
Rada Gminy Gzy 


Protokół Nr XVIl12 


z Sesji Rady Gminy Gzy 


odbytej w dniu 19 czerwca 2012 roku. 


Gzy czerwiec 2012 rok 




PROTOKÓL NrXVII12 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 19 czerwca 2012 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Kozłówce pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 13.15 otworzył XVI Sesję Rady 

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

obecności stanowiącą załącznik nr l do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Radni nieobecni: 

l . Biegała Krzysztof 

2. Kumińska Elżbieta 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący L. Pytel- przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2011: 

al wystąpienie Wójta, 

bl zapoznanie z UchwałąNr Ci.138.20l2 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 

rok, 

ci zapoznanie z UchwałąNr 2/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 17 maja 

2012 r. o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2011 rok i wniosku w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Gzy, 
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dl zapoznanie z UchwałąNr Ci.189.20l2 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Gzy, 

el opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykonania 

budżetu Gminy Gzy za 2011 rok, 

fI opinia Komisj i Rolnictwa i Budżetu w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 2011 

rok, 

gI dyskusja. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu na 2011 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Gzy na lata 2012 - 2032". 

1O. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

11. Sprawy bieżące gminy. 

12. Wolne wnioski i pytania. 

13. Zamknięcie Sesji. 


Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są Inne dodatkowe punkty lub zdjęcie punktu 


z dzisiej szego porządku obrad? 


Wójt Gminy Barbara Polańska - poprosiła o zdjęcie z porządku obrad punktu 8. Podjęcie 


uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoteminowego. Wyjaśniła, że punkt ten 


omawiała na wspólnym posiedzeniu Komisji. Przybliżyła, że nie chodzi tu o zaciąganie 


nowych kredytów długoterminowych, ale wydłużenie spłat kredytów które obecnie mamy. 


W związku z tym , że należy dokonać z Regionalną Izbą Obrachunkową pewnych uzgodnień, 


jej prośba, żeby dzisiaj odstąpić od podjęcia tej uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie porządek obrad ze zmianą 

zaproponowaną przez Panią Wójt. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za" , 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie 

porządek obrad w brzmieniu jak niżej. 
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1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2011: 

aj wystąpienie Wójta, 

bl zapoznanie z UchwałąNr Ci.138.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 

rok, 

ci zapoznanie z UchwałąNr 2/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 17 maja 

2012 r. o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2011 rok i wniosku w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Gzy, 

dl zapoznanie z UchwałąNr Ci.189.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Gzy, 

el opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykonania 

budżetu Gminy Gzy za 2011 rok, 

fi opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 2011 

rok, 

g/ dyskusja. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu na 2011 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów 


zawierających azbest z terenu gminy Gzy na lata 2012 - 2032". 


9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Sprawy bieżące gminy. 

II. Wolne wnioski i pytania. 

12. Zamknięcie Sesj i. 
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Ad. pkt 3. 
Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że protokół z XV Sesji Rady Gminy odbytej 

w dniu 07 maja 2012 r. był wyłożony do wglądu i można było się z nim zapoznać . Po czym 

zarządził głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za" , 


przy O głosów "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" przyjęła protokół 


z poprzedniej Sesji. 


Ad. pkt 4. 


Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 


Ad. pkt s. 

Przewodniczący L. Pytel - udzielił głosu Wójtowi Gminy Pani Barbarze Polańskiej. 


aj 


Wójt B. Polańska - przedstawiła wystąpienie w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 


rok 20 11. 


Wystąpienie Wójta - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 


b/ 


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Grochowski - zapoznał z Uchwałą 


Nr Ci.138.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 


23 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 


sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok. 


Uchwała - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 


c/ 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Sierzan - zapoznał z Uchwałą Nr 2/2012 


Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 17 maja 20 12 r. o opinii wykonania budżetu 


Gminy Gzy za 2011 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy. 


Uchwała - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 


dl 

Wiceprzewodniczący J. Grochowski - zapoznał z Uchwałą Nr Ci.189.2012 Składu 


Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 maja 2012 r. 


w spraWIe zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 


17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy. 


Uchwała - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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ej 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 

- poinfonnowała o pozytywnej ocenie wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2011. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 06.06.2012 r. 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

fi 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski również 

przedstawił pozytywna ocenę Komisji do wykonania budżetu za rok 2011. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 06.06.2012 r. - stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu. 

g/ 

Wiceprzewodniczący J. Grochowski - powiedział, że przez czas pracy Rady, pracy Wójta 

wydaje mu się, że w swojej roli się sprawdzają. W miarę swoich możliwości pomagają 

Wójtowi i pewnie dlatego ten budżet jakoś został spięty. Uważał, że Wójtowi należy dać 

dalszy kredyt zaufania, bo robione jest to wszystko razem. Dodał, że często powtarza "żeby 

nie było gorzej niż jest" tylko, żeby się im udawało wypracowywać lepsze rzeczy dla gminy, 

dla całego społeczeństwa. 

Przewodniczący L. Pytel - uznał, że na co dzień pracuje władza wykonawcza. Władza 

ustawodawcza musi wspierać władzę wykonawczą i musi panować hannonia, żeby w naszej 

gminie z tym niewielkim budżecie wygospodarować to, co jest możliwe do 

wygospodarowania. Aby można było wykonywać nieduże, ale nowe przedsięwzięcia, 

żebyśmy nie stanęli w miejscu, nie cofali się. 

Dzięki temu, że ma Pani Wójt zaparcie jako kobieta i menadżer gminy, co osobiście widzi. 

Są duże trudności w zajęciu się prawem, że zaległości z lat poprzednich jest dużo. Na co 

dzień tego, co zostało wykonane wzrokowo jeszcze nie widać, ale w dokumentach zaczyna 

panować porządek. I za to należy Pani Wójt podziękować. Uznał, że przyjęła ten obowiązek 

w bardzo trudnych czasach, ponieważ w kraju jest deficyt finansowy w tym i w naszej 

gminie. Dlatego, żeby wygospodarować pewne środki trzeba oszczędzać. Pani Wójt z Panem 

Zastępcą stara się robić co może. Na razie to wszystko ogarnęła i małymi krokami, ale 

zaczyna iść do przodu. W imieniu Rady podziękował Pani Wójt, że ma siłę, energię do pracy 

i powiedział, że Rada będzie ją wspierać. 
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Ad pkt 6. 

Przewodniczący L. Pytel - poinfonnował, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2011 rok był przedmiotem obrad poszczególnych Komisji 

stałych, które wcześniej wydały opinię. W związku z tym odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za" , 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 

Nr XVI/69112 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania [mansowego za 2011 rok - która 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad pkt 7. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Gzy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok i poddał pod głosowanie. 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu brało udział 13 radnych. 

Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy głosowało 13 radnych, "przeciw" głosów nie 

było, głosów "wstrzymujących" również nie było. 

Uchwała Nr XVlnO/12 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gzy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu na 2011 rok została podjęta bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rad y i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Wójt B. Polańska - podziękowała Radzie za jednogłośne podjęcie decyzji o udzieleniu 

absolutorium. Powiedziała, że nie jest łatwo dla niej i Państwa radnych, ponieważ muszą 

podejmować decyzje bardzo poważne. Bo jeżeli wiąże się to z likwidacją czegoś, jest ogólne 

niezadowolenie. Ale muszą wybierać rrmiejsze zło. Podziękowała za słowa wsparcia. 

Stwierdziła, że uzyskuje dużo życzliwości w różnych tematach od Państwa radnych, od 

Państwa sołtysów. Bardzo dobrze się jej współpracuje i takiej współpracy sobie życzyła. 

Chodzi o to, że jeżeli dzieje się coś złego w terenie, coś chcą wspólnie zrobić, żeby na 

bieżąco uzgadniać, Pani Skarbnik podziękowała za zrozumienie. Uznała, że rok 2011 był 

trudny. Udało się spłacić część długu i wypracować jeszcze nadwyżkę budżetową, dzięki 

zrozumieniu, że musimy bardzo oszczędzać . W szkołach kiedy była kilkakrotnie na 

spotkaniu, prosiła również o szeroką oszczędność. 

Podziękowała jeszcze raz za zrozumienie i wyraziła życzenie, żeby te zrozumienie 

w dalszym ciągu było, ponieważ w tym roku sytuacja finansowa naszej gminy jest trudna. 

Poinfonnowała, że jest trudna sytuacja wszystkich gmin w Polsce . 
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Wiąże się to z tym, że za zadaniami które się zleca do wykonania gminom nie idą środki 


finansowe. Środki finansowe są coraz mniejsze, a zadań przybywa. Gmina boryka się z 


wieloma problemami. Przed gminą i Radą jest szereg uchwał o utrzymaniu czystości na 


terenie gminy. Temat jest bardzo poważny i z nim się wiążą zobowiązania. Natomiast środki 


finansowe gmina z Radą musi sobie sama wygospodarować. 


Myśli , że jeżeli wspólnie będzie się rozwiązywać wspólne problemy, za rok również w takiej 


atmosferze będzie przyjęte sprawozdanie z działalno ści tego roku. 


Przewodniczący L Pytel- do życzeń Pani Wójt dodał , żeby Pani Wójt oprócz siły, energii, 


miała dużo werwy do dalszego działania, gdyż do pokonania są poważne odcinki, które 


wymagają dużego zastanowienia się i środków. 


Ad pkt 8. 


Zastępca Wójta Gminy Wiesław Ochtabiński - powiedział , że zgodnie z Programem 


usuwania azbestu, proces usuwania powinien być zakończony do 2032 r.. Gminny program 


usuwania azbestu na lata 2012 - 2032 zwiera cele i zadania usuwania azbestu, 


charakterystykę wyrobów zawierających azbest, informacje o ilości i stanie wyrobów 


zawierających azbest na terenie gminy Gzy. Przyjęcie programu usuwania azbestu umożliwi 


gminie korzystanie ze środków pomocowych zagwarantowanych przez państwo tj. jest 


jednym z elementów wniosku, który gmina składa do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 


Środowiska o dofinansowanie usuwania azbestu. Przygotowanie tego Programu umożliwi 


złożenie wniosku , iż wielu mieszkańców zwraca się z pytaniem o możliwości 


dofinansowania. Po przyjęciu Programu gmina wystąpi do sohysów, czy do mieszkańców 


o określenie potrzeb w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Jeśli pojawią się środki 


w WFOŚ gmina będzie składała odpowiedni wniosek. 


Przewodniczący L. Pytel - wyjaśnił, ze program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 


azbest jest konieczny do przyjęcia, ponieważ bez programu nie ma możliwości występowania 


o uzyskanie środków z WFOŚ. Powyższy Program był przedstawiany na wspólnym 


posiedzeniu Komisji. stałych Rady i został zaopiniowany pozytywnie. W związku z tym 


zapytał, czy Państwo radni mają jeszcze pytania do opracowanego Programu? 


Pytań nie było. 


Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w spraWIe przYJęcia Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gzy na lata 2012 -2032 

i poddał pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za" , 


przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 


Nr XVI/71112 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok - która 


stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 


Ad pkt 9. 


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


Ad pkt 10. 


Wójt B. Połanska - poinfonnowała: 


- Jesteśmy po przetargu na żwirowanie. Jest wyłoniony wykonawca i teraz będziemy 


rozpisywać ilość żwiru na poszczególne wsie. Przekażemy taką listę wykonawcy 


i wykonawca będzie się kontaktował z sołtysami na zasadzie jak w ubiegłym roku. Przetarg 


na żwirowanie wygrał nie ten wykonawca, który był w tamtym roku, tylko 2 lata temu. 


Szczególnie będziemy zwracać uwagę na jakość żwiru, ponieważ wie, że później po 


żwirowaniu były różne oceny. Jeżeli będzie niezadowolenie ze strony sołtysów, mogą się 


kontaktować z gminą, która będzie w tym temacie podejmować różne decyzje. 


- Trwają spotkania projektantów z mieszkańcami dotyczące melioracji "Zadania Skaszewo I" 


i " Zadania Skaszewo II" . 


W kwestii "Zadania Skaszewo II" takie spotkanie już SIę odbyło w Szyszkach 


zainteresowani rolnicy na nie przybyli. Zachęciła do spotkań z udziałem mieszkańców. 

Takie spotkanie dla wsi Sulnikowo odbędzie się jutro o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej 

w Gzach. Prosiła, aby przyszło jak najwięcej mieszkańców, bo jest to czas gdzie można 

zobaczyć, gdzie jeszcze można z projektantem uzgodnić pewne ustalenia. 

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska - powiedziała, że mieszkańcy wsi są 

powiadomieni i myśli, że przyjdą. 

Wójt B. Polanska - poinfonnowała, że również jutro w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie dla mieszkańców wsi Nowe Borza. 


W dni 21.06.2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach o godz. 10.00 spotkanie mieszkańców 


wsi Ołdaki i Żebry - Falbogi. 


Również w tym samym dniu o godz. 13.00 spotkanie dla mieszkańców wsi Nowe Skaszewo. 


Spotkanie odbędzie się u Pana Wojciecha Żukowskiego . 
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- W imieniu Księdza Proboszcza Parafii Szyszki poinfonnowała, że 1.07.2012 r. w Parafii 

Szyszki odbędzie się pobór krwi. Do Parafii przybędzie ambulans. W związku z tym zaprosiła 

i zachęciła do dzielenia się swoim bogactwem jakim jest krew, z innymi. 

- Państwo sołtysi otrzymali infonnację odnośnie zwrotu podatku akcyzowego. W okresie od 

1.08.2012 r. do 31.08.2012 r. w tej sprawie należy złożyć stosowny wniosek. 

- Zaczęliśmy wycinanie krzaków na rowach od wsi Wójt y - Trojany. Będąc wczoraj 

w terenie stwierdziła, że podoba się jej ta praca. W związku z tym będzie w kontakcie 

z pozostałymi sołtysami, żeby ten trudny temat rozwiązać, iż zakrzaczenie na drogach 

gminnych jest coraz większe. Dodała, że jak na razie nie ma problemu ze strony rolników 

i o by było tak dalej. 

- W związku z zarośniętymi poboczami dróg, myśli, że uruchomimy też koszenie poboczy. 

Dlatego też zwróciła się prośbą aby mieszkańcy posiadający kosiarki, przynajmniej przy 

swoich nieruchomościach wykosić pobocza. 

Przewodniczący L. Pyteł - zapytał, czy jeszcze głos chciałby zabrać ktoś z zaproszonych 

gości? 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Zbigniew Kołodziejski - serdecznie 

podziękował za zaproszenia, które są mu przysyłane. Stwierdził, że bardzo miło jest mu 

przyjeżdżać do swojej dawnej gminy. Z okazji, że jest to Sesja absolutoryjna, Pani Wójt 

pogratulował jednomyślności Rady, że dogadują się, że znaleźli wspólny język, że uchwała 

o udzielenie absolutorium jest jednomyślna. Uznał, że takiego luksusu nie miał przez wiele 

lat, ale to przeżył. Dodał, że może sprawy były kontrowersyjne, ale też się działo wiele 

rzeczy, trochę trudnych, trochę łatwych, tak jak w życiu bywa. Ale w tych trudnych czasach 

może faktycznie jednomyślność jest bardziej potrzebna, ponieważ pieniędzy jest mniej 

i trzeba się na czymś skoncentrować. Następnie pogratulował Radzie, że znaleźli takie 

wyjście i że Pani Wójt otrzymała jednomyślność. Dopowiedział, że w 2011 r. absolutorium 

z wykonania budżetu na 20 lOr, było trochę na kredyt, iż było trochę dla niego, trochę dla 

Pani Wójt. Natomiast w tym roku jest w 100% dla Pani Wójt. Dalej podziękował Pani 

Elżbiecie Głowackiej - Skarbnikowi Gminy, iż jak to powiedział, jest to mózg w gminie. 

Nadmienił, że wcześniej z Panią Skarbnik i Panią Wójt jako Sekretarzem Gminy wspólnie 

pracowali nad budżetem. Teraz, Pani Wójt pracuje ze swoim Zastępcą. 

Cieszy się, że zadłużenie gminy nie zwiększa się, ale się zmniejsza. 
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Dodał, że czasy są trudne, ale też trzeba pracować. Nadmienił, że do tej pory w Polsce za 

długi jeszcze nie zlikwidowano żadnej gminy. A daje się coraz więcej obowiązków, 

a pieniędzy coraz mniej . 

Poinformował, że Pan Starosta Pułtuski chwali Panią Wójt, za dobre dogadywanie się 

i współpracę . Powiedział, że z tej współpracy jego radnego, Pani Wójt i Starosty, może 

wyjdzie coś dobrego, iż parę zadań jest na linii gmina - Powiat. 

Odnośnie dzisiejszej Sesji w Świetlicy Wiejskiej w Kozłówce wspomniał, że w tym roku mija 

25 lat, jak obiekt został oddany do użytku. Żałował, że nie przywiózł ze sobą zdjęć 

upamiętniających otwarcie świetlicy. Dziś jest odnowiony i piękny obiekt. Dodał, że kiedyś, 

kiedy nie miały się gdzie odbywać Sesje Rady Gminy, oprócz tego, że odbywały się 

w szkołach, odbywały się w tym obiekcie. Stwierdził , że przyjemnie jest, że przy okazji 

25-lecia obiektu, dziś odbywa się tu Sesja absolutoryjna i jest miła atmosfera. Życzył , żeby 

Pani Wójt jeszcze lepiej wspólnie z radnymi działała, żeby więcej mogli zrobić dla gminy, iż 

kadencji zostało tylko 2,5 roku. 

Wójt B. Polańska - nawiązując do wypowiedzi Pana Wójta , powiedziała , że jeśli chodzi 

o dobrą współpracę z Panem Starostą, to myśli, że wspólnie efekt tej dobrej współpracy 

będzie widać na gruncie w formie asfaltu, czy chodnika w Gzach. Myśli, że dobre było by 

sfinałizowanie tej dobrej współpracy nie tylko w słowach, ałe na gruncie na terenie gminy. 

Ma taką nadzieję i wierzy, że uda się coś wspólnie wypracować. 

Ad. pkt 11. 

Sołtys wsi Wójty - Trojany Andrzej Mordwiński - zapytał, kiedy będzie zachlapany drugi 

odcinek drogi powiatowej w Grochach - Imbrzykach, ponieważ pierwszy odcinek tej drogi 

nie jest zrobiony, tylko zachlapany. Jest tylko zachlapany do połowy drogi, dalej nie ma 

komu się tym zająć. 

Następnie powiedział, że jest 34 lata sohysem i cały czas pracował z Panem Wójtem 

Kołodziejskim. W tym czasie były, złe, dobre, lepsze, gorsze chwile. Ale jedno go teraz j

zastanawia, że tyle lat Pan Wójt Kołodziejski pracował jako Wójt i nigdy nie widział, żeby 

Panu Kołodziejskiemu absolutorium było udzielone jednogłośnie. Pan Wójt Kołodziej ski miał 

zawsze problemy i to poważne problemy. Przyszedł ktoś, zmienił Pana Wójta i już drugi rok 

problemy zginęły. Następnie zapytał , jak to jest? Przyszła Pani Wójt i drugi rok otrzymała 

absolutorium. Później zapytał , jak mogło dojść do tego, żeby dług , który ciąży na gminie 

w tej chwili jest spłacany? A przez ostatnie 10 lat dług był pomnażany. 
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Uznał, że tego nie może zrozumieć. Budżet był ten sam, zmieniały się Rady. Po czym zapytał , 

co wpływało na to , że gmina tak została do tego stopnia zadłużona, że teraz nie można 

w niej nic zrobić . 

Radna Jadwiga Koc - uznała, że miło jest jej gościć przybyłych na Sesję i chciałaby gościć 

częściej. Oby budynek nie stał pustkami. Stwierdziła, że budynek został wyremontowany 

i chciałaby, żeby istniała w nim jakaś działalność. Jest to dl a naszej młodzieży, dla naszych 

przyszłych pokoleń. Powiedziała, że z działalnością kulturalną na terenie naszej gminy nie 

dzieje się dosłownie nic. Obecnie nadchodzą wakacje i młodzież dopytuje się jej bez przerwy, 

czy w świetlicy coś będzie? Nie może nic odpowiedzieć, bo nie zna szczegółów, czy 

w obiekcie będzie jakaś działalność, czy obiekt będzie otwarty dla młodzieży, chociaż 

w sobotę i niedzielę. Uważała, że młodzież szuka jakiś rozwiązań . Jej zdaniem, nie tylko są 

ważne komputery i Internet, ale młodzież chce spotkać, porozmawiać, pograć np. w tenisa, 

czy pobawić s ię. W związku z tym chciała, żeby coś istniało na terenie gminy. Jest 

zwolennikiem działalności kulturalnej. Chciałaby , żeby powstał zespół, iż są młode 

pokolenia, które domagają się tego. Mówią, są stroje, może byśmy stworzyli zespół. 

Chciałaby tego bardzo. Uważała , że jeśli Rada byłaby przychylna i chciałaby przeznaczyć 

jakieś minimalne środki, żeby kogoś zatrudnić na soboty i niedziele, żeby otworzył, 

popilnował, może wtedy by coś zaczęło iskrzyć. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że jest to temat do rozważenia i musimy nad nim myśleć. 

Jeżeli jest takie zapotrzebowanie ze strony młodzież i młodzież będzie dbała o lokal i chce 

w świetlicy spędzać wolny czas, to dzisiaj nie odpowie, ale będziemy myśleć. Może 

opracujemy jakiś projekt. Jeżeli jest taka wola młodzieży, rozważymy. 

Odnosząc się do wypowiedzi Pana sołtysa wsi Wójt y - Trojany A. Mordwińskiego 

powiedziała, że długo pracuje w tej gminie i na ten temat może coś powiedzieć. Jeśli chodzi 

o zadłużenie gminy, to nie jest aż tak bardzo wysokie. Gminy mogą s ię zadłużać do 60%, 

a nasze zadłużenie w tej chwili wynosi 45%. Gminy są pozadłużane 60%,70%,80%. To, że 

jest taka sytuacja finansowa w tej chwili gminy, że mamy problemy i musimy rozkładać 

zadłużenie, konsolidować dług na lata, to wynik decyzji Pana Ministra Finansów. Wyjaśniła, 

że sytuacja taka powstaje dlatego, bo na samym dole szuka się oszczędności. A do 

maksymalnego zadłużenia mamy jeszcze 15%, których nie możemy nigdy zrealizować, bo to 

wiąże się z dochodami. 
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Przypomniała, że kredyty, które były zaciągane, były zaciągane na realizację wielu zadań, 

gdyż, żeby można było sięgać po środki finansowe z zewnątrz, a po takie sięgaliśmy, trzeba 

było mieć najpierw własne środki. Natomiast refundacja środków była później. W wyniku 

tego gminy się zadłużały i coś budowały. Obecnie z budową musimy bardzo racjonalnie 

rozważać, co chcemy zrobić. Tym bardziej , że jest to końcówka finansowania, a początek 

następnego . Środki, które wpływają do budżetu z zewnątrz są niewielkie i musimy się 

gospodarzyć tym, co mamy. Obecnie jesteśmy po wstępnych prognozach finansowania na lata 

2013 - 2017 i założenia też nie są rewelacyjne, bo środki finansowe, które proponuje Unia są 

na tzw. zadania miękkie tj. finansowanie w człowieka, a nie w inwestycje. W sumie 

narzekają wszystkie gminy i można powiedzieć, że jest to wynikiem złej gospodarki , która 

wynika ze złej, czy dobrej woli naszych Ministrów. Zaznaczyła, że dzieje się to na różnych 

polach. Uznała, że zamknięcie 2.500 szkół w całej Polsce w tym roku, w roku 2011 - 1.500 

szkół, w 2013 będą zamykane następne szkoły, to nie wymysł wójtów, ale to, że wójtowie 

już nie mają możliwości utrzymywania tych szkół. A Ministerstwo w tym temacie nic nie 

robi, żeby to zmienić, żeby pomóc wójtom, żeby nie skłócać społeczeństwa w małych 

gminach i małych miastach . Jej zdaniem, jest to polityka wewnętrzna, która nie ułatwia pracy. 

Sołtys wsi Wójty - Trojsny A. Mordwiński - powiedział, że skoro Pani Wójt mówi, że 

zadłużenie nie wpływa na dalsze prace, to jak ma być przekonany, skoro 17 lat temu została 

rozpoczęta droga do wsi Wójty - Trojany i mimo zadłużenia na ileś milionów złotych, droga 

do dziś nie jest skończona. Dopiero Pani Wójt się wzięła za to i droga w tym roku 

prawdopodobnie lub w przyszłym roku będzie zrobiona. Kiedykolwiek pytał Pana Wójta 

Kołodziejskiego , jak, co, kiedy będzie droga zrobiona, Pan Wójt odpowiadał, że są 

ważniejsze sprawy. Dalej zapytał, jak nie wstyd ludzi. Uznał, że chce się przekonać w ten 

sposób. Dług powstawał, droga rozpoczęta, 17 lat budowana i nie zrobiona do tej pory. 

Sołtys wsi Begno Piotr Kownscki - pogratulował Pani Wójt za tak jednomyślność 

udzielenia absolutorium. Uznał, że tak naprawdę to Pani Wójt na to zasługuje. Stwierdził, że 

docenia również Państwa radnych, że widząjak Pani Wójt pracuje. 

Następnie zwrócił się z zapytaniem do Pana Przewodniczącego L. Pytel, jak wygląda 

sprawa z bobrami? Nadmienił, że w ubiegłym roku była włożona duża kwota pieniędzy na 

odmulenie i wykoszenie rzeki Przewodówki, a już w tym roku powstają szkody. 



- 13 

Przewodniczący L. Pytel - wyjaśnił, że bobry nadal są pod ochroną całoroczną i nie ma 

możliwości, żeby się o każdej porze roku z nimi się w jakiś sposób rozstać. Za szkody 

wyrządzone przez zwierzęta , które podlegają ochronie całorocznej odpowiada Skarb 

Państwa, a w imieniu Skarbu Państwa Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Warszawie z Delegaturą w Ciechanowie. Przy szkodach wyrządzonych przez te zwierzęta 

wniosek na1eży kierować do w/w organu bezpośrednio, określając, czy szkoda jest w 

drzewostanie, w użytkach zielonych, czy innych użytkach, załączając wypis w z rejestru 

gruntów, że jest się właścicielem gruntów oraz mapkę w skali l :5000 z zaznaczonym 

numerem działki i użytkiem na którym jest szkoda. Po dostarczeniu wniosku, RDOŚ umawia 

się z właścicielem nieruchomości, przyjeżdża na miejsce i dokonuje oszacowania. Dodał, że 

z wypłatą odszkodowania temat się przedłuża nieco dłużej , ponieważ środki do RDOŚ 

przychodzą od Wojewody. Z naszego terenu spotykał się z kilkoma rolnikami, którzy 

składali wnioski. Być może odszkodowania nie są wypłacane w wysokości takiej jakiej 

życzyliby sobie poszkodowani rolnicy, ale odszkodowania były wypłacane. 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki - powiedział, że nie chodzi mu o szkody, bo są małe jeśli nie 

ma dużych opadów, ale o bobry, które niszczą rzekę Przewodówkę. Rzeka jest zamulona, 

zabłocona, są różne wyspy. 

Przewodniczący L. Pytel - wyjaśnił, że cieki podstawowe są w nadzorze i konserwacji 

Marszalka Województwa. W imieniu Marszałka reprezentuje je Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych. W celu podjęcia pewnych działań w tej sprawie były 

kierowane do WZMiUW w Ciechanowie monity i prośby. 

Sołtys wsi Grochy - Imbnyki Roman Niesłuchowski - stwierdził, że na dzisiejszą Sesję 

Rady Gminy, Pani Wójt nie zaprosiła Pana Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

w Pułtusku, a do Pana Dyrektora byłoby kilka pytań. 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w związku z tym, że jest to uroczysta Sesja, a wie jaki 

jest temat, była w ZDP. Dyrektor ZDP obiecał jej, że to co nie jest zrobione w stronę Begna 

będzie zrobione. Odnośnie drogi w Grochach- Imbrzykach Dyrektor ZDP stwierdził sam, że 

praktycznie nie ma co remontować w dalszej części. Myśli, że jeszcze przed wakacjami 

będziemy mieć jedną Sesję, zaprosi Pana Dyrektora ZDP , Pana Starostę i ewentualnie 

porozmawiamy na temat dróg powiatowych w naszej gminie. Podkreśliła, że zna drogi, 

a ZDP i Starostwo tłumaczą się tym, że nie mają środków finansowych. 
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Z Panem Starostą i Panem Dyrektorem ZDP zrobi oddzielną Sesję. 

Prezes Zanądu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gzach Andnej 

Jusiński - poinformował, że w roku ubiegłym na terenie gminy odbył się Zjazd Gminny 

OSP w związku z czym Zarząd Gminny się odmłodził. Na posiedzeniach Zarządu młodzi 

strażacy podjęli inicjatywę wyjścia do społeczeństwa i za miesiąc będą organizować 

spotkanie dla wszystkich, którzy posiadają kombajny, iż co roku zwiększa się ilość pożarów 

kombajnów na terenie gminy. W związku z tym przygotują materiały prewencyjne 

i pogadanki, wystąpią do sołtysów z pismem, żeby dać ogłoszenie na tablicach ogłoszeń 

i kombajnistów zaproszą do Świetlicy Wiejskiej w Gzach. Uważał, że każdy, kto ma kombajn 

powinien z takiego spotkania skorzystać. Natomiast bliżej jesieni zaproszone zostaną 

gospodynie domowe, żeby porozmawiać na temat bezpieczeństwa w domu. Zwrócił się 

z prośbą o rozpropagowanie w/w zagadnień w sposób, żeby zaprosić jak największą liczbę 

osób. Uznał, że dzięki takim działaniom być może unikniemy jednego pożaru mniej. 

Radna Zofia Frąckiewicz - zapytała, ile wynosi cena l tony żwiru po przetargu 

z transportem, ze wszystkim? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, za l tonę żwiru z transportem 

i wyrównaniem równiarką wynosi 22,88 zł brutto. 

Sołtys wsi Ostaszewo - Włuski Mieczysław Skorupski - zapytał, czy jak ktoś nie będzie 

równał, to dostanie gratis więcej żwiru i czy żwir będzie tak ciężki jak w ubiegłym roku? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że będziemy sprawdzać. 

Radna Z. Frąckiewicz - zapytała, ile ton żwiru wchodzi na przyczepę? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że określiliśmy to w przetargu. Miały być 

samochody 20-tonowe. 

Radna Z. Frąckiewicz - zapytała, czy samochody 20-tonowe są dopuszczalne na drogę? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że są dopuszczalne do 24 ton. 

Ad. pkt 12. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 14.55 

zamknął XVI Sesję Rady Gminy Gzy. 
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