Za 
rok 2010 zwolnienie  te  wynosiło 131.711 zł. Nadmieniła, Ŝe w przypadku braku zwolnienia, 
kwota ta   przeniosłaby  się na cenę 1m3 dostarczonej wody, która na pewno uległaby  
zwiększeniu.      W  związku z tym na 2011 r. ZUW  jest zwolniony  z tego podatku.  
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. śebrowski 
– przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu  uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu M. Mordwi ński – równieŜ przedstawił 
pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  
Radny Zdzisław Kaczorowski – powiedział, Ŝe jeśli chodzi o cenę  Ŝyta, to jest bardzo 
powaŜny dylemat przed jakim stoi Rada, bo zmniejszając stawkę  jednocześnie  ograniczane 
są  dochody gminy, a gmina jest niewątpliwie w trudnej sytuacji. Ale doskonale rozumie 
pozostałych uczestników Sesji. Nadmienił, Ŝe w tym roku na pewno nie było dobrze, a jeśli 
chodzi o jego pola, to siano zgniło, a zboŜa zebrał tyle ile zostało wysiane na wiosnę. Ale  
jego zdaniem jest tu większa rola wójta, Ŝeby w przyszłej kadencji zwracać uwagę na 
zwolnienia indywidualne gospodarzy, gdyŜ liczy się kaŜda złotówka obniŜenia tej ceny,          
a poza tym w tym roku zmieni się Rada Gminy. Jego zdaniem, byłoby rzeczą dziwną, gdyby 
nowo wybrana  Rada zaczęła od  radykalnego zmniejszenia wpływów budŜetowych. 
Wracając do obecnego projektu, przy którym była mowa o ZUW w Mławie, który odsługuje 
gminę Gzy przypomniał, Ŝe wielokrotnie  wspominał w poprzednich latach, Ŝe  naleŜy  
głęboko przeanalizować, czy współpraca z ZUW jest opłacalna, a pomysł ten co roku był 
tłumiony. UwaŜał, Ŝe jest to pomysł dla następnej Rady, Ŝeby przeanalizować, czy 
rzeczywiście ta współpraca się opłaca.  Zdaniem jego,  na dzień dzisiejszy zwolnienie   ZUW     
w Mławie z podatku od nieruchomości naleŜy zostawić, poniewaŜ jeŜeli tego nie będzie, to 
przełoŜy się to na wyŜsze ceny wody. Osobiście uwaŜał, po analizie poprzednich lat, Ŝe 
współpraca  z ZUW jest zła i naleŜy z tej firmy zrezygnować. Jednak naleŜy pozwolić, Ŝeby    
o tym zadecydowali następni radni i przeanalizowali to.  
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Natomiast był przeciwny wyłączeniu ze zwolnień tej firmy, poniewaŜ obecni radni zrobiliby  
złą przysługę następnej Radzie, a oni powinni przeanalizować, czy współpraca dla gminy  
będzie opłacalna, czy teŜ nie. Ale o tym niech zadecydują radni w następnej Radzie. 
Osobiście uwaŜał, Ŝe zwolnienie ZUW  naleŜy podtrzymać. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXIII/171/10 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości – która stanowi załącznik 
nr  7 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 9. 
Przewodnicząca M. Filipowicz -  poinformowała, Ŝe dnia 11.10.2010 r. do Rady Gminy  
wpłynęła skarga  Pana Tadeusza Grzybowskiego i odczytała jej treść. 
Wójt Z. Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe sprawa związana z drogą  jest trochę  przewlekła i z tym 
się zgadza. Być moŜe było to spowodowane jego chorobą, ale nie do końca. Z drugiej strony,    
temat jest bardzo trudny i był dyskutowany nie raz. Uznał, Ŝe być moŜe  była źle 
sformułowana odpowiedź , poniewaŜ  przedmiotowa droga nie jest własnością gminy,             
a jedynie  w   jej samoistnym posiadaniu. Poinformował, Ŝe jest to droga   o szerokości 2,5 
mb,  gdzie z jednej i drugiej strony na pewnej części    drogi połoŜone są grunty                 
Pana T. Grzybowskiego. Dodał, Ŝe wcześniej   powyŜsza droga biegła do   gospodarstwa Pana 
Kwiatkowskiego, który sprzedał grunty i zabudowania  Panu Tomaszowi Długołęckiemu.         
Z uwagi, Ŝe  Pan Długołęcki musi mieć dojazd do nieruchomości, drogę tę  remontował           
z funduszy gminnych, a ostatnio  ze środków własnych.  Uznał, Ŝe przy drodze o szerokości   
2,5 mb,  naleŜy mieć świadomość, Ŝe przy woŜeniu Ŝwiru, Ŝwir się  usypie po obu stronach 
drogi i być moŜe tak było w tym przypadku.  Nadmienił, Ŝe w związku z kończącą się   
kadencją Rady i Wójta, być moŜe, Ŝe Rada i obecny Wójt sprawy tej nie załatwi. Jedynie,   
moŜe  przez miesiąc czasu jego  pracy,  uda mu się pogodzić Pana Grzybowskiego z Panem 
Długołęckim. 
SkarŜący Tadeusz Grzybowski – zabierając głos powiedział, Ŝe  nie wyciąga ręki po czyjeś     
i nie chce dawać komuś swojego. Uznał, Ŝe zobowiązaniem swoim Pan Wójt potraktował go 
jako człowieka bez praw, a jako płatnik podatku powinien być w naleŜyty sposób 
potraktowany. Według niego Pan Wójt jego podania i jego prośby ma gdzieś. Poinformował, 
Ŝe w sprawie tej  pisał  równieŜ  do Rady Gminy, Rada skargę uznała za zasadną, ale  wiele     
w tej sprawie nie zrobiła, a miała  duŜo do powiedzenia. Dodał, Ŝe nie ma tak lekkiego języka 
jak Pan T. Długołęcki, który zarzucił mu, Ŝe sfałszował mapę i Ŝe jest mu wszystkiego mało, 
ale nie pozwoli na niszczenie swoich gruntów.  Jego zdaniem, sprawę drogi raczej będą  
musieli przejąć prawnicy i będzie to zadanie dla następnej Rady.  
W dalszej wypowiedzi poinformował, Ŝe u Pani Notariusz  Kędzierskiej w Pułtusku  Gmina 
Gzy na opinię straszną – najgorszy bałagan w dokumentach ze wszystkich gmin w powiecie 
pułtuskim. 
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Wójt Z. Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe u Pani Notariusz Kędzierskiej załatwia wiele spraw 
urzędowych i dostarczanych  jest  wiele dokumentów dla rolników,  więc  jest to chyba 
nieprawda.  
SkarŜący T. Grzybowski – powiedział, Ŝe swoje dokumenty hipoteczne prowadzi naleŜycie, 
a nie wiadomo skąd  2 działki z jego gospodarstwa znikły. Prostując hipotekę musiał zapłacić 
60 zł. od jednej działki Uznał, Ŝe jeśli nie byłoby błędu nie byłyby potrzebne dodatkowe 
mapki. Dodał, Ŝe przepisując tylko część gospodarstwa,  ze względu na to, Ŝe gmina nie 
dopełniła swoich  obowiązków poniósł dodatkowe koszty w wysokości ok. 5.000 zł.   
Wójt Z. Kołodziejski  – poinformował, Ŝe ewidencji gruntów urząd gminy  nie prowadzi, 
leŜy to w gestii Starostwa Powiatowego w Pułtusku. W związku z tym nie naleŜy obwiniać 
urzędu i Wójta.             
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. śebrowski 
– przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu  uchwały w sprawie rozpatrzeni skargi 
na bezczynność Wójta Gminy. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu M. Mordwi ński –  przedstawił negatywną 
opinię Komisji do projektu uchwały.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – uznała, Ŝe pod głosowanie naleŜy poddać wniosek Komisji 
Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. 
Radny Z. Kaczorowski -  powiedział, Ŝe w tej chwili powinien być na Sesji radca prawny, 
który powinien  rozstrzygnąć kwestię, poniewaŜ radni, co do wniosku muszą mieć 
umocowanie prawne. Chodzi o to,   czy skarga na bezczynność Wójta jest zasadna. Oznajmił,  
Ŝe skarga jest w pełni zasadna i  nie rozumie radnych, którzy wbrew prawu twierdzą, Ŝe 
jednak nie jest  zasadna. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe kaŜde podanie, które wpłynie do urzędu gminy, 
powinno być załatwione w ciągu 1 miesiąca. JeŜeli sytuacja jest trudna -  w ciągu 2 miesięcy. 
Podanie Pana Grzybowskiego nie zostało załatwione w ciągu 1 miesiąca i dlatego na 
posiedzenia Komisji, został przygotowany projekt uchwały zgodnie z Kodeksem 
postępowania administracyjnego. W dniu dzisiejszym po rozmowie z radcą prawnym naleŜy 
stwierdzić, Ŝe uchwałę podejmuje Rada Gminy i jest to jej decyzja.  Opinie Komisji są  róŜne. 
Jednak zgodnie z przepisami KPA skarga jest zasadna.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 
na bezczynność Wójta Gminy i poddała pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 10 głosami „za”, przy 
3 głosach „przeciwnych” oraz 1głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr XXXIII/172/10 
w sprawie   rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy – która stanowi załącznik nr 8 
do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 10. 
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz – przedstawiła 
informację  o stanie realizacji zadań oświatowych wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu 
gimnazjalnego za rok szkolny  2009/2010 w Gminie Gzy.  
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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu 
gimnazjalnego za rok szkolny  2009/2010 w Gminie Gzy – stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 11. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – przedstawiła informację o złoŜonych oświadczeniach 
majątkowych  radnych Gminy Gzy. 
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych – stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 12. 
Wójt Z. Kołodziejski – przedstawił informację  o złoŜonych oświadczeniach majątkowych 
pracowników administracji   samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 
Gzy. 
Informacja o złoŜonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji   
samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy  - stanowi załącznik      
nr 11 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 13.  
W związku z tym, Ŝe radni nie zgłosili Ŝadnych interpelacji, nie było i odpowiedzi. 
Ad. pkt 14.  
W punkcie tym nikt nie zabrał głosu. 
Ad. pkt 15. 
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski Mieczysław Skorupski – zapytał, czy zostało odebrane 
zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski – Begno” 
Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe odbiór drogi był wczoraj i droga została odebrana. 
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – powiedział, Ŝe została odebrana fuszerka iŜ,  
na skrzyŜowaniu ze wsi  Ostaszewo – Pańki asfalt  miał być po 10 mb od środka 
skrzyŜowania, a jest po 5 mb, poza tym na przepustach jest brak przyczółków, poniewaŜ  
podobno nie  zaprojektował tego projektant.  Wszystko zasypane jest trawą,   patykami  i się 
obsuwa. Natomiast od figurki do sołtysa  wsi Ostaszewo – Wielkie,  asfalt ma grubość  5 cm  
zamiast 8 cm. Dodał, Ŝe jako sołtysi widzieli jak wykonawca realizował  tę drogę. 
Wójt Z. Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe podczas odbioru drogi  miała być Pani  Sołtys wsi 
Ostaszewo - Wielkie, ale jej nie było. 
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski  M. Skorupski  – uznał, Ŝe gdyby sołtys wsi Ostaszewo–
Wielkie  i on sam o tym wiedział, to na pewno by  przyjechał.   
Sołtys Wsi Ostaszewo –Wielkie Danuta Szczypińska – poinformowała, Ŝe wiedziała                
o odbiorze drogi, ale musiała wyjechać.     
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – powiedział, Ŝe nie był powiadomiony             
o odbiorze drogi, a jest to w interesie mieszkańców obu wsi. W dalszej wypowiedzi 
poinformował , Ŝe na duŜym przepuście były dołoŜone 2 przepusty.   Na dziurę 10 – 15 cm  
została załoŜona folia od kiszonek i  zasypana ziemią. Następnie zapytał, gdzie są słupki nie 
mówiąc o barierkach? Podkreślił, Ŝe powierzchnia drogi jest powyŜej ok 1,5 mb nad ziemią.  
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A skrzyŜowanie, o którym mówił wcześniej z drogą do wsi Ostaszewo -  Pańki jest okopane 
głębokimi rowami.  
Wójt Z. Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe nie wszystko było przewidziane w dokumentacji. 
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski –  zaproponował wykonanie odwiertów            
w asfalcie i  uzupełnienie braków.   Zapytał,   kto będzie odpowiadał za wypadek jeśli 
przepust na którym jest  folia podmyje woda. Zaznaczył, Ŝe to samo tyczy się słupków, gdyŜ 
jeŜeli przyjdzie zima i drogę zawieje śnieg, nie będzie wiadomo gdzie skręcić. 
Wójt Z. Kołodziejski  – poinformował, Ŝe na drogę jest 3-letnia gwarancja, natomiast  
inspektor nadzoru był i przy innych pracach i jest solidny.   Ogólnie droga nie jest wykonana  
źle. Pewne rzeczy moŜe  zostały nie zaprojektowane  i nie były objęte przetargiem wiec moŜe 
w przyszłości naleŜy o tym pamiętać. Jeśli chodzi o drobne szczegóły,  to źle było, Ŝe przy 
odbiorze drogi nie było sołtysów. Nadmienił, Ŝe kiedy była projektowana droga, była tak 
zakrzaczona, Ŝe obawiał się, czy będzie moŜna ją przebudować. Obecnie droga jest szeroka,    
a po wykopaniu rowów, rowy faktycznie są głębokie. Po zakończeniu prac uznano, Ŝe  
rzeczywiście  słupki przydałyby się.  
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – uznał, Ŝe firmy wygrywają tanio przetargi        
i później Ŝeby wyjść na swoje robią buble, a gmina to akceptuje.  W dalszej wypowiedzi, 
zapytał, czy gmina otrzyma dofinansowanie na powyŜszą drogę? 
Wójt. Z. Kołodziejski  – opowiedział, Ŝe gmina na drogę nie otrzyma Ŝadnego 
dofinansowania. 
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – był zdania, Ŝe jest wielki bubel za pieniądze 
podatników.   
Radny Edward Malicki  -  jego zdaniem,  podczas realizacji drogi inspektor nadzoru na 
drodze powinien być codziennie. Za przykład  podał  wieś Porzowo, gdzie po  upływie roku 
czasu asfalt połamał się , poniewaŜ w czasie  budowy drogi nie było  inspektora nadzoru.      
Następnie przypomniał, Ŝe na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i BudŜetu  do   Pana Wójta 
zwracał się z pytaniem , co będzie z placem przy cmentarzu w Przewodowie? Zaznaczył, Ŝe 
sprawą tą miał się zająć Pan Wójt, poniewaŜ   plac jest niewyrównany i zrobiło się bagno. 
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – wracając do realizacji drogi gminnej Begno -  
Ostaszewo Włuski  zaproponował, Ŝeby  na drogę  zaprosić sołtysa wsi Ostaszewo –Wielkie , 
jego i inspektora nadzoru,  i  zobaczyć  jakiej    grubości asfalt, poniewaŜ sołtysi wiedzą gdzie 
jest niedostateczna jego grubość.  
Radny Z. Kaczorowski – powiedział, Ŝe nie będzie tego komentował, co usłyszał, bo jeśli 
jest to prawda, to jest przeraŜające. Poinformował, Ŝe po kaŜdej inwestycji drogowej kiedy 
zostanie wykonana słyszy nagle,  Ŝe są ludzie, którzy zaczynają się spierać z Panem Wójtem, 
czy urzędem o zjazdy. Następnie zapytał, czy  nie moŜna tego dopilnować na etapie 
projektowania,  czy jest to wszystko takie skomplikowane? Za przykład podał  przebudowę 
drogi śebry Falbogi – śebry Wiatraki, gdzie były pretensje i dopiero po czasie  okazało się, 
Ŝe pewne rzeczy w ogóle nie były zaprojektowane. Uznał, Ŝe wszystko na etapie 
projektowania musi być nadzorowane przez urząd. UwaŜał, Ŝe  jednak powinien być 
kontrolowany i inspektor nadzoru. Podkreślił, Ŝe teŜ osobiście słyszy, Ŝe wykonawcy często 
dolewają połowę tego,  co mają w dokumentacji i potem jest to nie do sprawdzenia.  
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Sołtys wsi śebry – Wiatraki  BoŜena Ostaszewska – zwracając się do Pana Wójta                  
i radnego Pana L. Pytla powiedziała, Ŝe 23.10.2010 r. minęło 10 lat,  kiedy na ręce Pana 
Wójta złoŜyła podanie w sprawie wyjaśnienia  drogi dojazdowej. Następnie zapytała, czym 
ma dowozić dzieci do szkoły, iŜ przez  4 dni ma nieprzejezdną drogę? Poinformowała, Ŝe ma 
niepełnosprawne dziecko, które ma nauczanie indywidualne,  do którego  przyjeŜdŜają 
nauczyciele i przedwczoraj obawiała się, Ŝe zostanie rozerwany samochód Pani, która uczy 
języka  angielskiego. Dwoje dzieci 6 i 7 lat  niesie 0,500 mb biorąc ze sobą gumowce i drugie 
ubranie na przebranie, Ŝeby dojść do zostawionego samochodu.  Poza tym ma chore dziecko 
,które wymaga opieki lekarskiej, a karetka pogotowia w Ŝaden sposób do niej nie dojedzie. 
Następnie powiedziała, Ŝe  do wsi przyjeŜdŜała Pani Zastępca Wójta i oglądała drogę, ale 
uznała, Ŝe gmina  jest samoistnym posiadaczem  drogi.  Następnie Pani Sołtys  uznała, Ŝe  nie 
jest to problem jej wsi, ale całej gminy i zapytała, czy tego problemu nie moŜna uregulować i 
do kogo ma się zwrócić, jeŜeli Pan Wójt nie jest kompetentny w tej sprawie? Następnie 
powiedziała, Ŝe radny Pan L. Pytel, kiedy starał się o głosy wyborców obiecywał, Ŝe  dzieci 
będzie dowozić autobus. Dzieci woŜone są na jej własny  koszt. Dodała, Ŝe ciągle prosi Pana 
Wójta o uregulowanie stanu prawnego drogi , a granica drogi co roku jest zmieniana. Obecnie 
na drogę jest spuszczana woda z pól.    
Wójt Z. Kołodziejski  –  dyskutantom udzielił następujących odpowiedzi i wyjaśnień: 
- odnośnie „ Przebudowy drogi gminnej Begno- Ostaszewo Włuski – poinformował, Ŝe  
częściowo odpowiedzi udzielił wcześniej, 
- w kwestii uporządkowania  placu przy cmentarzu w  Przewodowie,  będzie rozmawiał   
  z wykonawcą, Ŝeby tę sprawę załatwić, 
- w sprawie zjazdów z drogi, przyznał, Ŝe moŜe bardziej szczegółowo i wnikliwie trzeba 
patrzeć w dokumentację i dobrze projektować wcześniej, 
- jeśli chodzi o inspektorów nadzoru,  byli róŜni, - w przetargu wybierany jest najtańszy 
wykonawca i trzeba go bardziej pilnować, bo być moŜe tańsi wykonawcy próbują trochę 
oszukać,  być moŜe jest tu wina urzędu i inspektora nadzoru, Ŝe nie dopilnował prac, 
- dróg takich jak  Pana Grzybowskiego i Pani Ostaszewskiej  w gminie jest wiele. Temat musi 
rozwiązać przyszła rada, Ŝeby samoistne posiadania przekształcić we własność gminy, a to 
wiąŜe się z kosztami. Być moŜe przyszła rada i wójt będą skuteczniejsi niŜ on. Uznał, Ŝe 
trudno jest znaleźć geodetę, Ŝeby zajął się  trudną sprawą - rozgraniczeniem dróg.  
Poinformował, Ŝe w tym roku problem chciał rozwiązać lecz trudno było znaleźć geodetę nie 
tylko z Pułtuska,   ale i z Ciechanowa. Zaznaczył, Ŝe wie, Ŝe obecnych opadach deszczu, 
przejechać jest trudno. 
Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – zapytał, kiedy na drogę  Ostaszewo Włuski - 
Begno przyjedzie ins. nadzoru i pobierze próbki asfaltu? Natomiast  przyczółki na 
przepustach jego zdaniem,  trzeba doprojektować. 
Radny Leon Pytel – przyznał, Ŝe faktycznie był kandydatem okręgu wyborczego Nr 4,          
w którym jest 5 wsi. Na początku kadencji nie zdawał sobie sprawy , jaka jest własność 
gruntu pod drogą. Jednak okazało się , Ŝe na terenie gminy nieruchomości, które są pod  
drogami i nie mają uregulowanych  własności jest bardzo duŜo, w tym droga     we wsi  śebry 
– Wiatraki.  W związku z tym, Ŝeby wytyczyć drogę naleŜy przeprowadzić rozgraniczenie.  
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Nadmienił, Ŝe geodeci z terenu powiatu pułtuskiego nie chcą się podejmować  sprawy spornej 
granicy, którą trudno usytuować na gruncie. Dlatego,  w przyszłości naleŜy zaprosić 
geodetów z innego terenu. Podkreślił, Ŝe podziela  sprawę Pani  B. Ostaszewskiej, poniewaŜ 
jest konieczna do załatwienia, ale takich spraw do załatwienia na terenie gminy jest 
kilkanaście, które w  przyszłości trzeba poregulować i znaleźć środki finansowe  na 
modernizację gruntową dróg.  Zaznaczył, Ŝe wydawało mu się, Ŝe będzie moŜliwe  całe 
asfaltowanie drogi śebry Falbogi – śebry Wiatraki. Uznał, Ŝe były róŜne sytuacje , ale ze 
względu na ograniczone środki finansowe zostały wykonane 2 odcinki drogi.   
Jego zdaniem , wszystkiego na raz nie da się załatwić. Ze swojej strony starał się, Ŝeby nie 
było dla 1 wsi, a dla 5 wsi,  gdyŜ dróg do zrobienia w  okręgu wyborczym  jest bardzo duŜo. 
Poinformował, Ŝe popiera Panią B. Ostaszewską, która obecnie kandyduje do Rady Gminy, 
bo być moŜe jej  lepiej się uda to zrobić lepiej jak jemu. Pogratulował, Pani B. Ostaszewskiej  
Ŝeby została wybrana i swoja sprawę doprowadziła do końca. UwaŜał, Ŝe jako radni               
w obecnej kadencji w miarę  moŜliwości  finansowych  dla polepszenia warunków Ŝycia  
mieszkańców gminy starali się   coś zrobić we wszystkich miejscowościach. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe  w kwestii drogi we wsi śebry-Wiatraki 
temat zna bardzo dobrze, iŜ  sprawą tą się interesowała. Dzwoniła po wszystkich geodetach w 
Pułtusku, był u niej geodeta z Ciechanowa, który był teŜ w Starostwie Powiatowym. Okazuje 
się, Ŝe jeśli jest samoistne posiadanie, to tylko będą wydane  pieniądze na  rozgraniczenie, 
którego  nie doprowadzimy do końca, poniewaŜ przy rozgraniczeniu sprawa końcowa, to 
sprawa w sądzie. Przyznała,  tak jak powiedział wcześniej Pan Wójt,  dla geodetów  
najgorszym tematem jest rozgraniczenie dróg tam, gdzie nie ma zgody między sąsiadami. 
Sołtys wsi Begno – Piotr Kownacki – wracając do wykonania drogi Ostaszewo Włuski – 
Begno, poinformował, Ŝe miał okazje jechać tą drogą. Następnie zapytał, gdzie w XXI w. 
obkłada się darniną przepusty? Jego zdaniem,  jeŜeli przystępuje się do takiej inwestycji,            
to w miejscu robót,  powinno być  współdziałanie z samorządem  wiejskim.  
Sołtys wsi Zalesie Stanisław Sitkowski – poinformował, Ŝe  w miejscowości Łady jest 
pięknie zrobiona droga, ale nie ma przystanku autobusowego. Jadąc od strony Pułtuska 
wyskakuje się do rowu. 
Radny Z. Kaczorowski – przypomniał, Ŝe jeszcze nie dawno na Sesji ustalane było, Ŝe 
będzie monitorowana słuŜba zdrowia na terenie gminy. Pan doktor Mikuś na Sesji składał 
obietnicę, Ŝe z końcem miesiąca października 2010r.  w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach miała 
zamieszkać nowa Pani doktor i objąć Ośrodek.  Słyszał, Ŝe Pan dr Mikuś wcale takich działań 
nie prowadził, Ŝe było to tylko powiedziane. W związku z upływem  terminu zapytał, czy 
dalej jest nadzorowany ten problem, iŜ  Pani Wójt miała, to monitorować, co się w tej chwili 
dzieje i jak to wygląda, czy Pan dr Mikuś złoŜył juŜ jakieś deklaracje?. Dodał, Ŝe juŜ dzisiaj 
wiadomo, Ŝe  obydwa Ośrodki Zdrowia są niedostępne.  W Ośrodku Zdrowia w Szyszkach 
lekarza prawie w ogóle nie ma, przyjeŜdŜa tylko na kilka minut, a kiedy o godz. 13.00 był      
w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie  lekarza juŜ nie było. Uznał, Ŝe jeŜeli niektórzy radni 
uwaŜają, Ŝe jest dobrze, to współczuje. 
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Przewodnicząca M. Filipowicz – wyjaśniła, Ŝe z tego co słyszała, to Pan dr Mikuś 
zadeklarował, Ŝe nowa Pani doktor nie zamieszka w Szyszkach,  ale będzie przyjeŜdŜała          
z Pułtuska do Ośrodka Zdrowia w Przewodowie i w Szyszkach. Dodała, Ŝe kiedy była              
w Ośrodku wyglądało na to, Ŝe się nic nie zmieniło. Uznała, Ŝe jest to zadanie dla nowej Rady 
Gminy i przyszłego wójta.  
Sołtys wsi Kozłówka Jadwiga Koc – w imieniu własnym i swoich mieszkańców 
podziękowała Wysokiej Radzie, za przychylne ustosunkowanie się do prośby  i objęcie wsi 
„Planem odnowy miejscowości Kozłówka”  UwaŜała, Ŝe obecni  radni, którzy kandydują do 
Rady Gminy i zostaną wybrani radnym podejmą się tego działania. Panu Wójtowi i Pani Wójt 
serdecznie podziękowała za zaangaŜowanie się w tę sprawę. 
Radny L. Pytel – odnośnie  wypowiedzi Sołtysa wsi Zalesie Pana S. Sitkowskiego                
w sprawie przystanku autobusowego powiedział, Ŝe sprawa została zgłoszona do 
Mazowieckiego Zarządu  Dróg Wojewódzkich. Obecnie czekamy na odpowiedź. 
Radny W. Światkowski -  odnośnie słuŜby zdrowia na terenie gminy powiedział, ze ma 
kłopoty ze zdrowiem  i w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach nie ma problemu z dostępem do  
doktora.  Pan dr Mikuś pacjentów przyjmuje codziennie. Dziwi się takiej opinii. Uznał, Ŝe 
jeśli Pan dr przyjmuje w ciągu dnia  2 godziny od 14.00 do 16.00, to zupełnie wystarczy. 
Nadmienił, Ŝe  Ośrodka Zdrowia dziennie przychodzi tylko kilku pacjentów i nie ma sensu, 
Ŝeby doktor siedział 8 godzin.      
Sołtys wsi Ostaszewo-Wielkie D. Szczypińska  -  byłą zdania, Ŝe w Ośrodku Zdrowia          
w Szyszkach lekarza nie ma. Wpada tylko na pół godziny i odjeŜdŜa. 
Sołtys wsi Słończewo J. Grochowski -  stwierdził, Ŝe przez 4 lata sołtysi, radni, władze 
gminy, dyrektorzy szkół i zapraszani goście mieli szansę kłócić się, sprzeczać i razem 
pracować. W związku z tym na tej ostatniej Sesji tej kadencji wypada tylko podziękować 
sobie za współpracę i Ŝyczyć, Ŝeby następni nie byli gorsi. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach Janina Dąbrowska – w imieniu 
własnym i pozostałych  Pań dyrektorek,   na ręce Przewodniczącej Rady Gminy serdecznie 
podziękowała Wysokiej Radzie za wsparcie szkół i współpracę , a  radnych którzy kandydują 
do Rady Gminy i zostaną wybrani poprosiła o dalsze wsparcie szkół. Dodała, Ŝe szkoły są 
pierwszym ośrodkiem kultury, a młodzieŜ która jest kształcona i wychowywana będzie naszą 
przyszłością na całe Ŝycie. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – serdecznie podziękowała  radnym, Paniom i Panom 
sołtysom,  Paniom dyrektorkom szkół, Panu Wójtowi i wszystkim pracownikom urzędu 
gminy za 4 lata wspólnej pracy.  śyczyła osiągnięcia sukcesów w pracy zawodowej, 
satysfakcji i spełnienia wszystkich zamierzeń. 
Wójt Z. Kołodziejski  – swoje podziękowania za 4-letnią współpracę skierował w stronę  po 
Pani Przewodniczącej M. Filipowicz, Pana Wiceprzewodniczącego  L. Pytla, radnych, Pań      
i Panów sołtysów, którzy działali na rzecz rozwoju gminy na niwie społecznej, ekonomicznej               
i finansowej, kierownikowi Obsługi Szkół, kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego, 
kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , Paniom dyrektorkom szkół,  Pani 
Skarbnik, która co roku napracowała się na budŜetami i martwiła się jak spiąć dany budŜet      
i Pani Sekretarz,  a później jego Zastępcy.  
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Podkreślił, Ŝe kadencja nie była łatwa i pomimo moŜliwości, gmina nie ściągnęła za duŜo 
środków. śyczył, Ŝeby nowo wybrana Rada zrobiła więcej, poniewaŜ potrzeb jest duŜo.  
Przewodnicząca M. Filipowicz -  w   wyraz uznania za pełną zaangaŜowania pracę za rzecz 
gminy w mijającej kadencji wszystkim radnym i sołtysom wręczyła pamiątkowe ksiąŜki. 
Radny W. Światkowski – jako Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, podziękował za tolerowanie jego osoby oraz  przeprosił za wszystkie swoje 
ułomności   jakie popełnił.  
Radny i Wiceprzewodniczący  L. Pytel – podziękował Paniom dyrektorkom szkól 
podstawowych i gimnazjum na terenie gminy, wszystkim Paniom i Panom sołtysom, 
kierownikom administracyjnym i pracownikom urzędu gminy, którzy społecznie wspólnie 
przyczyniali się do wspólnej współpracy na rzecz gminy. 
Zastępca Wójta B. Polańska -  w imieniu własnym, Pani Skarbnik, kierowników jednostek 
organizacyjnych i  pracowników urzędu gminy podziękowała wszystkim za współpracę, 
poniewaŜ były sprawy łatwe, ale były i bardzo  trudne,  z którymi sobie poradziliśmy. 
Zarówno z radnymi jak i sołtysami  współpraca była bardzo dobra  i zawsze dochodziliśmy do 
porozumienia. 
Kierownik Urz ędu Stanu Cywilnego w Gzach Maria  Franczak -  poprosiła sołtysów, 
Ŝeby otrzymane podstawowe  informacje  dotyczące wyborów samorządowych oraz   
zarejestrowanych kandydatach do Rady Gminy Gzy , Rady Powiatu w Pułtusku i Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego  w wyborach zarządzonych  na dzień 21 listopada 2010 r.  
umieścili  na swoich tablicach ogłoszeń, Ŝeby mieszkańcy mieli moŜliwość zapoznania się       
z nimi,  a radnym kandydującym do nowej Rady, Ŝyczyła sukcesów. 
       Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca M. Filipowicz o godz. 12.55 
zamknęła Sesję.  
 
Protokołowała:                                                                        Przewodniczyła: 
 
Zofia Pszczółkowska         Marianna Filipowicz 
 
  


