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Protok61 Nr XIV/12 


z Sesji Rady Gminy Gzy 


odbytej w dniu 28 marca 2012 roku. 


Gzy nlarzec 2012 rok 




PROTOKOL NrXIV/12 

z Sesji Rady Grniny Gzy, odbytej w dniu 28 rnarca 2012 roku 


w Swietlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwern 


Leona Pytla - Przewodnicz<\.cego Rady Grniny Gzy 


Ad. pkt 1. 

PrzewodniczJtcy Rady Gminy Leon Pytel - 0 godz. 12.10 otworzyl XIV Sesj~ Rady 

Grniny Gzy. Po powitaniu radnych i gosci zaproszonych oswiadczyl, iz zgodnie z lis1<t 

obecnosci stanowi<\.c<\. zal<\.cznik nr 1 do niniejszego protokolu aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum pozwalaj<\.ce na podejrnowanie prawornocnych 

decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Biegala Krzysztof 

2. Kumiilska Elzbieta 

Ad. pkt 2. 


PrzewodniczJtcy L. Pytel- przedstawil proponowany porz<\.dek obrad: 


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawornocnosci obrad. 

2. Uchwalenie porz<\.dku obrad. 

3. Przyj~cie protokolu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podj~cie uchwaly w sprawie nabycia nieruchornosci. 

6. Podj~cie uchwaly w sprawie nabycia nieruchornosci w trybie szczeg6lnyrn. 

7. Podj~cie uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod~ na 

terenie Grniny Gzy. 

8. Podj~cie uchwaly w sprawie przyj~cia Programu opieki nad zwierz~tarni bezdomnyrni oraz 

zapobiegania bezdomnosci zwierz<\.t na terenie Grniny Gzy. 

9. Podj~cie uchwaly w sprawie wyrazenia lub nie wyrazenia zgody na wyodr~bnienie 

funduszu soleckiego w 2013 roku. 

1O. Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Grniny Gzy. 

11. Podj~cie uchwaly w sprawie zrnian uchwaly budzetowej Grniny Gzy na rok 2012. 
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12. Infonnacja z wysokosci srednich wynagrodzen w podziale na poszczeg6lne stopnie 

awansu zawodowego nauczycieli i kwota wyplaconych jednorazowych dodatk6w 

uzupeIniajqcych za 2011 r. 

13. Podj~cie stanowiska w sprawie nieodplatnego uzyczenia pomieszczen lekcyjnych wraz 

z wyposaZeniem po Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach. 

14. Podj~cie stanowiska 0 umozliwienie mieszkailcom wsi Gzy korzystania ze swietlicy 

wiejskiej w Gzach. 

15. Sprawozdanie z dzialainosci Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych 

w Gzach za 2011 rok. 

16. Infonnacja z wykonania uchwal Rady Gminy Gzy podj~tych w 2011 roku. 

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 


18. Sprawy biezqce gminy. 


19. Wolne wnioski i pytania. 


20. Zamkni~cie Sesji. 


Nast~pnie zapytal, czy Pailstwo radni majq dodatkowe punkty do proponowanego porzqdku 


obrad ? 


Nie widzqc zadnych zgloszen poddal pod glosowanie przedstawiony porzqdek obrad. 


Rada Gminy w obecnosci 13 radnych uczestniczqcych w posiedzeniu - 13 glosami "za" , 


przy 0 gIos6w "przeciwnych" oraz 0 gIos6w "wstrzymujqcych" przyj~la jednoglosnie 


porzqdek obrad w brzmieniu jak wyzej. 


Ad. pkt 3. 


Pnewodniczatcy L Pytel- powiedzial, ze protok61 ostatniej XlII Sesji Rady Gminy odbytej 


w dniu 08 lutego 2012 r. byl wyIozony do wglqdu i kazdy m6gI si~ z nim zapoznac. 


Po czym poddal go pod glosowanie. 


Rada Gminy w obecnosci 13 radnych uczestniczqcych w posiedzeniu - 13 glosami "za", przy 


ogIos6w "przeciw" oraz 0 gIos6w "wstrzymujqcych" przyj~la w/w jednoglosnie. 

Ad. pkt 4. 

Radni nie zglosili zadnych interpelacji. 


Pnewodniczatcy L. Pytel - poprosil 0 zabranie glosu Kierownika Biura Powiatowego 


Agencji Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa w Golqdkowie jednoczesnie 


Przewodniczqcego Powiatowej Izby Rolniczej Stanislawa Guzel. 
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Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Gol~dkowie, Pnewodnicz~cy Powiatowej Izby Rolniczej Stanislaw Guzel- powiedzial, 

ze Biuro Agencji zakonczylo kampani~ wplacanie srodk6w finansowych za rok 2011. 

Zamkn~lo to si~ na kwot~ ponad 53.000.000 zl. na powiat puhuski (platnosci obszarowe 

i NW), a obecnie jest w trakcie przyjmowania wniosk6w obszarowych. Na dzien 28.03.2012 

r. jeszcze nie przyj~to nawet 300 wniosk6w, pomimo, ze wnioski przyjmowane Sq od 

15.03.2012 r. Wnioski przyjmowane b~dq do 15.05.2012 r.. Moznaje skladae do 09.06.2012 

r., ale za kazdy dzien op6Znienia 1 % sankcji. Nast~pnie do Panstwa sohys6w i radnych 

zwr6cil si~ z prosbq 0 przekazanie informacji, ze Polska wchodzi do pelnej realizacji prawa 

krajowego i unijnego wynikajqcego z ustawy 0 platnosciach bezposrednich, 0 ochronie 

grunt6w rolnych, 0 inspekcji weterynaryjnej, kt6re obliguje do pewnych zachowan. 

Poinformowal, ze najwi~cej problem6w rolnicy majq podczas kontroli, czy na mleJscu 

prowadzonych przez inspektor6w Terenowych Agencji Restrukturyzacji, audyt zewn~trzny 

lub jednostki kontrolujqce, kt6re kontrolujq na zlecenie Agencji. Zaapelowal, ze jesli 

w gospodarstwie jest jakis problem z powierzchniq lub uchybienie i jest przeslany lub 

wr~czany rolnikowi protok6l i rolnik si~ podpisal, to rolnik powinien zadzwonie lub 

przyjechae z protokolem do Agencji. W6wczas pracownicy Agencji szybko rolnikowi 

przeanalizujq, jakie z tego tytulu mogq bye skutki. Jesli Sq skutki niekorzystne dla rolnika, to 

moze ok. 50% przypadk6w, a na pewno ok. 30% kwalifikuje si~ zalegowania takiego 

protokoru, czyli wniesienia uwag, z kt6rych cz~se jest przyjmowana. 

Do kontrolowania majq prawo r6wniez Inspekcja Weterynaryjna oraz Pailstwowa Inspekcja 

Ochrony Roslin. Dodal, ze Pailstwowa Inspekcja Ochrony Roslin od ubieglego roku 

kontrolujqc nalozyla szereg mandat6w. Mandaty nakladane Sq g16wnie za brak prowadzenia 

ewidencji stosowanych srodk6w ochrony roslin i nawoz6w, brak biezqcego atestu 

opryskiwacza, brak szkolenia z zakresu stosowania srodk6w ochrony roslin. 

Mazowieckiego Osrodka Doradztwa Rolniczego Oddzial Poswi~tne w Plonsku Terenowy 

Zespol Doradczy w Pultusku Zbigniew Mieszkowski - poinformowal ze szk01enie 

z zakresu stosowania srodk6w ochrony roslin dla os6b, kt6re si~ zapisaly odb~dzie si~ 

19 i 20.04.2012 r. 

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Gol~dkowie, Pnewodnicz~cy Powiatowej Izby Rolniczej S. Guzel- kontynuujqc dalej 

powiedzial, ze czy rolnik zaplacil mandat, czy nie, jego jako organu wydajqcego decyzj~ nie 
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interesuje. Jesli s't uchybienia na tyle, ze pozwalaj't mu zmiescie si~ w pewnych granicach, 

najcz~sciej z tego tytulu nie daje sankcji, ale jako kierownik Biura jest zobowi<lZany 

poinformowae 0 uchybieniu w decyzji, w kt6rej 0 terminie naprawy uchybienia, proSl 

o powiadomienie. Jezeli rolnik nie powiadomi, nawet gdy uchybienie naprawi , to w roku 

2012 wydaj'tc decyzje wyda decyzj~ z sankcjami. Jest to bardzo dobra forma pouczenia, czy 

ostrzeienia. Jednak cz~se rolnik6w z tego nie korzysta, bo do konca nie czyta decyzji alba jej 

do konca nie zrozumie. W zwi<lZku z tym jeieli uwagi s't niejasne, naleiy zadzwonie do 

Agencji, podae numer gospodarstwa, pracownicy to znajd't, oddzwoni't i wyjasni't lub moina 

przyj echae. 

Sprawa nast~pna, 0 kt6rej m6wil to kontrola Inspekcji Weterynaryjnej lub ARiMR , kt6ra 

cz~sto stwierdza niedoci~ni~cia w rejestracji zwierz'tt, gl6wnie nieterminowe 

przemieszczenia. Nadmienil, ze rolnik zobowi<lZany jest prowadzie ksi~g~ rejestracji 

zwierz'tt, w kt6rej rna bye to co jest w oborze, a w oborze i w ksi~dze rna bye to, co jest 

w systemie Agencji. Jezeli rolnik z wlasnej inicjatywy przychodzi do Agencji i chce 

sprawdzie, to Agencja wydrukuje mu, co jest w systemie. Jesli cos si~ nie zgadza, to Agencja 

z tego tytulu jeszcze nikogo nie ukarala, nie rna mozliwosci i nie chce tego robie, tylko rolnik 

rna czas z wlasnej inicjatywy podj'te dzialanie naprawcze i to naprawie. Natomiast jesli 

wezwie go Agencja i w pierwszym wezwaniu tego nie naprawi, to jest problem, poniewaz 

jesli rolnik nie stawi si~ na dwa wezwania, to Agencja wysyla to do Policji, co jest bardzo 

meprzYJemne. 

Nast~pnie zach~cil obecnych do skladania wniosk6w na programy rolno- srodowiskowe, 

a szczeg6lnie na rolnictwo zr6wnowaione. Doplata do 1 ha gruntu omego np. trawy 

uzytkowane naprzemiennie 2 - 3 letnie wynosi 360 z1. do kaidego hektara za to, ze b~dzie 

realizowany 5-letni plodozmian, kt6ry jest ustalany z doradc't rolno-srodowiskowym oraz 

wykonywany coroczny plan nawozenia. 

Wracaj'tc do wniosk6w 0 doplaty obszarowe, powiedzial, ie wnioski zloione do 20 kwietnia 

Agencja rna czas wprowadzie i sprawie. W zwi<lZku z tym dla korzysci dwustronnych 

zach~cal do wczesniejszego skladania wniosk6w, co Agencji pozwoli na rozloienie pracy, 

zeby nie pracowae w niedziel~. Zaznaczyl, ze wniosek zawsze moma poprawie bez 

uszczerbku do 31 maja. 
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Jake przedstawieiel Mazowieekiej Izby Rolniezej poinformowal, ze po ostatnim spotkaniu 

organizowanym przez Starostwo Powiatowe, na kt6rym r6wniez byla Pani W6jt, mieli okazjct 

podyskutowac na r6me tematy. Mictdzy innymi zostalo ustalenie pomictdzy w6jtami, 

a niekt6re Rady Gminy podjctly uehwaly, ze domagajq sict, zeby podatek rolny byl naliezany 

za okres srednia z 3 -ch lat. Wyjasnil, zeby bylo nie tak, ze eo roku ustala sict wysokosc 

podatku rolnego na podstawie wysokosei eeny Zyta, kt6ra raz jest wysoka, a z poprzednieh 

kwartal6w byla nizsza. lest to nieadekwatne. Sprawa druga to, ze wtedy, kiedy eena zyta jest 

niska, a z poprzedniego roku byla wysoka, rolniey ezujq sict poszkodowani. A po trzeeie 

stabilizuje to doehody gminy. Sugerowal, zeby temat przemyslec i sict nim zajqc. 

Dodal, ze Sejmowa Komisja Rolnietwa i wszysey poslowie w ubieglym roku podjctli 

stosownq uehwalct, zeby przedstawic rzqdowi projekt, aby podatek byl naliezany za 

11 miesictey. lednak w Sejmie glos6w prorolniezyeh jest nie za wiele i to upadlo. Nie wie 

dlaezego tak sict stalo, bo przeeiez to stabilizuje budzety gmin, a nie rna wplywu na doeh6d 

panstwa. UWaZal, ze powstal jakis blqd i ehyba jest potrzebna oddolna iniejatywa 

i poszezeg6lne Rady podjctly takie uehwaly. Zaznaezyl, ze wie, ze na wielu juZ Sesjaeh Rad 

w kraju, nie tylko na Mazowszu uehwaly Sq podejmowane, przesylane do Izby Rolniezej, 

kt6ra w imieniu rolnik6w wystctpuje, zeby ten temat sfinalizowac. 

Radny Witold CzapliDski - powiedzial, ze slyszal w telewizj i na temat doplat 

bezposrednieh, ze jezeli rolnik bctdzie powyzej 5.000 euro stawki bctdq obnizane. 

Nastctpnie zapytal, ezy jest jakaS pomoe dla rolnik6w, kt6rzy ponOSZq koszty z przesiewaniem 

zb6z, kt6re wymarzly? 

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Gol~dkowie, Przewodnicz~cy Powiatowej Izby Rolniczej S. Guzel - odpowiedzial, ze 

jesli ehodzi 0 pomoe panstwa dla rolnik6w w zwiqzku z przesiewaniem zb6Z, to gl6wnie w tej 

ehwili jest dofinansowanie do materialu siewnego. lezeli rolnik zakupi kwalifikowany 

material siewny, przedstawi faktury, na razie jeszeze do Ageneji Rynku Rolnego, poniewaZ 

od tego roku pewne dzialania ARR przejmuje AR i MR tj. platnosei do skrobi, do tytoniu, do 

ehmielu. Sprawa kredyt6w na ten eel jest walkowana przez Ministerstwo. Stosowne uehwaly, 

petyeje i wnioski poszly do Ministerstwa i przedstawieieli Komisji Sejmowej Rolnietwa 

z Izby Rolniezej. Natomiast Izby Rolnieze i wictkszosc organizaeji zawodowyeh rolnik6w 

wystqpily, zeby zwictkszyc ewentualnie akeyzct na paliwo ze wzglctdu na dodatkowe 

obrobienie hektar6w i ewentualnie innq pomoe finansowq tj . niskooproeentowane kredyty 
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kl~skowe. Jaki b~dzie priorytet trudno mu powiedziec. Zywil nadziej~, ze rzqd cos wybierze, 

poniewaZ wiadomo, ze w wojew6dztwie kujawsko-pomorskim, zachodnio-pomorskim tj. 

p6lnoc Polski wymarzlo duzo zb6z i rzepaku. 

Natomiast jeSli chodzi 0 redukcj~ platnosci to tak. Po lacy w ustawie i dyrektywie unijnej 

w 2004 r. przed wejsciem do Unii zgodzili si~ i podpisali tak jak wszystkie inne kraje starej 

15-stki i nowo wchodzqce, ze od 2012 r. nastqpi redukcja platnosci uzupelniajqcej, platnosci 

nie obszarowej z cz~sci uzupelniaj'lcej z budzetu unijnego we wszystkich krajach 0 5% w tej 

grupie, w kt6rej kwalifikuj'l si~ rolnicy z tego terenu, jeSli przekroczy 5.500 euro wartosc 

uzupelniaj'lca 27.39 min ----Natomiast kiedy negocjatorem byl europosel Jaroslaw 

Kalinowski, udalo si~ wprowadzic zapis jednie Polsce, ze Polska nie b~dzie redukowac z 

budzetu unijnego tj. budzet otrzymamy jaki b~dzie przewidziany na ten rok, natomiast 

redukcja jest zapisana z budzetu krajowego. Oznacza to, ze kraj troch~ na tym zyska. St<td 

moma domniemywac, zeby 5%, kt6re b~dzie zredukowane z wsparcia krajowego do doplat 

uzupelniaj'lcych bylo przeznaczone na inne fonny wsparcia takjak kredyt. B~dzie to dotyczyc 

pewnej grupy gospodarstw, kt6re b~d'l otrzymywac w zaleznosci od kursu euro powyzej 

dwudziestukilku tysi~cy zlotych platnosci obszarowych. 

Radny W. CzapliD.ski - odnosnie platnosci skrobiowej, powiedzial, ze rna wznowlOn'l 

umow~ z PEPEES Lomza. W tym roku platnosci skrobiowej nie b~dzie placila ARR. 

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Gol21dkowie, Przewodnicz21cy Powiatowej Izby Rolniczej S. Guzel - odpowiedzial, ze 

placila b~dzie AR i MR. W zwiqzku z tym, zeby Agencja 0 tym wiedziala, rolnik 

zobowiqzany jest zaznaczyc "skrobia". Wtedy uzgodni'l ewentualnie przy skladaniu 

wniosk6w obszarowych, poniewaZ jest czas na dostarczenie umowy i wtedy ARR przesle 

dokumenty do AR i MR lub AR i MR b~dzie sarna od rolnika z'ldac kopii umowy na dostaw~ 

ziemniak6w skrobiowych. 

Soltys wsi Grochy - Imbrzyki Roman Niesluchowski - zapytal, kiedy Pan Kierownik Biura 

Powiatowego AR i MR przyjmuje interesant6w tj. w jakich godzinach i w jakie dni? 

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Gol21dkowie, Przewodnicz21CY Powiatowej Izby Rolniczej S. Guzel - powiedzial , ze tez 

jest rolnikiem i nie zdarzylo si~, ze kiedy jest w Biurze, zeby kogos nie przyj'll. Jesli chodzi 

o godziny urz~dowania, to wyznaczony jest dyzur od 15.30 do 16.30 w poniedzialki. Taka 

infonnacja wywieszona jest na tablicy ogloszen od zawsze. 



- 7 -


Uznal, ze lepiej jest zadzwoni6 na jego telefon i powiedzie6, ze chce si~ przyjechac, bo 

zdarza si~ cz~sto, ze nie rna w biurze, ale przyjrnuje w kazdyrn dniu. 

Ad. pkt5. 

W6jt Gminy Barbara Polanska - wyjaSnila, ze w rniejscowosci Kozlowo znajduje si~ 

studnia gl~binowa. Dzialka, na ktorej jest studnia jest wlasnosci'\. grniny. Do studni jest 

wydzielona droga, ktora stano wi wlasnos6 prywatn'\.. W zwi'\.zku z tyrn, ze jest to droga 

dojazdowa do grninnej dzialki, rolnicy plac'\. podatek z tej powierzchni tj. 0.02 ha i jest to 

wlasnosc Jana i Elzbiety rnah. Tyburskich, jest propozycja przej~cia w/w dzialki w formie 

darowizny na wlasnosc grniny, co jest uzgodnione z w/w rnalzenstwern. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - powiedzial, ze ternatern wspolnego posiedzenia obu Kornisji byl 

projekt uchwaly w sprawie nabycia nieruchornosci i poprosil Przewodnicz'\.cych Kornisji do 

przedstawienia opinii. 

Przewodnicz~cy Komisji Oswiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego Emilia Oleksa 

- poinformowala, ze Kornisja pozytywnie zaopiniowala w/w projekt uchwaly. 


Opinia Kornisji Oswiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego z dnia 20.03.2012 r. stano wi 


zal'\.cznik nr 2 do niniejszego protokolu. 


Przewodnicz~cy Komisji Rolnictwa i BudZetu Kazimierz Zebrowski - powiedzial, ze 


Kornisja rowniez pozytywnie zaopiniowala powyzszy projekt uchwaly. 


Opinia Kornisji Rolnictwa i Budzetu z dnia 20.03.2012 r. stanowi zal'\.cznik nr 3 do 


niniejszego protokolu. 


Przewodnicz~cy L. Pytel - odczytal projekt uchwaly w sprawie nabycia nieruchornosci 


i poddal pod glosowanie. 


Rada Grniny w obecnosci 13 radnych uczestnicz'\.cych w posiedzeniu - 13 glosarni "za", przy 


o glosow "przeciwnych" oraz 0 glosow "wstrzyrnuj'\.cych" podj~la Uchwal~ Nr XIV/56112 

w sprawie nabycia nieruchornosci - ktora stano wi zal'\.cznik nr 4 do niniejszego protokolu. 

Ad. pkt 6. 

W6jt B. Polanska - poinformowala, ze chodzi 0 2 pornieszczenia w budynku urz~du grniny 

po bylej Policji. Taka uchwala byla podejrnowana 30 wrzesnia 2010 r. Probowalisrny przej'\.c 

pornieszczenia w formie darowizny. Jednak sprawa ta zbyt dlugo si~ przeci~a, poniewaz s'\. 

pewne uwarunkowania. W zwi'\.zku z tyrn zaproponowala, zeby wczeSniej podj~ta uchwala 

stracila moc, a dzisiaj Rada podj~la uchwal~ w sprawie nabycia nieruchornosci w trybie 

szczegolnym poprzez komunalizacj~. Mysli, ze t~ drog'\. szybciej uda si~ t~ spraw~ zalatwic. 
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Przewodniczi}CY L. Pytel - powiedzial, ze na wspolnym posiedzeniu obu Komisji byia 

omawiana powyzsza sprawa i poprosil Przewodniczetcych Komisji 0 przedstawienie opinii. 

Przewodniczi}cy Komisji O§wiaty, Zdrowia i Bezpieczeostwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawila pozytywnet opiniC( do projektu uchwaly. 

Przewodniczi}CY Komisji Rolnictwa i BudZetu K. Zebrowski - rowniez przedstawil 

pozytywnet opiniC( Komisji do projektu uchwaly. 

Przewodniczi}cy L. Pytel - odczytal projekt uchwaly w sprawle nabycia nieruchomosci 

w trybie szczegolnym i poddal pod glosowanie. 

Rada Gminy w obecnosci 13 radnych uczestniczetcych w posiedzeniu - 13 glosami "za", przy 

°glosow "przeciwnych" oraz °glosow "wstrzymujetcych" podjC(la UchwalC( Nr XIV /57112 

w sprawie nabycia nieruchornosci w trybie szczegolnym - ktora stanowi zaIetcznik nr 5 do 

niniejszego protokolu. 

Ad. pkt 7. 

Przewodniczi}CY L. Pytel - przed podjC(ciem uchwaly poprosil 0 zabranie glosu Dyrektora 

Zakladu Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie Pana lana StC(pkC(. 

Dyrektor Zakladu Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie Jan St~pka 

przypomnial, ze cena wody na rok ubiegIy, do konca maja tego roku wynosi 1,76 plus 8% 

V AT. Poinformowal, ze do tej pory moze stwierdzic, ze obserwujetc ceny wody w setsiednich 

gminach mozna smialo powiedziec, ze cena wody w gminie Gzy bylajednetz najnizszych cen 

w okolicy. Nadmienil, ze gmina do tej pory zwalniaia Zaklad z podatku od wartosci budowli 

i urZ<tdzen zwiqzanych z zaopatrzeniem w wodC(. Natomiast od nowego roku podatek zostal 

wprowadzony w wysokosci 1 % i Zaklad od 3 miesiC(cy uiszcza go na konto gminy. Sarno 

wprowadzenie 1 % podatku powoduje, ze koszty Zakladu wzrosly 0 tyle, ze 00,40 zi na 1m3 

trzeba podniesc cenC( wody plus podatek VAT, nie patrZ<tc na inflacjC(. Dodajetc 2,8% inflacji, 

podwyzka wychodzi w granicach 0,44 z1. plus V AT. Z informacji od Pana Przewodniczetcego 

Rady i Pani W6jt dowiedzial siC(, ze Komisje dziaIaIy i zostaly podjC(te opinie w tej sprawie. 

Stwierdzil, ze Rada Gminy uchwala cenC( dostarczanej wody , a Zaklad liczy. eenC( mozna 

negocjowac. Powiedzial, ze w rozmowie z Paniet W6jt i Panem Przewodniczetcym Rady 

uznal, ze Zaklad moze z 0,05 z1. netto zrezygnowac i z inflacji i kosztarni razem siC( podzielic, 

ale, zeby na podatek uchwaia objC(la cenC(, zeby Zaklad m6gI zebrac od ludzi pienietdze 

i gminie uiscic podatek. 
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Przewodniczllcy L. Pytel - podzi~kowal Panu Dyrektorowi ZUW dla Potrzeb Rolnictwa 

w Mlawie za zabranie i glosu i po informowal , ze tematem wspolnego posiedzenia Komisji 

byl projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod~ na 

terenie gminy. Powiedzial, ze Zaklad Uslug Wodnych w Mlawie nie jest spolka" a tylko 

zakladem budzetowym, ktory nie wypracowuje zysku, pracuje w ramach utrzymania si~. 

Zaklad przedstawil wniosek w sprawie zatwierdzenia taryf oplat za wod~, w ktorym 

wyszczegolnil jakie ponosi koszty. Dotychczas nie byl naliczany przez Rad~ Gminy podatek 

i ZUW byl zwolniony z placenia podatku od wartosci budowli i urzqdzen zaopatrzenia 

w wod~. W ubieglym roku po raz pierwszy zostal naliczony podatek w wysokosci 1 %. Jest 

tez inflacja, jak zaznaczyl Pan Dyrektor. Zasygnalizowal, ze Rada Gminy zgodnie z art. 24 

ust. 8 ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzaniu sciekow, Rada 

Gminy podejmuje uchwal~ 0 zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od zlozenia wniosku 

alba 0 odmowie zatwierdzenia taryf, jezeli zostaly sporzqdzone nie zgodnie z przepisami. 

Natomiast jezeli Rada nie podejmie uchwaly, to musi udowodnic przez rzeczoznawc~, ze 

wniosek i koszty ktore zostaly przedstawione przez ZUW w Mlawie Sq bl~dne. 

Poinformowal, ze na wspolnym posiedzeniu obu Komisji padaly wnioski, zeby koszt brutto 

wody wynosil 2,20 zl. Uznal, ze nie jest to mozliwe, zeby w kryzysie budzetu gminy gmina 

musiala oplacic rzeczoznawc~, ktory wziqlby ok. 4.000 zl. i zweryfikowal zaklad budzetowy, 

czy bl~dnie wyliczyl koszty. Przypornnial, ze zabierajqc glos Pan Dyrektor jest w stanie 

zejscie 0 0,05 zl. netto ~. z kwoty 2,20 zl. na 2,15 zl. plus podatek VAT, co stanowiloby 

kwot~ 2,32 zl. brutto. Powiedzial, taki wniosek w formie negocjacyjnej Pan Dyrektor jest 

w stanie do Pani Wojt i Rady przeslac i taki wniosek Rada moglaby zaakceptowac. Po czym 

zapytal, czy Panstwo radni majq do tego tematu swoje spostrzezenia? 

Radny Zdzislaw Sierzan- powiedzial, ze rna pytanie, na przyklad zglaszamy awari~, do 

urz~du gminy, czy bezposrednio do konserwatora. Uznal, ze moma notowac jakajest awaria 

i rnniej wi~cej obliczyc koszty. Koszty ogolne - nadzor - 65.000 zl. Ma rozeznanie, ze 

wchodzq tu remonty. Nast~pna sprawa to 20.000 zl - materialy i urzqdzenia. Energia 

elektryczna - 78.000 zl., ale tu nie rna 0 czym dyskutowac. Uwazal, ze sprawa wynagrodzen 

to sprawa, na temat ktorej nie powinno si~ dyskutowac, ale tez Sq spore sumy - 65.000 zl. dla 

2 osob. Mial wraZenie, ze jest to kwota netto, bo pozniej jest pozycja - narzuty na 

wynagrodzenie skladki emerytalnej - 10.000 zl. Poprosil Pana Dyrektora ZUW 0 wyjasnienie 

kwot. 
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Dyrektor Zakladu Uslug Wodnych dla Potneb RoInictwa w Mlawie J. St~pka 

wyja.snienie zacz'tl od wynagrodzen konserwatora tj. 2 pracownik6w. Stwierdzil, ze zar6wno 

i jego Zaldadzie jak i urz~dzie gminy wyplaca si~ 13 pensji. Pomimo, ze w roku miesi~cy jest 

dwanascie, ale jest tzw. trzynastka. S't to wynagrodzenia brutto, poniewaz wynagrodzenie 

brutto zawiera podatek i skladki na ZUS, kt6re jak gdyby oplaca pracownik. Skladki te 

oplaca za pracownika pracodawca, ale potr'tca je z wynagrodzenia. Przyjmuj'tc 2.200 zl. 

brutto, rnnoz'tc przez 13 miesi~cy razy 2, to akurat wychodzi ta kwota. Ponadto pracownik 

dostaje czasami nagrod~ jubileuszow't za dlugoletni't prac~. Jest to sprawa ustawowa, ze jezeli 

ktos pracuje ponad 20 lat, to raz na Slat nalezy mu si~ dodatkowe wynagrodzenie. Moze to 

si~ trafie w jednym czy w drugim roku i koszty wzrastaj't. Przy wynagrodzeniu 2.200 zl. 

brutto, po odprowadzeniu skladki ZUS i podatku, do r~ki zostaje 1.400 zl. lub 1.350 zl. 

Narzuty, za pracownika odprowadza zaklad pracy. 

Jezeli chodzi 0 materialy i urz'tdzenia, to w calej gmmle jest 1 008 przyl'tczy 

wodoci~owych w tym gospodarstw domowych jest 975, szkoly, przedszkola, sklepy, 

hurtownia - 33. Na terenie gminy jest 150 km wodoci~u. Samych pol'tczen, gdzie co 

6 metr6w jest l'tczona rura jest ok. 20.000. W kaZdej chwili gdzies przepr6clmieje uszczelka, 

ulegly korozji sruby, poniewaZ pod cisnieniem wszystko jest rozsadzane. W zwi'tZku z tym s't 

przypadki , ze trzeba to usuwae, naprawiae i nie tylko wymaga to pracy ludzkiej , dojazdu i 

sprz~tu ale i potrzebnego materialu. Stwierdzil, ze nalezy zauwazye, ze s't 4 studnie 

gl~binowe i w kaZdej wisi pompa gl~binowa. Zakup jednej pompy gl~binowej to koszt ok. 

8.500 zl., spr~zarka kosztuje - 5.500 zl. 

Radny Z. Sienan - umal, ze co roku ZUW nie wymienia. 

Dyrektor Zakladu Us lug Wodnych dla Potneb RoInictwa w Mlawie J. St~pka 

wyjasnil, ze co roku nie wymienia, bo gdyby wymienial co roku , to nie byloby kwoty 20.000 

zl. tylko 100.000 zl. A jesli wymieni si~ raz na 3-4 lata, to kwota jest stosunkowo nizsza. 

Zapewnil, ze kwoty nie s't napisane z sufitu. Na kaZd't gmin~ zapisywane s't sumy 

rejestrowane i sumo wane przez ksi~gow't. Dodal, ze nalezy dornniemywae, ze podobna 

wielkose b~dzie w nast~pnym roku, bo dlaczego nagle mialaby bye cisza i nic si~ nie dziae. 

Jego zdaniem, b~dzie si~ dzialo to sarno. Z doswiadczen trzydziestu paru lat ZUW wie, ze 

takie rzeczy si~ powtarzaj't. Natomiast jesli chodzi 0 cen~ wody, to nie jest wysoka. W innych 

gminach dostarczana woda jest jeszcze drozsza. Dodal, ze wczoraj byl w gminie Sochocin 

tez negocjowae cen~, iz cena wody wyszla ponad 3,00 zl. i wynegocjowali na 2,95 zl. 
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Stwierdzil, ze przy obecnej ilosci sprzedaZy gminie Gzy 170.000 m3 cena wody jest 

umiarkowana. Jesli por6wnac gminy gdzie dzialalnosci nie prowadzi ZUW, ale komunalne 

zaklady pracy np. w Nasielsku, czy Plonsku cena uslug jest wyzsza niz w ZUW. Na przyklad 

woda w Plonsku kosztuje ok. 3,00 zl. za 1 m3
, gdzie sprzedaZ roczna wody wynosi nie 

170.000 m3 tylko 2.000.000 m3
• UWaZal, ze jest to i tak bardzo niska cena. Poinformowal, ze 

takjak powiedzial Pan Przewodniczttcy Rady, ZUW nie wypracowywuje zysku, tylko chce, 

zeby z tych zebranych oplat od ludnosci starczylo na wnoszenie poszczeg6lnych oplat tj. na 

place pracownik6w, energi~ elektryczn'b materialy, transport, na rzecz ochrony srodowiska, 

za badanie wody. 

Soltys wsi Sis ice Janusz Bilik - zapytal, ze skoro Pan Dyrektor ZUW m6wi, ze za tanio 

wszystko, to skttd trzynastki, skttd to wszystko bierze si~ dla pracownik6w? Podkreslil, ze 

chlopa jak nie stac na bulk~ to zje chleb i jest zadowolony. Uznal, ze tak osobiscie uwaza, a 

trzynastki to przesada. W jego ocenie ZUW pracuje jak nasz rzttd, ci~le podnosi, a sobie 

premie, trzynastki, ale chlop nie rna skttd wzittc. 

Dyrektor ZakJadu Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w MJawie J. St~pka 

odpowiedzial, ze jest to ustawowy obowiqzek, alba mozna placic albo rozwi¥ac firm~. Tak 

sarno jest w urz~dzie gminy. Jezeli Pani W6jt nie wyplaci pracownikom trzynastki, to trzeba 

rozwittzac gmin~ albo isc do Sttdu. 

Radny Zdzislaw Kaczorowski - powiedzial, ze z ciekawosci chce sl~ zapytac 0 kwot~ 

zadluzenia odbiorc6w za 12 m-cy, czy ta kwotajest r6wniez brana pod kosztorys? 

Dyrektor ZakJadu Uslug Wodnych d1a Potrzeb Rolnictwa w Mlawie J. St~pka 

odpowiedzial, ze nie. ZUW tylko przedstawia problem, ze Stt zaleglosci, ale nie wplywa to na 

cen~ wody. 

Wi~cej pytaiJ. nie bylo. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - powiedzial, ze chce zaproponowac i poddac pod glosowanie 

ostateczny wniosek Pana Dyrektora ZUW, obnizajttcy cen~ wody netto 0 0,05 zl. W zwi¥ku 

z tym 1 m3 wody plus 8% podatek V AT kosztowalby 2,32 zl. brutto 

W6jt B. Polanska - zabierajttc glos przed glosowaniem powiedziala, ze praktycznie me 

marny wplywu na przepisy. Rada Gminy alba zatwierdza taryfy, alba odrzuca taryfy. Jezeli 

tej kwoty, kt6ra padla z ust Pana Przewodniczttcego Rady, Pana Dyrektora ZUW Rada nie 

zatwierdzi, a musi podjttc uchwal~ 0 odmowie zatwierdzenia, wtedy jednoznacznie musimy 

zweryfikowac dane, kt6re przedstawil Pan Dyrektor ZUW . 
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Do tego W6jt musi powolac bieglego i udowodnic, ze przedstawione dane S'\. zawyzone. 

W zwi'\.zku z tym jej propozycja, to zatwierdzenie ceny 1 m3 wody w cenie 2,15 zl plus 8% 

VAT. 

PrzewodniczllCY L. Pytel- dodal, ze zapewne duzy wplyw na cen~ wody rna to, ze na 2012 

r. Rada Gminy podj~la uchwal~ 0 1 % podatku od nieruchomosci i wartosci budowli L'\.czna 

kwota to 69.000 z1. Nast~pnie poddal pod glosowanie cen~ 1m3 wody w kwocie 2,32 z1. 

brutto. 

Rada Gminy w obecnosci 13 radnych uczestnicz'\.cych w posiedzeniu - 10 glosami "za", przy 

1 glosie "przeciwnym" oraz 2 glosach "wstrzymuj'\.cych" opowiedziala si~ za w/w cen'\. 1m3 

wody brutto. 

PrzewodniczllCY L. Pytel - odczytal projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wod~ na terenie Gminy Gzy i poddal pod glosowanie. 

Rada Gminy w obecnosci 13 radnych uczestnicz'\.cych w posiedzeniu - 10 glosami "za", przy 

1 glosie "przeciwnym" oraz 2 glosach "wstrzymuj'\.cych" podj~la Uchwal~ Nr XIV /58/12 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod~ na terenie Gminy Gzy 

kt6ra stanowi zal'\.cznik nr 6 do niniejszego protokolu. 

Ad. pkt8. 

Zast~pca W6jta Gminy Wieslaw Ochtabmski - poinformowal, ze zgodnie z ustaw'\. 

o ochronie zwierz'\.t do dnia 31.03.2012 r. gminy zobowi'\.zane S'\. do przyj~cia Programu 

opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierZ'tt na terenie 

gminy. W zwi'\.zku z tym zostal przygotowany Program, kt6ry zostal uzgodniony 

z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, z kolami lowieckimi. Nadmienil, ze powyzszy 

Program b~dzie trudny do realizacji dla gminy, poniewaz gmina zobowi'\.zana jest do 

zawarcia umowy ze schroniskiem dla zwierZ'tt. W tej chwili gmina poszukuje jeszcze takiego 

schroniska, poniewaZ mamy tylko jedna ofert~ z Ostrowi Mazowieckiej. Firma oferuje nam 

wysokie koszty. Za gotowosc odebrania bezdomnego zwierz~cia firma z'\.da kwoty 

ryczahowej w wysokosci - 1.250 z1. , utrzymanie psa - 1.350 z1., odlowienie - 350 zl, plus. 

koszty dojazdu. S'\. to wysokie koszty. Wystc\.pilismy r6wniez do innych schronisk dla 

zwierz'\.t 0 przedlozenie nam oferty. 

Radny W. CzapliDski - zapytal, czy nie byloby taniej zorganizowanie czipowania ps6w na 

terenie gminy u wlascicieli niz ponosic takie koszty? 
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Radea Prawny Boguslaw Sokalski - odpowiedzial, ze to me rozwi'l.zaloby problemu, 

bezpanskie psy pozostan'l.. 

Radny W. Czapli.D.ski - powiedzial, ze nie rozumie co to "bezpanskie psy". 

Radea Prawny B. Sokalski - wyjasnil, ze S'l. to psy nie maj'l.ce wlasciciela, wal~saj'l.ce si~. 

Radny Z. Sierzan - zwracaj'l.c si~ do radnego Pana W. Czaplinskiego kazal mu zobaczyc na 

rynku po wtorku, ile po P~kowie nie raz biega ps6w. 

Radny W. Czapli.D.ski - jego zdaniem, czipowanie ps6w w jednej gmmIe nic nie da, ale 

calego powiatu, czy szerzej . 

Przewodnicz~cy L. Pytel- uznal, ze daloby to cos gdyby zrobil to na terenie calego powiatu 

lub wojew6dztwa. 

Radea Prawny B. Sokalski - uwazal, ze na pewno w przyszlosci ograniczylibysmy spadek 

ps6w bezpanskich. Ale w najblizszej przyszlosci ps6w bezpanskich przybyloby kilka tysi~cy 

procent i tedy, za kazdego byloby 1.350 zl. . Dodal, ze problem rna osobisty, poniewaZ 

mieszka niedaleko targowicy dla zwierz'l.t, gdzie pies nie sprzedany jest puszczony. 

Radna Koe Jadwiga - stwierdzila, ze dla niej to paranoja. Nie chce si~ miescic w glowie, 

zeby 1.350 zl kosztowalo utrzymanie psa. Jej zdaniem, troch~ powinien si~ obudzic rZ'l.d, bo 

to jest doslowny cyrk. Uznala, ze zeby samorz'l.dy nie podejmowaly takich uchwal, nie 

sluchali rZ'l.dz'l.cych, toby nie bylo tego balaganu. 

Radea Prawny B. Sokalski - poinforrnowal, ze me podj~cie uchwal mc me da, bo 

Wojewoda wyda za nas rozporZC\-.dzenie zast~pcze. Dodal, ze zwr6cilismy si~ do wielu do 

wielu schronisk z zapytaniem i inne schroniska nawet za t~ kwot~ nie S'l. zainteresowane. 

Jedno schronisko na 5, zrobilo nam grzecznosc, ze odpowiedzialo. 

Radny Z. Sierzan - byl zdania, ze lepiej zalozyc dzialalnosc gospodarcZC\-. i b~dzie spok6j. 

Radna J. Koe - zwracaj'l.c si~ do Pana Przewodnicz'l.cego Rady, powiedziala, ze moze lepiej 

u nas schronisko zrobic. W6wczas ludzie bezrobotni znajd'l. zatrudnienie, a moze i b~dzie 

taniej to kosztowac. 

Radea Prawny B. Sokalski - wyjasnil, ze zna wytlumaczenie tych os6b prowadz'l.cych 

schroniska. Wymogi sanitarne i inne dla schronisk S'l. takie, ze koszty u nich S'l. wysokie, bo 

dziecko nie musi miec tego, co musi miec pies. 

Radny W. Czapli.D.ski - zapytal, czy to jest zadanie wlasne gminy? 

Przewodnicz~ey L. Pytel- odpowiedzial, ze tak. 

Radny W. Czapli.D.ski - uznal, ze zadna zlot6wka do budzetu nie wplywa. 

http:samorz'l.dy
http:wal~saj'l.ce
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Przewodnicz21cy L. Pytel- przyznal, ze nie. 

Soltys wsi Gzy Marian Zawadzki - jego zdaniem, zadne uchwaly nic nie pomog'l:, bo nie 

szczepi si~ psow. Zaproponowal nalozenie kary na wszystkich, co maj'\. nie szczepionego 

psa, a psow nie b~dzie si~ tyle wal~saIo. Ale na to nie rna uchwaIy, kaZdy chowa psy 

nieszczepione, a one Iaz'\. po polu. Jego zdaniem, 70% psow by zgin~lo, nie chowali by po 10 

psow. 

W6jt B. Polanska - przyznaIa, ze dla gminy jest to temat bardzo trudny, tak jak wczesniej 

Pan Wojt powiedzial odnosnie oplat. Poinformowala, ze dzisiaj otrzymaia pismo ito, ze 

Rada podejmuje uchwal~ dzisiaj, przyczynia si~ do tego Towarzystwo Opieki nad 

Zwierz~tami., ktore caly czas to kontroluje. Dzisiaj rowniez otrzymaia pismo, co my robimy, 

co zamierzamy zrobie , z kim mamy podpisan'\. umow~, ile odiowilismy psow, jaka kwota 

jest zabezpieczona w budzecie .. UznaIa, ze to Towarzystwo pilotuje ten temat i dlatego rady 

gmin musz'\.podejmowae takie uchwaly. 

Podkreslila, ze problem z bezdornnymi zwierz~tami to problem nie tylko naszej gminy, ale 

problem ogolnokrajowy. W tym roku nie otrzymalismy jeszcze odpowiedzi ze wszystkich 

schronisk. Ale w poprzednim roku wysialismy do 30 schronisk i nie rna nigdzie wolnych 

miejsc w schroniskach, problem zostaje dla gminy. Problem ten rozwi£lZujemy jak potrafimy. 

Jest to zadanie wlasne gminy i obowi£lZku z gminy nikt nie zdejmie. 

Radny Z. Kaczorowski - powiedzial, ze to jest przykiad problemow, bo jest to niew'\.tpliwie 

problem gminy. I bardzo slusznie, ze jest to problem gminy, ale jest to przede wszystkim 

problem calego kraju. Jego zdaniem, w naszym kraju zadna z opcji politycznych nie traktuje 

powaznych tematow na prawd~ powaZnie. Kilkadziesi'\.t lat probuj'\. si~ rozwiqzae same. St'\.d 

mamy wraZenie, ze ekolodzy s'\. to tylko iii, ile robi'\.. Uznal, ze psy si~ nie pojawiaj'\. 

z nik'\.d. Po prostu nigdy nie byly ewidencjonowane, nadal nie s'\.. Nawet dochodzi do 

sytuacji, ze w Internecie tysi'\.ce ogioszen s'\. typu " Sprzedam smycz za 600 zl., piesek gratis". 

Czyli, wprowadza si~ jakis przepis, ale my nie jestesmy temu winni. My jestesmy winni 

tylko jednemu, ze psy s'\. rzeczywiscie bezpanskie . UWaZal, ze ten kraj podchodzi nie 

prawidlowo. Musi bye ustawa, ktora samorz'\.dom narzuci jakies rozs'\.dne, m'\.dre 

rozwi£l2anie. Jednak nie powinnismy powiedziee, ze to nie nasz problem, bo to jest nasz 

problem. Dodal, ze podobnie jest ze smieciami. Powiedzial, ze pami~ta, kiedy byl 

wprowadzany regulamin gminny. Dzisiaj go bardzo dobrze ocenia, bo uWaZa, ze byl bardzo 

m'\.drze sporz'\.dzony. Myslelismy nad nim dosye dlugo. 

http:tysi'\.ce
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Potem si~ okazalo nagle, ze umowy podpisane z finnami zewn~trznymi zupelnie nie musialy 

go respektowac. Moze musialy, tylko nie podpisaly takiej umowy. Dzisiaj okazuje si~, ze 

rozwiqzanie legionowskie, na ktore tamtejsi radni wpadli tyle lat temu, nagle okazuje si~, ze 

jest dobre w skali kraju. Radni wymyslili, ze wszyscy mieszkancy gminy b~dq placic 

jednakowq stawk~, ale b~dq oddawac tyle smieci ile wyprodukujq i nikt nie b~dzie ich w tym 

ograniczal. I nagle si~ okazuje, ze jest to jedyne rozsqdne rozwiqzanie. Mysli, ze gdyby na 

prawd~ nasi politycy chcieli problem bezpailskich psow rozwiqzac, to juz dawno by go 

rozwiqzali. Po prostu nikt nie jest tym zainteresowany. Taki totalny polski burdel. 

Przewodniczafcy L. Pytel- przypomnial, ze opieka nad zwierz~tami bezdomnymi to zadanie 

gminy, ktore nikt nie zdejrnie. lesli Rada Gminy takiej uchwaly nie podejmie , to mogq byc 

przykre konsekwencje, ze wladza nie podejmuje zadnej uchwaly w sprawie zapobiegania 

bezdomnosci zwierzqt na swoim terenie. Nast~pnie poprosil Przewodniczqcych Komisji 

o przedstawienie opinii do projektu uchwaly. 

Przewodniczafcy Komisji Oswiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego E. Oleksa 

poinfonnowala, ze Komisja pozytywnie zaopiniowala w/w projekt uchwaly. 

Przewodniczafcy Komisji Rolnictwa i Budietu K. Zebrowski - powiedzial, ze Komisja 

rowniez pozytywnie zaopiniowala powyzszy projekt uchwaly. 

PrzewodniczafCY L. Pytel - odczytal projekt uchwaly w sprawie przyj~cia Programu opieki 

nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy 

Gzy i poddal pod glosowanie. 

Rada Grniny w obecnosci 13 radnych uczestniczqcych w posiedzeniu - 9 glosami "za", przy 

2 glosach "przeciwnych" oraz 2 glosach "wstrzymujqcych" podj~la Uchwal~ Nr XIV /59/12 

w sprawie przyj~cia Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Gzy- ktora stanowi zalqcznik nr 7 do niniejszego 

protokolu. 

Ad. pkt 9. 

Przewodniczafcy L. Pytel - przypomnial, ze w 2011 r. byla podj~ta uchwala 0 wyrazeniu 

zgody na wyodr~bnienie funduszu soleckiego na 2012 r. i nie bylo ze strony Rad Soleckich 

negatywnych odzewow. Nadrnienil, ze do konca marca kazdego roku Rada Gminy 

zobowiqzana jest podjqc uchwal~ 0 wyrazeniu zgody lub nie wyrazeniu zgody na 

wyodr~bnienie funduszu. 



- 16 -


Temat ten byl omawiany na wspo1nym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Da1ej poprosil 

o zadawanie pytaii w powyzszej sprawie , a Przewodnicz&.cych Komisji 0 przedstawienie 


opmn. 


Pytaii nie bylo. 


Przewodniczilcy Komisji Oswiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawila pozytywn&. opini~ Komisji do projektu uchwaly. 


Przewodniczilcy Komisji Rolnictwa i BudZetu K. Zebrowski - rowniez przedstawil 


pozytywn&. opini~ Komisji do projektu uchwaly. 


Przewodniczilcy L. Pytel - odczytal projekt uchwaly w spraWle wyratenia zgody na 


wyodr~bnienie funduszu solecki ego w 2013 roku i poddal pod glosowanie. 


Rada Gminy w obecnosci 13 radnych uczestnicz&.cych w posiedzeniu - 13 glosami "za", przy 


o glosow "przeciwnych" oraz 0 glosow "wstrzymuj&.cych" podj~la Uchwal~ Nr XIV/60112 


w sprawie wyrazenia zgody na wyodr~bnienie funduszu soleckiego w 2013 roku - ktora 


stano wi zal&.cznik nr 8 do niniejszego protokolu. 


Ad. pkt 10. 

Skarbnik Gminy ElZbieta Glowacka - wyjasnila, ze zmiana proponowana w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej jest powiqzana z proponowan&. zmian&. planu wydatkow maj&.tkowych 

w projekcie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budzetowej Gminy Gzy na rok 2012. Chodzi 

o to, ze w poszczegolnych rubrykach Wieloletniej Prognozy Finansowej ulegaj&. zmlany 

w wydatkach maj&.tkowych i wydatkach bie4cych, gdyz kwot~ 20.000 z1. przeznacza si~ na 

opracowanie dokumentacji geodezyjnej drog gminnych i kwot~ 4.500 z1. przeznacza si~ na 

zakup nagrzewnicy olejowej do swietlicy wiejskiej w Kozlowce w ramach funduszu 

soleckiego. Fundusz solecki w Kozlowce byl zaplanowany na wydatki biez&.ce. W zwiqzku 

z tym, ze zakup nagrzewnicy kwot~ 3.500 zl. jest to zakup inwestycyjny i kwot~ t~ 

przeznacza si~ na w/w zakup. W zwiqzku z tym zmiany te, ktore powi&.zane s&. ze zmian&. 

uchwaly budzetowej musz&. bye dokonane rowniez w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

w pozycjach maj&.tkowych w wydatkach biez&.cych. '" 

Przewodniczilcy L. Pytel - poinformowal, ze projekt uchwaly w sprawie Zffilany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej byl omawiany na wspolnym posiedzeniu obu Komisji. 

Komisje nie wniosly dodatkowych uwag do projektu. W zwi&.zku z powyzszym poprosil 

Przewodnicz&.cych Komisji 0 wydanie opinii w tej sprawie. 

http:biez&.ce
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Pnewodniczatcy Komisji Oswiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawila pozytywnq opini~ Komisji do projektu uchwaly. 

PnewodnicZatcy Komisji Rolnictwa i BudZetu K. Zebrowski - rowniez przedstawil 

pozytywnq opini~ Komisji do projektu uchwaly. 

Pnewodniczatcy L. Pytel - odczytal projekt uchwaly w sprawie zmlany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy i poddal pod glosowanie. 

Rada Gminy w obecnosci 13 radnych uczestniczqcych w posiedzeniu - 13 glosami "za", przy 

oglosow "przeciwnych" oraz 0 glosow "wstrzymujqcych" podj~la Uchwal~ Nr XIV/61112 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - ktora stanowi zalqcznik nr 

9 do niniej szego protokolu. 

Ad. pkt 11. 

Pnewodniczatcy L. Pytel - wyjasnil, ze projekt uchwaly w sprawle zmIan uchwaly 

budzetowej Gminy Gzy na rok 2012 wiqi:e si~ z wczeSniej podj~tq uchwalq w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

Skarbnik E. Glowacka - dopowiedziala, ze w uchwale tej tak jak zaznaczyla jest zmiana : 

przeznaczenie srodkow na opracowanie dokumentacji geodezyjnej drog gminnych - 20.000 

zl. i kwota 4.500 zl. na zakup nagrzewnicy olejowej do swietlicy wiejskiej w Kozlowce 

w ramach funduszu soleckiego. Zmiany zostaly przedstawione w zalqczniku nr 3 i nr 4 do 

uchwaly projektu - wydatki na poszczegolne jednostki pomocnicze. 

Pnewodniczatcy L. Pytel - poprosil Przewodniczqcych Komisji 0 przedstawienie opinii do 

projektu uchwaly. 

PnewodnicZatcy Komisji Oswiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawila pozytywnq opini~ Komisji do projektu uchwaly. 

Pnewodniczatcy Komisji Rolnictwa i BudZetu K. Zebrowski - rowniez przedstawil 

pozytywn'\. opini~ Komisji · do projektu uchwaly. 

W tym momencie sale obrad opuscil radny Witold Czaplil1ski pomniejszajqc ilosc czlonkow 

Rady biorqcych udzial w posiedzeniu do 12 osob. 

Pnewodniczatcy L. Pytel- odczytal projekt uchwaly w sprawie zmian uchwaly budzetowej 

Gminy Gzy na rok 2012 i poddal pod glosowanie. 

Rada Gminy w obecnosci 12 radnych uczestnicz'\.cych w posiedzeniu - 12 glosami "za", przy 

oglosow "przeciwnych" oraz 0 glosow "wstrzymuj'\.cych" podj~la Uchwal~ Nr XIV/62112 
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w sprawie zmian uchwaly budzetowej Gminy Gzy na rok 2012 - ktora stanowi zalqcznik 


nr 10 do niniejszego protokolu. 


W tym momencie na saly obrad przybyl radny Witold Czaplinski. Aktualna ilose radnych 


biorqcych udzial w posiedzeniu - 13. 


Ad. pkt 12. 


Kierownik Zespolu Obslugi Szk61 w Gzach Jadwiga Fntckiewicz - poinformowala, ze 


zapis w Karcie Nauczyciela zobowiqzuje jednostki samorzqdowe do sporzqdzenia rozliczenia 


z wynagrodzen nauczycieli za dany rok kalendarzowy tj. od 01 stycznia danego roku do 


31 grudnia danego roku. Rozliczenie i analiza wynagrodzen nauczycieli powinna bye 


przeprowadzona w miesiqcu styczniu poprzedzajqcym dany rok. Jezeli Sq kwoty, ktore nalezy 


wyplacie, a wyplacamy kazdego roku, wykonae to nalezy do 31 stycznia kolejnego roku 


kalendarzowego. Zgodnie z rozporzqdzeniem termin zostal zachowany i roznica wynagrodzen 


w poszczegolnych stopniach awansu zawodowego za rok 2011 zostala wyplacona w dniu 


28 stycznia biezqcego roku. Analizujqc wynagrodzenie, ktore zostalo wyplacone dla 


nauczycieli na poszczegolnych stopniach awansu zawodowego, srednie wynagrodzenie za 


okres od stycznia do 31 sierpnia dla nauczyciela stai:ysty wynosilo - 2.446,82 zl. Dla 


nauczyciela stai:ysty za okres 1 wrzesien - 31 grudzien 2011 r. - 2.618,10 zl. Wynagrodzenie 


srednie wzrasta w zwiqzku z tym, ze od 1 wrzesnia danego roku jest wzrost wynagrodzen 


zasadniczych, a tym samym kwota bazowa rowniez wzrasta. 


Dla nauczyciela kontraktowego za podobny okres wynagrodzenie - 2.715,97 zl., w drugim 


okresie od 1 wrzesnia - 2.906,09 zl. 


Dla nauczyciela mianowanego - 3.523,42 zl., za okres wrzesien - grudzien - 3.770,06 zl. 


D la nauczyciela dyplomowanego za okres styczen - sierpien - 4.502,15 zl., za okres 


wrzesien - grudzien 4.817,30 zl. Suma liczby etatow i srednich wynagrodzen, ktore 


przedstawila, a taue wydatki , ktore Sq poniesione na wynagrodzenia we wszystkich 


skladnikach oprocz dodatkow wiejskich i mieszkaniowych, ktore Sq dodatkami socjalnymi dla 


nauczycieli, za rok 2011 nauczyciele dyplomowani nie uzyskali w naszej gminie sredniego 


wynagrodzenia, ktore obowiqzywalo tj. kwoty 4.502,15 zl. i 4.817,30 zl. Za 12 miesiycy roku 


2011 zabraklo 54.756,64 zl plus pochodne - skladka na ubezpieczenie spoleczne i Fundusz 


Pracy w kwocie 10.704,92 zl. Lqcznie wyplacone wynagrodzenie plus pochodne to kwota 


65.461,56 zl. Wyplacenie tego dodatkowego wynagrodzenia wynikajqcego z rozliczeniajest 


obowiqzkiem samorzqdu. 
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Pozostali nauczyciele staZysci, kontraktowi i mianowani w tym roku me otrzymali 

dodatkowych wynagrodzen dlatego, bo ich wynagrodzenie bylo r6wne, a nawet wi<tksze 

od obowiqzujqcej sredniej krajowej. Na koniec dodala, ze rozliczenie takie jest dokonywane 

w poszczeg61nych szkolach, a nast<tpnie sumowane. Rozliczenie dotyczy wszystkich 

nauczycieli lqcznie. Wynagrodzenie rozliczane jest w spos6b, zeby nauczyciele w naszeJ 

gminie uzyskali bqdz nie uzyskali sredniq krajowq, kt6ra potem jest sprawdzana. lezeli 

jest to kwota brakujqca, nauczycielom trzebajq wyplacic. 

Pnewodnicz~cy L. Pytel- zapytal, czy Sq pytania do przedstawionej informacji? 

Pytall nie bylo. 

Sprawozdanie z wysokosci srednich wynagrodzen nauczycieli na poszczeg61nych stopniach 

awansu zawodowego w szkolach prowadzonych przez jednostk<t samorzqdu terytorialnego 

stano wi zalqcznik nr 11 do niniejszego protokoru. 

Ad. pkt 13. 

W6jt B. Polanska - powiedziala, ze po podj<tciu uchwaly w sprawie zamiaru likwidacji 

Publicznej Szkoly Podstawowej w Gzach wyslalismy odpowiednie dokumenty z podpisami 

rodzic6w do Kuratorium Oswiaty w Ciechanowie i otrzymalismy pozytywnq opini<t. Po 

podj<tciu w/w uchwaly Mieszkancy wsi Gzy utworzyli Komitet Zalozycielski Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Gzy, celem podj<tcia prowadzenia Niepublicznej Szkoly Podstawowej 

w Gzach. Zaznaczyla, ze szkol<t moze tylko prowadzic Stowarzyszenie i odpowiednie 

dokumenty zostaly zlozone do sqdu i Stowarzyszenie jest w trakcie rejestracji. 

Poinformowala, ze Komitet Zalozycielski na r<tce jej i Pana Przewodniczqcego Rady zlozyl 

prosb<t 0 nieodplatne uzyczenie pomieszczen lekcyjnych wraz z wyposaZeniem do 

prowadzenia zaj<tc lekcyjnych po Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach. Powyzszy temat 

byl dokladnie analizowany na wsp61nym posiedzeniu Komisji. Wyjasnila, ze Niepubliczna 

Szkola Podstawowa wiqze si<t z naszej strony z przekazaniem subwencji jakq otrzymujemy 

na ucznia. Na wsp61nym posiedzeniu Komisji, obie Komisje wyrazily pozytywne opinie na 

temat nieodplatnego uzyczenia pomieszczen lekcyjnych wraz z wyposaZeniem. W sprawie 

tej zostalo przygotowane na dzisiejszq Sesj<t odpowiednie stanowisko, kt6rego projekt 

odczytala. 

Pnewodnicz~cy L. Pytel - dopowiedzial, ze powyzszy temat byl omawiany na wsp61nym 

posiedzeniu Komisji. Do W6jta Gminy i do Rady Gminy zwracal si<t Komitet Zalozycielski 

nijako jeszcze nie Stowarzyszenie. 
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Ale na wspolnym posiedzeniu obu Komisji byly opinie pozytywne. W zwi<\:Zku z tym 

zaproponowal przyj~cie stanowiska, a Przewodnicz'\.cych Komisji 0 przedstawienie opinii 

w tej sprawie. 

Przewodnicz~cy Komisji Oswiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawila pozytywn'\. opini~ Komisji. 

Przewodnic~cy Komisji RoInictwa i BudZetu K. Zebrowski - rowniez przedstawil 

pozytywn'\. opini~ Komisji. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - odczytal projekt stanowiska w sprawie nieodplatnego uzyczenia 

pomieszczen lekcyjnych wraz z wyposazeniem po Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach 

i zarz'\.dzil glosowanie. 

Rada Gminy w obecnosci 13 radnych uczestnicz'\.cych w posiedzeniu - 13 glosami "za", przy 

o glosow "przeciwnych" oraz 0 glosow "wstrzymuj'\.cych" zaakceptowala nieodplatne 

uzyczenie pomieszczen lekcyjnych wraz z WYPosaZeniem po Publicznej Szkole Podstawowej 

w Gzach. 

Stanowisko Rady Gminy w powyzszej sprawie - stanowi zal'\.cznik ill 12 do niniejszego 

protokolu. 

Ad. pkt 14. 

W6jt B. Polanska - poinformowala, ze do Rady Gminy Gzy wplyn'\.l wniosek od 

Mieszkancow wsi Gzy z prosb'l., 0 korzystanie ze swietlicy wiejskiej w Gzach Nadmienila, 

ze swietlica byla udost~pniana nie tylko mieszkancom miejscowosci Gzy ale i innym 

mieszkancom. Mysli, ze na takiej samej zasadzie jak dotychczas, w dalszym ci~u mozna 

b~dzie ze swietlicy wiejskiej korzystac. Po przeanalizowaniu na wspolnym posiedzeniu 

Komisji wniosku Mieszkancow wsi Gzy rowniez przygotowane zostalo odpowiednie 

stanowisko w tej sprawie, ktore przedstawila radnym. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - poprosil 0 przedstawienie opinii. 

Przewodnicz~cy Komisji Oswiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego E. Oleksa 

poinformowala, ze Komisja pozytywnie rozpatrzyla wniosek Rady Soleckiej wsi Gzy. 

Przewodnicz~cy Komisji RoInictwa i BudZetu K. Zebrowski - rowniez poinformowal 

o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. 

Pytan nie bylo. 
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Przewodnicz2fcy L. Pytel - odczytal projekt stanowiska w sprawle umozliwienia 


mieszkancom wsi Gzy korzystania ze swietlicy wiejskiej w Gzach zgodnie z ich potrzebami 


i poddal pod glosowanie. 


Rada Gminy w obecnosci 13 radnych uczestnicz'\.cych w posiedzeniu - 13 glosami "za", przy 


o glos6w "przeciwnych" oraz 0 glos6w "wstrzymuj'\.cych" zaakceptowala wniosek 

w sprawie umozliwienia mieszkailcom wsi Gzy korzystania ze swietlicy wiejskiej w Gzach 

zgodnie z ich potrzebami. 

Stanowisko Rady Gminy w powyzszej sprawie - stanowi zal'\.cznik nr 13 do niniejszego 


protokolu. 


Ad. pkt 15. 


Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Gzach Teresa Linka - powiedziala, 


ze Gminna Komisja Rozwi'\.zywania Problem6w Alkoholowych corocznie opracowuJe 


i realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz 


Przeciwdzialania Narkomanii. Na realizacj<r programu GKRP A pozyskuje srodki z oplat za 

korzystanie z zezwolen na sprzedaz detaliczn'\. napoj6w alkoholowych. Program ten idzie 

zazwyczaj dwukierunkowo tj. po plaszczyZnie profilaktyki oraz poprzez dzialania, kt6re 

rozwi'\.zuj'\. juz istniej'\.ce problemy alkoholowe. Ponadto GKRP A prowadzi edukacj<r 

z zakresu przeciwdzialania narkomanii. Dzialania te gl6wnie byly prowadzone w Publicznym 

Girnnazjum w Gzach 0 tematyce, dlaczego mlodzi ludzie si<rgaj'\. po narkotyki, jak w zdrowy 

spos6b realizowac swoje potrzeby, czym jest odpowiedzialnosc, niebezpieczne zwi'\.zki 
. .

i konsekwencje wynikaj'\.ce z brania narkotyk6w. Na szcz<rscie GKRP rozwl'\.zywanla 

problemow nie rna i oby ich nie bylo. Profilaktyka z zakresu rozwi'\.zywania problem6w 

alkoholowych idzie w kierunku edukacji dzieci i mlodziezy oraz lokalnego naszego 

srodowiska. Dzialania profilaktyczne i informacyjno-edukacyjne wsrod dzieci mlodziezy 

byly organizowane w r6znych formach zaj<rc promuj'\.cych zdrowy styl zycia tj. gminne biegi 

przelajowe, gminny turniej tenisa stolowego, turniej pilki r<rcznej , mi<rdzyszkolny konkurs 

recytatorski prozy Jana Pawla II, gminy konkurs ko1<rd, Kampania "Postaw na rodzin<r", kt6ra 

po raz pierwszy byla zorganizowana w PG w Gzach. Kampania ta to promowanie pozytywnej 

profilaktyki stawiaj'\.cej na wzmocnienie wi<rzi rodzinnych. Dzialania te staly si<r znakomitym 

sposobem by pokazac uczniom ich rodzinom, mieszkailcom spolecznosci lokalnej, ze 

samorz'\.d bardzo wspiera rodziny, sruzy pomoc'\. w przekazywaniu waZnych informacji 

o roli rodziny. 

http:wynikaj'\.ce
http:istniej'\.ce
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Ponadto byly finansowane programy profilaktyczne, kt6re r6wniez byly w szkolach 

podstawowych i ginmazjum: "Urodziny Baby lagi", "Zyj i baw Sl~ po trzezwemu bez 

przemocy w rodzinie", "Balladyna", Skarb dobroci". Dla os6b uzaleznionych 

i wsp61uzaleznionych w rodzinie profilaktyka byla prowadzona przez terapeut~ ds. 

uzaletnien. Bylo to od miesiq.ca czerwca co tygodniowe spotkanie grupowe lub spotkanie 

indywidualne os6b. Do realizacji zadania zostal zakupiony sprz~t do prezentacji materia16w 

dydaktycznych tj. telewizor i DVD. GKRP pokryla koszty zwiqzane ze skierowanie os6b na 

badanie przez bieglego w celu wydania opinii w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu 

i wskazania rodzaju zakladu leczniczego oraz "wszywki" dla os6b uzaletnionych. Og61na 

kwota tego dzialania to 3.254 zl. Komisja przeprowadzila rozmowy wspierajq.co-motywujace 

z 14 osobami uzaleznionymi, na wnioski rodzin dotkni~tych problemem alkoholowym oraz 

Policji. Wobec 3 os6b Komisja wystqpila do sadu rodzinnego z wnioskiem 0 zobowiqzanie 

do podj~cia leczenia odwykowego. Podkreslila, ze temat programu i realizacji jest bardzo 

trudny ,poniewat jest nie do konca skuteczny. A katde posuni~cie z jednej i drugiej strony 

jest bardzo wratliwym tematem. 

W celu zrealizowania wszystkich zadan okreSlonych w Programie GKRP A wsp61pracuje 

z Policjq, szkolami, Poradniq Psychologiczno- Pedagogicznq w Puhusku, z GOPS 

z sohysami. lednoczeSnie realizacja zadan w postaci Gminnego Programu Profilaktyki 

Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych wspiera przedsi~wzi~cia majqce na celu 

przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu os6b uzaleznionych od alkoholu i ich rodzin. 

Natomiast promowanie dzialan edukacyjnych, profilaktycznych ukierunkowane jest na 

zwi~kszenie wiedzy na temat problem6w zwiqzanych z piciem alkoholu, a takZe 

ksztaltowaniem postaw i przekonan spolecznych, kt6re wspierajq racjonalna kontrol~ nad 

obecnosciq alkoholu w codziennym zyciu. 

Przewodniczatcy L. Pytel - poddal pod glosowanie sprawozdanie z dzialalnosci Gminnej 

Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Gzach za 2011 rok. 

Rada Gminy w obecnosci 13 radnych uczestniczqcych w posiedzeniu - 13 glosami "za", przy 

o glos6w "przeciwnych" oraz 0 glos6w "wstrzymujqcych" przyj~la w/w sprawozdanie 

kt6re stano wi zalqcznik nr 14 do niniejszego protokoru. 

Ad. pkt 16. 


W6jt B. Polanska - przedstawila informacj~ z wykonania uchwal Rady Gminy Gzy 


podj~tych w 2011 roku. 


http:miesiq.ca
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Poinfonnowala, ze w okresie od l.0l. do 28. 12.2011 r. zostalo podj~te 42 uchwaly, z tego 

20 uchwal zostalo zrealizowanych 19 jest w trakcie realizacji, do realizacji pozostalo 

2 uchwaly. Uchwaly dotycz'\. sprzedai:y nieruchomosci we wsi Kozlowo i Zebry - Wiatraki. 

Infonnacja W6jta Gminy z wykonania z wykonania uchwal Rady Gminy Gzy podj~tych 

w 2011 r. - stanowi zal'\.cznik nr 15 do niniejszego protokolu. 

Ad. pkt 17. 

W zwi~ku z tym, ze radni nie zlozyli zadnych interpelacji, rue bylo i odpowiedzi. 

Ad. pkt 18. 

W6jt B. Polanska - poinfonnowala, ze wplyn~lo do niej pismo ze Starostwa Powiatowego 

w Puhusku w sprawie zorganizowania spotkania z udzialem radnych, sohys6w i dyrektor6w 

szk61. Na spotkanie maj'\. przybyc przedstawiciele Centrum Onkologii - Instytut im. Marii 

Sklodowskiej - Curie w Warszawie . Tematem spotkania b~dzie wczesne wykrywanie raka 

piersi oraz wczesne wykrywanie raka szyjki macicy. Celem spotkania jest zwi~kszenie 

udzialu kobiet z terenu gminy Gzy w profilaktyce prograrn6w zdrowotnych, cytologia 

i marnrnografia realizowanych na terenie naszego powiatu. Dodala, ze na bazie nadeslanego 

pisma przygotowala dla obecnych pismo z prosb'l, 0 udzial w spotkaniu. Wyjasnila, ze takie 

spotkania odb~d'\. si~ we wszystkich gminach powiatu puhuskiego, gdyz powiat puhuski jest 

na szarym koncu jesli chodzi 0 profilaktyk~ w przedstawionych tematach. Spotkanie 

odb~dzie si~ 13.04.2012 r. 0 godz. 12.00 w swietlicy wiejskiej w Gzach. 

- lak co roku w dniu 16.04.20120 godzinie 10.00 w swietlicy wiejskiej w Gzach. 

odb~dzie si~ wsp61ne spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia "Zielone Mosty 

Narwi" Tematami spotkania b~d'\. "R6Znicowanie kierunku dzialalnosci nie rolniczej", 

"Tworzenie i rozw6j mikroprzedsi~biorstw",,, Odnowa i Rozw6j Wsi", "Male Projekty". 

Zaproszenia na spotkanie otrzymaj'\. wszyscy sohysi. 

- Zaapelowala 0 zbi6rk~ pieni~dzy dla naszego mieszkanca gminy lakuba Cichon, kt6ry 

b~dzie mial przeprowadzon'\. operacj~ na otwartym sercu w Monachiurn. Koszt operacji 

22.000 euro. Operacja zaplanowana jest w drugim p6lroczu 2012 r., a do operacji dojdzie 

wtedy, kiedy na koncie b~dzie 80% calej kwoty. W zwi'\.zku z tyrn prosba, 

o poinfonnowanie swoich mieszkanc6w. W tym celu jest numer konta, b~d'\. zbi6rki 

pieni~dzy, w tyrn w Przewodowie, kt6r'\. oglaszal Ksi'\.dz Proboszcz. Na posiedzeniu GKRP A 

ustalila, ze w ramach Prograrnu "Postaw na rodzin~" b~dzie chciala zorganizowac festyn 

http:Ksi'\.dz
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przy okazji odpustu w Przewodowie. Festyn odbylby Sl~ na terenie Publicznej Szkoly 

Podstawowej w Przewodowie, poniewaz dziecko jest uczniem tej szkoly. 

- Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza jutro (29.03.2012 r.) na 

godz. 10.00 na spotkanie, ktore odb~dzie si~ w siedzibie Urz~du Miejskiego w Pultusku. 

Na spotkanie proszeni Set zainteresowani uzytkownicy gruntow rolnych z terenu OSN 

tj. Obszaru Szczegolnie Narazonego. Chodzi tu 0 rolnikow z Ostaszewa, Szyszk, Slonczewa 

i Gotard. 

Radny i jednoczeSnie WiceprzewodniczJlcy Rady Jacek Grochowski - powiedzial, ze jest 

to nieszcz~scie , ze spotkanie dla rolnikow z tych wsi zorganizowanie jest w Pultusku. 

Z tego co wie, malo kto pojedzie na te spotkanie. W zwi'lZku z tym mial prosb~ do Pani 

W ojt, zeby na spotkaniu byl obecny przedstawiciel urz~du gminy i wystqpil z wnioskiem do 

RZGW, zeby takie spotkanie zorganizowac na terenie gminy Gzy w rejonie, gdzie obszar jest 

szczegolnie narazony, zeby dokladnie wyjasnic rolnikom 0 co chodzi. Zaznaczyl, ze 

osobiscie wie, ze wi'li:e si~ to z duZymi zobowiqzaniami, a zadnymi korzysciami. 

W6jt B. Polanska - na temat wypelniania wnioskow obszarowych poinformowala, ze moma 

zglosic si~ do urz~du gminy i uzyskac pomoc w wypelnieniu. Mozna tez wczesniej zadzwonic 

i umowic si~ na okreslonet godzin~. 

- Od poniedzialku (02.04.2012 r.) jest uzgodniona rowniarka i jezeli nie b~dzie padalo, 

b~det rownane drogi zwirowe. 

Soltys wsi Oldaki Janusz Wlodarczyk - zapytal, jak b~dzie zwirowaniem drog, poniewaz 

mieszkancy si~ niecierpliwiet? Uznal, ze puszczenie rowniarki , a pozniej zwirowanie drogi 

nie rna sensu. Jego zdaniem, na drogi najpierw trzeba wysypac zwir i dopiero rowniarket 

rownac. 

W6jt B. Polanska - odpowiedziala, ze uwagi set rozne. Poinformowala, ze miala juz kilka 

telefonow odnosnie rowniarki, ze drogi set nierowne i trzeba je porownac. Natomiast mysli, ze 

zwirowac drogi trzeba nie wczeSniej jak w okresie letnim. Musimy wczesniej oglosic 

przetarg. Mysli, ze zwirowanie nie b~dzie wczesniej jak w miesietcu czerwcu. Ale jak 

zajdzie taka potrzeba .... 

Soltys wsi Grochy - Serwatki Ewa RudziDska - jej zdaniem, drogi trzeba zwirowac. 

Soltys wsi Borza - Strumiany Alicja Jaszczak - poprosila 0 rowniark~ na drog~ powiatowet 

Osiek - Borza. 
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Przewodniczf!CY L. Pytel- poprosil Pana Wiceprzewodnicz'lccego Rady Powiatu w Puhusku 

Pana Zbigniewa Kolodziejskiego 0 zanotowanie wniosku, zeby w czasie kiedy b~d'lc 

wykonywane uslugi przez Zarz'lcd Drog Powiatowych umiescie powyzsz'lc drog~. 

Soltys wsi Oldaki J. Wlodarczyk - zapytal, czy trzeba zglaszae potrzeb~ rowniarki? 

Soltys wsi Silnikowo Helena Grzelakowska - powiedziala, ze chce zglosie potrzeb~ 

rowniarki, zeby nie bylo tak ,ze ktos mowiI, ktos nie mowil. DaIej zapytala, czy ktos moglby 

cos powiedziee na temat melioracji, czy cos si~ dzieje w tym kierunku? 

Przewodniczf!CY L. Pytel - wyjasnil, ze bezposrednio melioracj'lc zainteresowany jest Pan 

sohys z Szyszk ,ktory na biez'lccO piIotuje t~ spraw~, a on dowiaduje si~ tylko 0 pewnych 

dzialaniach. Lecz zanim odda glos Panu sohysowi , glos zabierze Pani WOjt. 

W6jt B. Polanska - powiedziala, ze mysIi, ze gdzie powinna bye puszczona rowniarka, na 

ktore drogi najIepiej wie sohys. B~dziemy si~ kontaktowae z sohysem i sohys tam gdzie 

potrzeba rowniark~ wysle. Poprosila 0 zglaszanie zlej pracy rowniarki, jezeli jest na wsi i :lIe 

robi. Tak'lc prac~ nalezy zglaszae od razu, bo pOZnej moze bye za poZno, jesii rowniarka 

odjedzie z danej wsi . B~dziemy pilotowae i sprawdzae, iz zalezy nam wszystkim zeby 

zaplacie za dobrze wykonan'lc robot~ . 

Przewodniczf!CY L. Pytel - w sprawach melioracji 0 zabranie glosu poprosil Pana soltysa 

wsi Szyszki Pana Waldemara Pawlaka. 

Soltys wsi Szyszki Waldemar Pawlak - powiedzial, ze w sprawach melioracji kontaktowal 

si~ z Dyrektorem Wojewodzkiego Zarz'lcdu Melioracji i Urz'lcdzen Wodnych Oddzial 

w Ciechanowie Panem Rochowiczem. Na biez'lccO jest zainteresowany i roinicy, ktorzy z tego 

zyj'lc. Poinformowal, ze zmienil si~ dyrektor WZM i UW, Pan Nasiadko z Wyszkowa 

w wieku 74 Iat odszedl na emerytur~. Czlowiek, ktory byl przychyIny, bardzo konkretny, 

bardzo rzeczowy. Przedstawil, ze sprawy w terenie odbyly si~, zadanie Skaszewo I firma 

WIPROMEL, zadanie drugie Skaszewo II - firma z Torunia. Sprawy osnow tj. naniesienie 

wszystkich wysokosci w terenie odbylo si~ na jesieni w 2011 r. i prace przeniosly si~ daIej 

do biur na etap projektowania. Uznal, ze dobrze si~ stalo, ze byly wczesniejsze rozpoznania w 

terenie. W tej chwili odbywa si~ to w ten sposob, ze Pan projektant konsultuje z roinikami 

rozstaw s'lcczkow, gdzie b~d'lc studzienki, gdzie potrzebne przepusty. Jesii ktokolwiek rna w 

tej chwili sprawy zgloszenia, wl'lcczenia, wszystko to umozliwil inwestor. Z kazdym 

roinikiem b~dzie spotkanie i uzgodnienie. 
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Odb~dzie si~ tez zebranie og6lne, Pan kierownik z Torunia powiedzial, ze chce to zrobic 

przed Zniwami, gdzie b~dzie jeszcze troch~ wi~cej czasu. Spotkanie og6lne zrobi tak: do 

wszystkich rozpoznan projektowych potrzebnych jest szereg pozwolen budowlanych. Gmina 

wysUWila 0 oddzialywanie srodowiskowe na drenacje i melioracje . Dyrektor nie chcial dac 

slowa, tylko wedlug jego przypuszczen to powinno si~ zamkn'l.c pod koniec roku, iz projekty 

scisle okreslaj'l. umowy, ze zadanie Skaszewo I jest lipiec 2012 r., a zadanie Skaszewo II 

Obrt(b Szyszki bylby do pazdziemika 2012. Jezeliby wszystkie sprawy odnosnie pozwolen 

budowlanych, srodowiskowych bylyby zalatwione, plan jest taki, zeby pod koniec tego roku 

oglosic przetarg na budow~. Dodal, ze jest polozony nacisk na gromadzenie wody. Wszelkie 

stawy, stawki jezeli gdzies zostaj'l. na terenie, b~d'l. w jakis spos6b pielt(gnowane 

i zagospodarowane , nic nie moze znikn'l.c. Zwracaj'l.c sit( do rolnik6w, z wlasnego 

doswiadczenia powiedzial, ze jeSli ktos rna drzewa przy rowach, tam gdzie b~dzie drenacja , 

to prosil 0 wystt(powanie 0 pozwolenia i zrobienie tego wczeSniej, zeby nie bylo p6zniej 

nieporozumien, ze inwestor cos chcial, alba kazal, czy nie kaza1. Uwazal, ze lepiej pomalu, bo 

ok. 1 roku jest czasu na to, zeby zalatwic to we wlasnym zakresie. Dopowiedzial, ze dop6ki 

mogli to sami w6zek pchali. Ale jest wiele rzeczy gdzie zaangazowana jest gmina, gdzie 

Pani W6jt wystCl.Pila 0 opini~ do ochrony srodowiska . Jego zdaniem, S'l. to sprawy 

proceduralne, ze musi byc papier za papierem i chociazby maszyny chcialy wejsc musz'l. 

poczekac na papier, bo pewnych rzeczy nie da si~ przeskoczyc. 

W6jt B. Polanska - poinformowala, ze staramy si~ to robic to bardzo szybko. Jak dostajemy 

pismo i musimy wyst~powac do Ochrony Srodowiska robimy to natychrniast, ale obowi'lZuj'l. 

terminy. Jestesmy w trakcie opracowywania tych dokument6w. A jak nie u nas, to 

przekazywania tam gdzie musimy najpierw miec opini~, a dopiero p6zniej wydawac decyzje. 

Ad. pkt 19. 


Radny Powiatu i jednoczesnie Wiceprzewodnicz~cy Rady Powiatu Zbigniew 


Kolodziejski - dopowiedzial, ze wyczytal w prasie dobr'l. informacj~, ze gmina Gzy 


wyj'l.tkowo rna miec 400.000 z1. przeznaczone na sprawy hydrologiczne rzeki Przewod6wki. 


Pieni'l.dze te maj'l. byc przeznaczone w tym roku na uzupelnienie, czy popraw~ regulacji 


rzeki. 


W6jt B. Polanska - w kwestii uzupelnienia wyjasnila, ze w tym roku b~dzie to przebudowa 


zastawek na rzece Przewod6wce od Przewodowa Nowego, 4 zastawki po ko1ei. 
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Przewodnicz~cy L. Pytel- powiedzial, ze od 5 lat stawialismy wnioski do Wojew6dzkiego 

Zarzqdu, do Urz~du Marszalkowskiego do Dyrektora Departamentu i po nieco dluzszym 

okresie jest pozytywny odzew i b~dq srodki na popraw~ regulacji rzeki Przewod6wki, co nas 

cieszy. Dodal, ze troch~ dlugo to trwalo, skutekjest pozytywny. 

Radny Kazimierz Zebrowski - odnosnie rzeki Przewod6wki powiedzial, ze bylo skladane 

podanie 0 regulacj~ tej rzeki tzn. pogl~bienie i odmulenie, a teraz slyszy 0 zastawkach. 

Nast~pnie zapytal, czy gmina otrzymalajakqs odpowiedz, bo Pani W6jt podanie te skladala 

gdzies dalej i nic si~ w tej rzeczy nie dzieje. Uwazal, ze jesli rzeka jest zasypana, zawalona to 

zastawki nic nie dadzq. Jest to tylko wyrzucenie pieni~dzy. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - odpowiedzial, ze prawdopodobnie b~dzie Sl~ to wiqzalo 

z regulacjq i nie same zastawki tylko b~dq. To nie mozliwe, zeby zalozyc zastawk~ bez 

regulacji rzeki. 

Radna Zofia Fr~ckiewicz - powiedziala, ze mieszkailcy wsi Szyszki w maju pisali popdanie 

do Starosty 0 remont chodnik6w i popraw~ drogi powiatowej Strzegocin - Szyszki. Pan 

Starosta odpowiedzial, ze droga zostanie zrobiona do konca lipca. Droga nie zostala zrobiona. 

W miesiqcu grudniu napisala ponownie podanie 0 to samo. Droga jest nieprzerobiona do tej 

pory. Dzisjest 28 marca 2012 r. i od grudnia 2011 r. i zadnej odpowiedzi od Pana Starosty 

nie otrzymala. W zwiqzku z tyrn zapytala Pana radnego powiatowego, co w tyrn kierunku 

robic? Czy pisac do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego skarg~ na Pana Starost~, 

poniewaz lekcewa.zy sprawy. PodkreSlila, ze nie lekcewazy tu juz mieszkailc6w Szyszk, ale 

lekcewaZY calq gmin~, lekcewazy Paniq W6jt, wszystkich. Zaznaczyla, ze na drog~ 

i chodniki zostaly przekazane pieniqdze, a tam si~ wszystko zawala. Uznala, ze taka postawa 

Pana Starosty, jest nie godna Pana Starosty. 

Radny Powiatu i jednoczesnie Wiceprzewodnicz~cy Rady Powiatu z. Kolodziejski 

odpowiedzial, ze w tej sprawie rozmawial kilka razy ze Starostq Panem Doleckim 

i Dyrektorem Zarzqdu Dr6g Powiatowych Panem Kutnerem, ze Pani radna gminy prosila 

o odpowiedz. Obydwaj m6wili, ze jak byly przeglqdy to Pani W6jt wie i rozmawiali r6wniez 

z Paniq radnq. M6wiq, ze to zrealizujq. Jednak na pismie nie odpowiedzieli. Poinfonnowal, ze 

um6wil si~ z jednyrn mieszkailcem Puhuska w sprawach skargowych i b~dzie w Starostwie. 

B~dzie si~ tez widzial z Panem Dyrektorem ZDP i przedstawi, ze taki temat jeszcze raz 

poruszyla Pani radna gminy Gzy. Dodal, ze b~dzie si~ staral, zeby Pani radna otrzymala 

konkretnq odpowiedz. UWaZal, ze zrobic to trzeba poniewaz ucieknie 3-letnia gwarancja. 

http:lekcewa.zy
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Radna z. Fr~ckiewicz - przypomniala, ze gwarancja mija 30.04.2012 r. 


Radny Powiatu i jednoczeSnie Wiceprzewodnicz~cy Rady Powiatu Z. Kolodziejski 

dodal, ze moze do konca nie jest wszystko fIe, ale S'l. miejsca gdzie trzeba poprawic. 

W6jt B. Polanska - poinformowala, ze ostatnio z Panem Dyrektorem ZDP objechali 

wszystkie drogi powiatowe i musi powiedziec, ze stan dr6g powiatowych na gminie jest 

fatalny. Drogowcy przys~ili do Iatania dziur i maj'l. je polatac. Ale to, co si~ dzieje na 

drodze Grochy - Imbryki, to praktycznie nie rna tam drogi, nie rna w og6le asfaltu. Obecnie 

oczekuje na protok61 z objazdu tych dr6g. 

Odnosnie przepustu, poinformowala Pani'l. radn'l. Z. Fr'l.ckiewicz, ze dzialania zostaly podj~te. 

WyjasniIa, ze tam prawdopodobnie w poblizu przechodzi kabel szerokopasmowy. Z tego co 

Wle w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Pultusku sprawdzali gdzie to jest 

i pewne dzialania zostaly podj~te 0 napraw~ przepustu i napraw~ poboczy. 

Poinformowala r6wniez, ze zostaly objechane drogi asfaltowe gminne. Drogi te tez wymagaj'l. 

remontu, jest duzo dziur. Koszty S'l. niesamowite. Pan Zast~pca W. Ochtabinski objechal 

dzisiaj z Panie kierownikiem ZDP w Puhusku. Wst~pnie firma, kt6ra robila nam asfalt, 

zrobila wycen~ na 50.000 zt netto. Dlatego musimy szukac tanszego wykonawcy, bo nie stac 

nas na wyrzucenie tylu pieni~dzy. NadmieniIa, ze dzisiaj z kierownikiem ZDP doszli do 

wniosku, ze w czasie kiedy b~d'l.latac drogi powiatowe, przy okazji b~dzie taniej jak zrobimy 

nasze drogi asfaltowe. 

Soltys wsi W6jty -Trojany Andrzej MordwiDski - poinformowal, ze w W6jtach -

Trojanach na odcinku 20 mb calosci'l. asfaltu, asfalt nie nadaje si~ do uzytku. Zaznaczyl, ze 

r~cznie nic tam nie zrobi, tylko musi zrobic maszyna. Przypomnial, ze wst~pnie Pani'l. W6jt 

rozmawiali, ze jesli b~dzie w W6jtach - Trojanach asfaltowana droga, to zeby ta maszyna 

przyjechala i 20 mb nadlaIa, bo remont sam nic absolutnie nie da. 

W6jt B. Polanska - wyjasniIa, ze drog~ w W6jtach - Trojanach w tej chwili zostawi i nie 

b~dzie nic robic. A jak b~dzie robiony tam asfalt, to przy okazj i zrobimy te 20 mb. 

Soltys wsi Szyszki W. Pawlak - zabieraj'l.c glos na temat chodnik6w w Szyszkach, 

powiedzial, ze nie mozna tak patrzec przez palce, bo S'l. to wydane bardzo duze pieni'l.dze. 

Pieni'l.dze na chodnikowanie w najblizszych 20 latach nie sadzi, zeby si~ znalazly i nie widzi 

tu zadnego problemu. Uznal, ze w tej sytuacji nie rna pieni~dzy z budzetu, tylko 

wyegzekwowanie od nadzoru budowlanego, czy od wykonawcy. Jego zdaniem, nie mozna 

tak przez palce, ze my m6wilismy, a moze b~dzie zrobione, a moze nie b~dzie zrobione. 
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Bo rninie rniesiqG i nie rna gwarancji. Nast~pnie zapytal, czy p6zniej z budzetu grniny, czy 

Powiatu wydamy 100.000 z1. na napraw~ chodnik6w, czy znajd<t si~ pieni<tdze wtedy? 

Wyjasnil, ze podanie, 0 kt6ryrn rn6wila Pani radna Z. Fr<tckiewicz, pisali nie w rnaJu, 

a w lutym. 

Odnosnie przepustu w Szyszkach poinformowal Pani<t W6jt, ze byli na tej drodze. 

Swiatlow6d puscili w rur~ od wody, teraz si~ zarwalo i nie rna kornu tego zreperowa6. 

Nast~pnie powiedzial, ze chcialby tez przestrzec Pani<t W6jt i Pana W6jta odnosnie cen. 

Uznal, ze jakos6 tez jest bardzo waZna. Prosil, zeby nie wpadli w taki dolek jak 2 lata ternu, 

co przyjechali do Gotard i posypali srnol<t i zwirern. Droga byla tylko do pierwszego 

deszczu. PodkreSlil, ze dzisiaj trzeba patrze6 na jakos6 i gwarancj~ napraw. Bo pieni<tdze 

wydane ,a teoretycznie po pierwszyrn deszczu i trzech samochodach nie rna napraw. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - powiedzial, ze rna ogromn<t prosb~ do radnego powiatowego 

i Wiceprzewodnicz<tcego Rady Powiatu, a Panstwo radni tez s<t za tym, zeby jutro jesli to 

jest rnozliwe, zasygnalizowal w Starostwie wniosek odnosnie chodnika w Szyszkach i napraw 

na naszyrn terenie dr6g powiatowych. Dodal, ze bylibysrny bardzo wdzi~czny za przekazanie 

bezposrednio z dzisiejszej Sesji informacji. 

Wi~cej pytari. nie bylo. 

W6jt B. Polanska - z okazji zblizaj<tcych si~ Swi<tt Wielkanocnych wszystkirn obecnyrn na 

dzisiejszej Sesji i ich rodzinorn zlozyla zyczenia. Zyczyia duZo zdrowia, szcz~scia, 

pornyslnosci i radosci. 

Przewodnicz~cy L. Pytel- dol<tczyl si~ do zyczen Pani W6jt i zyczyl wszystkirn zdrowych 

i wesolych swi<tt w gronie rodzinnym, spokoju, dobrego ducha , srnacznego jajka i mokrego 

dyngusa 

Ad. pkt 20. 

Wobec wyczerpama Sl~ porz<tdku obrad Przewodnicz<tcy L. Pytel 0 godz. 15.00 

zamkrl<tl XIV Sesj~ Rady Gminy Gzy. 

Protokolowala: 

:JMcuJwi 
Ilona Madziar 


