
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXVII/09 

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 28 grudnia 2009 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Marianny Filipowicz –  Przewodniczącej Rady Gminy Gzy. 

 

Ad. pkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz  - o godz. 10.15 otworzyła XXVII Sesję 

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

obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu 

rady wynoszącego 15 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

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

Radni nieobecni: 

1. Kiliś Jan  

Ad. pkt 2. 

Przewodnicząca M. Filipowicz - przedstawiła proponowany porządek obrad Sesji: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.    

4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

    przestrzennego fragmentów wsi: Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka,  

    Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki,  

    gmina Gzy. 

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

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

    z upływem roku budżetowego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

    Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gzy na rok 2010: 

  a/  odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, informacją o stanie   

        mienia komunalnego oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego   

        i lata następne, 

   b/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych, 

   c/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

  d/  przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji stałych, 

   e/ dyskusja nad proponowanymi przez komisje poprawkami i ich przegłosowanie. 

   f/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.     

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

12. Sprawy bieżące gminy. 
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13. Wolne wnioski i pytania. 

Jednocześnie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić                     

z wnioskiem  o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 

Radni nie zgłosili wniosków o dokonanie zmian w porządku obrad,  w związku z czym 

porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 3.  
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy 

odbytej w dniu 09 grudnia  2009 roku Nr XXVI/09 jest wyłożony na sali obrad do wglądu.  

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

jednomyślnie. 

Ad. pkt 4.  

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 

Inspektor ds. planowania przestrzennego, drogownictwa i gospodarki komunalnej               

w Urzędzie Gminy Gzy Wiesław Jakubiak – przypomniał, że w dniu 06.12.2007 r. Rada 

Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy  Gzy terenów wsi Borza Strumiany, Grochy Stare, 

Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo 

Parcele, Sisice i Szyszki. Wyjaśnił, że  planem objętych jest 11 wsi, ale nie są nim objęte 

wszystkie obszary w tych wsiach. Podkreślił, że tereny, które nie są   objęte planem   będą 

rozpatrywane na dotychczasowych zasadach –   na podstawie decyzji o warunkach 

zabudowy.  Nadmienił, że powyższe  tereny zostały objęte planem dlatego, że 2001 r.  było 

uchwalone „Studium uwarunkowań    i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gzy”, w którym były zakreślone te tereny. Poinformował, że po podjęciu uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi,  tereny 

objęte planem nie będą wymagały uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, iż uchwała 

zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego w Pułtusku i tam będą wydawane 

pozwolenia na budowę. Zaznaczył, że planem zostały objęte niewielkie obszary, ponieważ   

nie stać  nas na  opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy. 

Pytań do tego punktu nie było. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeństwa Publicznego Kazimierz 

Żebrowski – poinformował, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Borza 

Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, 

Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki , gmina Gzy.     

Opinia Komisji  Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 21.12.2009 r. -  

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński – przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do  projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Borza Strumiany, Grochy Stare, 

Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo 

Parcele, Sisice i Szyszki , gmina Gzy  i w Rozdziale IV Przepisy Końcowe w § 36 ust. 2 ustaliła 

stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu                                     

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20%.       

Opinia Komisji  Rolnictwa i Budżetu z dnia 21.12.2009 r. -  stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

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

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Borza 

Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, 

Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki , gmina Gzy.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr XXVII/136/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Borza Strumiany, Grochy Stare, 

Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo 

Parcele, Sisice i Szyszki , gmina Gzy – która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 6. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – przypomniała, że na posiedzeniach Komisji omawiała 

jakie zmiany są konieczne w budżecie gminy na rok 2009.  

Jest to zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 100.000 zł. Była planowana dotacja      

z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.”Rozbudowa Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości  Gzy-Wisnowa”. Plan wynosił 150.000 zł., otrzymaliśmy 50.000 zł.        

W związku z tym zmniejsza się plan dochodów  i wydatków  o kwotę 100.000 zł.  

Zmiana druga dotyczy projektu „Przyszłość  zależy od Ciebie” realizowanego przez  Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej  ze środków dotacji rozwojowej. Konieczne  jest zmniejszenie 

pomiędzy paragrafami o kwotę 649,89 zł.  

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 9.901.227,20 zł. 

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 11.262.575 zł. 

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.361.347,80 zł.  zostanie pokryty kredytem w wysokości 

1.243.300 zł.  i wolnymi środkami w wysokości 118.047,80 zł.  

Przychody budżetu w wysokości 744.104 zł. (kredyty – 256.700 zł., wolne środki – 487.404 zł. 

przeznacza się na rozchody w wysokości 744.104 zł  (spłata wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 23.500 zł , kredytów w wysokości 720.604 zł.). 

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

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany przedstawione przez Panią 

Skarbnik w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – powiedział, że Komisja 

Rolnictwa i Budżetu również pozytywnie zaopiniowała zmiany przedstawione przez Panią 

Skarbnik w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 

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

budżetu gminy  Gzy na rok 2009.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu  – 14 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr XXVII/137/09  w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009 – która 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.          

Ad. pkt 7. 

Skarbnik E. Głowacka -  poinformowała, że sprawy te również były omawiane na 

posiedzeniach Komisji. Wprowadzenie projektu uchwały było konieczne ze względu na to, że 

zadania, które były ujęte w budżecie gminy na rok 2009 zostały niezrealizowane. Ustawa        

o finansach publicznych, pozwala na przeniesienie wydatków na wydatki niewygasające, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dotyczy to dwóch zadań : remont mostu 

we wsi Słończewo na kwotę 25.000 zł.  i budowa punktu oświetleniowego w miejscowości 

Gzy – 15.000 zł. W związku z tym , że zadania te nie zostały wykonane w tym roku, a były 

propozycje, żeby zadania zostały wykonane w roku następnym, zostały przeniesione jako 

wydatki niewygasające i zostaną zrealizowane – do 30.07.2010 r. remont mostu                       

w Słończewie,  i  budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Gzy do 30.06.2010 r.   

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

przedstawił,  pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków 

budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – również przedstawił 

pozytywną opinię, Komisji do projektu uchwały. 

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

ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu  – 14 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr XXVII/138/09  w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które          

w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego – która stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu.          

Ad. pkt 8. 

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że w projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Pułtusk, chodzi o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 6.300 zł.                            

z przeznaczeniem na realizację inwestycji składowiska odpadów komunalnych                          

w Płocochowie o funkcji ponadgminnej. Przypomniała, że na początku budowa składowiska 

miała być realizowana jako Związek Gmin Powiatu Pułtuskiego, w którym miała 

współuczestniczyć również gmina Gzy. Jednak do zarejestrowania Związku Gmin nie doszło      

i składowisko odpadów zostało pobudowane przez gminę Pułtusk.  
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W związku z tym gmina Gzy jak i inne gminy ościenne, które weszły we współfinansowanie 

tej inwestycji,  podpisała 

porozumienie. Udział gminy w formie dotacji celowej dla gminy Pułtusk wynosi corocznie 

6.300 zł.  i z tego względu gmina może korzystać ze składowiska. 

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji  do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – również przedstawił 

pozytywna opinię Komisji do projektu uchwały. 

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

udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu  – 14 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr XXVII/139/09  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk 

– która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.          

Ad. pkt 9. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

Jadwiga Frąckiewicz -  wyjaśniła, że na każdy rok kalendarzowy Gminna Komisja, która jest 

powołana Zarządzeniem Wójta Gminy  opracowuje plan działania. Ustawa o wychowaniu     

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zawiera konkretne zadania i kompetencje      

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Wskazane jest również źródło 

finansowania zadań Komisji, które wynika z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Zaznaczyła, że zadania, które ujęte są w Gminnym Programie 

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2010, kierowane są do dzieci i młodzieży oraz osób uzależnionych od alkoholu. 

Poinformowała, że  planowana kwota do wykorzystania w roku przyszłym na zadania 

realizowane zgodnie z programem wynosi -  39.900 zł.,  w tym: na Gminny Program 

Profilaktyki – 35.400 zł. oraz na Przeciwdziałanie Narkomanii – 4.500 zł. Na zadania, które 

wynikają ze zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  dla osób 

uzależnionych od alkoholu planuje się wykorzystać - 3.500 zł.  Na prowadzenie różnych form 

działalności informacyjnej, edukacyjnej  dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie różnych 

zajęć pozaszkolnych – 19.060 zł. W ramach współpracy z organizacjami  i instytucjami 

działającymi na rzecz profilaktyki – 6.500 zł. Wynagrodzenie członków komisji                          

i przewodniczącego – 5.770 zł . Inne zadania wynikające z potrzeb bieżących – 570 zł. Na 

prowadzenie profilaktycznej działalności  związanej z przeciwdziałaniem narkomanii planuje 

się wykorzystać – 4.500 zł. z przeznaczeniem na wykłady, programy i warsztaty 

profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, a także promowanie zdrowego stylu życia poprzez 

zajęcia sportowe i inne  formy edukacyjne. 

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

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

pozytywną opinię do  projektu uchwały. 

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

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych           

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu  – 14 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr XXVII/140/09  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki , 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. 

 – która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.          

Ad. pkt 10.  

a/ 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Jan Kiliś. Aktualna ilość radnych biorących 

udział w posiedzeniu – 15. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały budżetowej.  

O  przedstawienie objaśnień, informacji o stanie mienia komunalnego oraz prognozy łącznej 

kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne poprosiła Panią Skarbnik. 

Skarbnik E. Głowacka -  powiedziała, że na opracowanie  konstrukcji budżetu gminy na 2010 

mają wpływ szczególnie ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. i przepisy 

wprowadzające tę ustawę, ustawa z dnia  13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, ustawa o samorządzie gminnym, rozporządzenie Ministra Finansów                 

w sprawie  szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i ustawa o funduszu sołeckim. 

Ustawa z dnia 27.08.2009 r. wprowadza gruntowne zmiany w organizacji sektora finansów 

publicznych oraz zasadach jego funkcjonowania. Projekt budżetu gminy został opracowany 

na nowych zasadach obowiązującej ustawy o finansach publicznych. 

Do wyszacowania dochodów przyjęto kwoty, które wynikają z projektu subwencji ogólnej       

i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z budżetu państwa, projektu dotacji 

celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dofinansowania zadań własnych , 

planowanych środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy 

finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, kalkulacji dochodów własnych w tym     

z podatków i opłat wynikających z ewidencji podatków. Poinformowała, że  dochody zostały 

wyszacowane na kwotę 8.740.110 zł.  Plan dochodów jest znacznie niższy od budżetu po 

zmianach na dzień 30.10.2009 r. o kwotę  962.225 zł. Wyjaśniła, że jest to spowodowane 

głównie udziałem w podatkach od osób fizycznych jak również subwencji  i udziałem              

w podatkach gminy, ponieważ obniżeniu uległa cena żyta, jak również dotacji na zadania 

bieżące, zlecone ustawami, które w stosunku do planu tego roku są niższe. 
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Struktura dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco: 

1. Subwencja ogólna       - 5.054.742 zł.  – 57,8% 

    z tego:  

-  część wyrównawcza      - 2.124.130 zł. 

-  część oświatowa       - 2.930.612 zł.   

2. Dotacje celowe otrzymane na realizację 

    zadań rządowych zleconych gminie ustawami.   - 1.313.931 zł. – 15% 

3. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących.  -    175.300 zł. -    2% 

4. Dochody z tytułu podatków i opłat I pozostałe własne.  - 1.884.212 zł.- 21,6%                                      

5. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

    ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego 

    i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.  - 311.925 zł. – 3,6% 

Podkreśliła, że projekt budżetu gminy został opracowany na podstawie projektu budżetu 

państwa. W związku z tym   na pewno będą zmiany  w trakcie roku po zatwierdzeniu budżetu    

i będą ostateczne  po zatwierdzeniu budżetu państwa. 

Jeśli chodzi o wydatki, to do wyszacowania planu wydatków gminy przyjęto, obecną 

strukturę organizacyjną gminy, przewidywane wykonanie za rok 2009 i możliwości 

finansowe, które wynikają z ustawy o finansach publicznych. 

Plan wydatków na 2010 rok ustalono na kwotę 10.384.420 zł.  

Plan jest niższy od budżetu po zmianach na dzień 30.10.2010 r.  o kwotę 679.263 zł. 

Podział wydatków przedstawia się następująco: 

1. Wydatki bieżące ogółem   - 8.886.380 zł.  

2. Wydatki majątkowe          - 1.498.040 zł.  

W dalszej kolejności omówiła przyjęte  zadania inwestycyjne  wieloletnie i jednoroczne oraz 

wydatki inwestycyjne na wieloletnie programy inwestycyjne. 

Zaznaczyła, że wydatki majątkowe wiążą się również z realizacją zadań w drodze porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego. Przypomniała, że w bieżącym roku została 

podjęta uchwała w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem 

Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności 

Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 

opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Na rok 2010 

udział gminy jest niewielki - 10.605 zł..  Uzyskamy w ten sposób programy i komputery. 

Druga umowa, która jest podpisana przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa 

Mazowieckiego na zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 

Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 

Województwa” - 10.860 zł. Są to projekty współfinansowane przez środki unijne,                      

a realizowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i współfinansowane również 

przez wkład własny wielu gmin z naszego województwa.  
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Następnie przypomniała, że była również podjęta uchwała – umowa z Powiatem Pułtuskim    

o pomoc finansową w formie dotacji celowej  na zadanie  „Wparcie techniczne  systemu 

reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu 

pułtuskiego” w wysokości 60.000 zł.  z budżetu gminy. Jest to finansowanie zadania,               

w którego projekt wchodzi kilka gmin z Powiatem Pułtuskim.  Z tego tytułu gmina będzie 

miała  korzyści  poprzez otrzymanie  sprzętu.  

Sprawa następna to rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Płocochowie o funkcji 

ponadgminnej – pomoc gminy w kwocie 6.300 zł.  

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w drodze umów gmina przeznacza kwotę 

87.765 zł.  

W dalszej kolejności przybliżyła  rozdział środków w poszczególnych działach oraz 

przedstawiła prognozę długu gminy. 

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2009 r. wg prognozy  - 3.831.926 zł. 

1. Planowane kredyty w 2010 r.      - 2.050.000 zł.  

    z tego: 

    - na pokrycie deficytu budżetu gminy     - 1.600.000 zł. 

    - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów    -     450.000 zł. 

2. Spłata kredytów i pożyczek na 2010 r.     -     819.104 zł.  

3. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010 r.     - 5.062.822 zł. 

Powiedziała, że z uwagi na znaczne zmniejszenie planowanych dochodów gminy zadłużenie 

na dzień 31.12.2010 r. stanowi 57,93%  do dochodów planowanych ogółem. 

Spłata rat kredytów i pożyczek oraz odsetek bankowych w 2010 r. stanowi 12,12% 

planowanych dochodów ogółem. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że od chwili kiedy Pan Wójt przedłożył 

projekt budżetu,  do Rady Gminy wpłynęły 3 wnioski, które były przedmiotem analizy na 

posiedzeniach poszczególnych Komisji, a dotyczą następujących spraw: 

- opracowania dokumentacji projektowo-technicznej na przebudowę  drogi gminnej Gotardy 

   – Ślubowo o długości 1.500 mb, 

- opracowania dokumentacji projektowo-technicznej na przebudowę drogi Słończewo  

  o długości 450 mb, 

- dokończenia przebudowy drogi gminnej we wsi Wójty-Trojany.   

b/ 

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

powiedział, że Komisja odłożyła rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Wójty-Trojany            

o uwzględnienie w budżecie gminy na 2010 r. dokończenia  dywanika asfaltowego w tej wsi 

na najbliższą Sesję Rady Gminy. 
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Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie gminy, Komisja przełożyła wykonanie 

dokumentacji pod asfaltowanie odcinka drogi łączącego drogę Gotardy – Dziarno z drogą 

powiatową Łady – Gąsocin o długości 450 mb oraz opracowanie dokumentacji na drogę 

Gotardy – Ślubowo o długości 1.500 mb na następny rok. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński -  poinformował, że Komisja 

pozytywnie rozpatrzyła wniosek mieszkańców wsi Wójty –Trojany o uwzględnienie                 

w budżecie gminy na 2010 r. dokończenia dywanika asfaltowego w tej wsi (200mb).   

Pozytywnie rozpatrzyła wniosek Rady Sołeckiej wsi Słończewo w sprawie wykonania 

dokumentacji pod asfaltowanie odcinka drogi łączącego drogę Gotardy – Dziarno z drogą 

powiatową Łady – Gąsocin o długości 450 mb oraz wniosek mieszkańców wsi Gotardy             

o opracowanie dokumentacji na drogę Gotardy-Ślubowo o długości 1.500 mb. 

c/ 

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej           

o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok oraz        

o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i prognozie kształtowania się długu 

Gminy Gzy. 

Uchwała Nr 316/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

z dnia 15.12.2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 

projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu 

budżetowego i prognozie kształtowania się długu Gminy Gzy – stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 

d/ 

Przewodnicząca M. Filipowicz - przedstawiła  autopoprawki Wójta Gminy do projektu 

budżetu gminy Gzy na rok 2010 wynikające z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu. 

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy w kwocie 20.250 zł. z przeznaczeniem na opracowanie 

    dokumentacji projektowo-technicznej na przebudowę drogi Gotardy – Ślubowo o długości  

    1.500 mb – Dział  600-60016-6050, źródło sfinansowania przychody (wolne środki). 

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy w kwocie 8.350 zł. z przeznaczeniem na opracowanie  

    dokumentacji projektowo-technicznej na przebudowę drogi Słończewo o długości 450 mb  

     – Dział 600-60016-6050, źródło sfinansowania przychody (wolne środki). 

3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy w kwocie 100.000 zł. z przeznaczeniem na przebudowę 

    drogi gminnej we wsi Wójty – Trojany o długości 200 mb – Dział 600 -60016-6050, źródło  

    sfinansowania przychody (wolne środki). 

4. Przeniesienie kwoty 20.000 zł na zarządzanie kryzysowe  z działu 754-75421-4810 do 

    działu 758-75818-4810. 

e/ 

Radny Zdzisław Sierzan – uznał, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia                               

i Bezpieczeństwa Publicznego,  w sprawie przebudowy drogi gminnej we wsi Wójty –Trojany  
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Komisja została wprowadzona w błąd.  Prawdopodobnie projekt dotyczył drogi prosto, a ktoś 

powiedział, że jest to dodatkowa droga w lewą stronę do radnego Pana M. Mordwińskiego. 

Przewodnicząca M. Filipowicz -  przyznała, że na posiedzeniu Komisji była wątpliwość, która 

jest to droga i dlatego Komisja odłożyła rozpatrzenie wniosku do Sesji, ale jest to droga, na 

którą została opracowana dokumentacja projektowo-techniczna, czyli prosto. 

Radny Powiatu Wojciech Żukowski – powiedział, że miała być realizowana droga Nowe 

Skaszewo – Sulnikowo, a robione są odcinki  po 500 mb innych dróg. Jego zdaniem, droga ta 

nie będzie realizowana 2010 r.,  a jest istotna dla gminy. 

Ubolewał na przebudową drogi powiatowej Łady – Gąsocin. Uznał, że jest to jedna                    

z ważniejszych dróg w powiecie pułtuskim, ale skoro gmina nie ma środków na 

współfinansowanie,  nie będzie realizacji tej drogi. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – w kwestii przebudowy drogi gminnej Nowe Skaszewo – 

Sulnikowo wyjaśniła, że w ubiegłym roku był złożony wniosek o dofinansowanie, ale środków 

gmina nie otrzymała. Na rok 2010 na drogę tę została zaplanowana kwota – 20.000 zł. na  

prace geodezyjne związane z uporządkowaniem gruntów, a realizacja drogi zaplanowana jest 

na rok 2011. Uznała, że jeżeli będą programy, które pozwolą realizować drogę przy udziale  

środków z zewnątrz, to na pewno będzie realizowana.  

Jeśli chodzi o drogę powiatową Łady – Gąsocin przyznała, że  rzeczywiście Rada Gminy 

podjęła uchwałę intencyjną i miała ją współfinansować z Powiatem. Miało być 50% środków      

z zewnątrz, reszta po połowie -  Powiat z gminą. Jednak  okazało się, że Powiat nie uzyskał 

środków z zewnątrz i drogę  Łady – Gotardy   chce realizować  tylko z własnych środków.     

W związku z tym na ten cel na 2010 r. zaplanował kwotę 1.100.000 zł. i  wystąpił do  gminy      

o dofinansowanie  kwoty  550.000 zł. Zaznaczyła, że na posiedzeniach Komisji radni uznali, że 

nie stać nas na to, żeby taką kwotę dołożyć w przyszłym roku. Jej prywatnym zdaniem, 

trzeba poczekać rok. Być może ruszą jakieś programy i coś uda się zrobić.   

Pytań więcej nie było. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – przystąpiła do przegłosowania autopoprawek złożonych 

przez Wójta Gminy do projektu budżetu gminy Gzy na rok 2010: 

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy w kwocie 20.250 zł. z przeznaczeniem na opracowanie 

    dokumentacji projektowo-technicznej na przebudowę drogi Gotardy – Ślubowo o długości  

    1.500 mb – Dział  600-60016-6050, źródło sfinansowania przychody (wolne środki). 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za”, przy     

0 głosów „przeciwnych” oraz 7 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.    

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy w kwocie 8.350 zł. z przeznaczeniem na opracowanie  

    dokumentacji projektowo-technicznej na przebudowę drogi Słończewo o długości 450 mb  

     – Dział 600-60016-6050, źródło sfinansowania przychody (wolne środki). 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za”, przy     

0 głosów „przeciwnych” oraz 7 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.    
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3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy w kwocie 100.000 zł. z przeznaczeniem na przebudowę 

    drogi gminnej we wsi Wójty – Trojany o długości 200 mb – Dział 600 -60016-6050, źródło  

    sfinansowania przychody (wolne środki). 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu –11 głosami „za”, przy     

0 głosów „przeciwnych” oraz 4 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.    

4. Przeniesienie kwoty 20.000 zł na zarządzanie kryzysowe  z działu 754-75421-4810 do 

    działu 758-75818-4810. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu –13 głosami „za”, przy     

0 głosów „przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.    

f/ 

Przewodnicząca M. Filipowicz – poddała pod głosowanie projekt uchwały budżetowej gminy 

z uwzględnieniem przegłosowanych autopoprawek.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu –11 głosami „za”, przy     

0 głosów „przeciwnych” oraz 4 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Budżetową 

Gminy Gzy na rok 2010 Nr XXVII/141/09 – która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  

Ad. pkt 11. 

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

Przewodnicząca M. Filipowicz  - w punkcie tym poprosiła o zabranie głosu  posła na Sejm 

Rzeczpospolitej Polskiej Pana Aleksandra Soplińskiego. 

Poseł na Sejm RP Aleksander Sopliński – podziękował za zaproszenie na Sesję,                          

i poinformował,  iż razem z Panem Józefem Kalińskim zostali zaproszeni przez Pana Wójta. 

Uznał,  że Sesja  jest to najważniejsza z wszystkich Sesji, ponieważ jest to Sesja budżetowa. 

Nadmienił, że przeglądając budżet gminy   stwierdził, że  jest dość  skromny,  a w związku       

z tym program inwestycyjny nie jest za bogaty, ponieważ żeby prowadzić inwestycje trzeba 

mieć i  środki własne. Jednak gmina pomimo skromnych środków i pewnych problemów  

związanych z chorobą Pana Wójta funkcjonuje właściwie. Uważał, że te problemy i nie tylko 

te problemy ale i inne są również zauważone przez  Sejm RP. Dodał, że w Sejmie jest 

zgłoszona poprawka, że wtedy,   kiedy nie ma wójta, jest chory lub coś się dzieje, żeby była 

osoba upoważniona, która może pełnić tę funkcję w zastępstwie, ponieważ jest pewna luka 

prawna. 

Przedstawiając się powiedział, że z zawodu jest lekarzem z Ciechanowa, ale na samorządzie 

zna się dobrze,  z uwagi na to, że w ubiegłej kadencji był Przewodniczącym   Rady Miasta 

Ciechanowa, jak również przez 2 kadencje wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego.  Obecnie jest drugą kadencję posłem RP z ramienia Polskiego Stronnictwa 

Ludowego. W Sejmie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Zdrowia Publicznego i jest 

Przewodniczącym Komisji Sportu. 

Jeśli chodzi o Klub Parlamentarny PSL, to  w Sejmie liczy 31 posłów.  
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Zaznaczył, że nie jest to znacząca siła polityczna, żeby  coś zrobić dla środowiska wiejskiego, 

ale  pewne rzeczy udały się jak np. utrzymanie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

gdzie były zakusy, żeby ją zlikwidować. Jako posłowie PSL byli nawet, za jego likwidacją, ale 

pod warunkiem, że wszyscy będą płacili odpowiednią stawkę  jeżeli mają dochody,                   

a  większość rolników na wsi  nie ma żadnych dochodów. Poinformował, że Budżet Państwa 

do KRUS dopłaca rocznie  ok. 16 mld  zł.,  natomiast do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

ponad 85 mld zł. Posłowie PSL w Sejmie są również za tym, żeby płatnikami KRUS byli tylko 

rolnicy, którzy faktycznie uprawiają ziemię, gospodarują, mają gospodarstwo rolne,       a nie 

ci, którzy mają działki powyżej 1 ha i są rolnikami. Są również za tym, że jeżeli będzie 

podwyższona stawka,  to żeby rolnicy,  którzy mają powyżej 50 ha i płacą wyższą składkę 

KRUS otrzymali później większe emerytury. 

Powiedział, że rok 2010 jest rokiem bardzo trudnym i dla budżetów gminnych, powiatowych 

jak również dla budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, gdyż z tego budżetu 

prawie ok. 1 mld zł. musi  odprowadzić na tzw. „janosikowe” tj. na rzecz innych województw              

w Polsce.   W związku z tym, pewne  programy prowadzone przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego nie będą w pełni realizowane jak były realizowane dotychczas. Nadmienił, że 

patrząc na województwo mazowieckie z perspektywy kraju, jeśli chodzi o programy wsparcia 

obszarów wiejskich, jest w czołówce tych programów. Jeśli chodzi o perspektywę rozwoju 

obszarów wiejskich, to pomimo trudnej sytuacji na polskiej wsi,  rolnicy do dochodu budżetu 

rocznie dopracowywują 12%, co nawet nie daje tyle przemysł. Uznał, że w przyszłości polscy 

rolnicy muszą się bardziej zorganizować, gdyż cały czas są wykorzystywani  przez 

pośredników, którzy zarabiają na tym duże pieniądze.  Zaznaczył, że z produkcją rolną trudno 

jest trafić, ceny  raz spadają,  a  niekiedy wzrastają. Dlatego bardzo istotne są dopłaty do 

obszarów wiejskich. Poinformował, że obecnie w Unii Europejskiej opracowywana jest 

strategia polityki rolnej, na temat której  zdania są  podzielone. Dodał, że jedni chcą, żeby 

były dopłaty do produkcji,  nasi posłowie  są za tym, żeby w dalszym ciągu dopłaty, które są 

były dopłatami uproszczonymi, obszarowymi i są również głosy, które chcą iść na 

konkurencyjność i zlikwidowanie wszystkich dopłat do produkcji rolnej.  

Stwierdził, że dobrze, że z Polski  w Unii jest w  50 eurodeputowanych w tym Przewodniczący  

Parlamentu Unijnego, którzy  ma nadzieję, że zadbają o polskie rolnictwo. Podkreślił, że jeśli 

chodzi o tereny powiatu pułtuskiego, to jest w kontakcie z Ministrem Panem Nalewajkiem, 

który odpowiada za sprawy KRUS. Powiedział, że okres, który teraz będzie i jest,  jest  

okresem wyborczym, ale  nie przyjechał tu agitować, lecz na zaproszenie Pana Wójta. 

Przyjechał  dlatego, że jest członkiem PSL-u, który  od lat jest związany z polską wsią. 

Poinformował, że w Klubie Parlamentarnym w Sejmie są różne profesje zawodowe, ale 

problem rolnictwa jest bardzo istotny, Jednak jak będzie się kształtował przyszły Parlament     

i kto będzie Prezydentem zależy  od aktywności wyborczej polskiej wsi.  
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Uważał, że do samorządów powinni być wybrani nie politycy,  ale dobrzy gospodarze, którzy 

znają się na gospodarce  i mogą dobrze poprowadzić gminę, a takich jest wielu i na nich 

należy stawiać, ponieważ dobry gospodarz jest wizerunkiem każdego ugrupowania. 

Podkreślił, że  programy które są w województwie mazowieckim wynikają z tego,  że PSL jest 

wiodącym ugrupowanie w Samorządzie Województwa Mazowieckiego. Stąd wiele 

programów wzmacnia polską wieś np.  programy drogowe, edukacyjne, ochotniczych straży 

pożarnych. Dodał, że na pewno jest trudno przystosować się do nowych warunków 

bytowych, socjalnych, ekonomicznych,  ale  uważał, że przyszłość kraju i polskiej wsi na 

pewno będzie przeobrażana. Jego zdaniem, będzie zmniejszała się ilość gospodarstw rolnych, 

gdyż ok. 70% gospodarstw są gospodarstwami socjalnymi, które zabezpieczają skromny byt, 

a nie mają żadnego dochodu. Uznał, że dla ludzi, którzy pracują w tych gospodarstwach 

będzie odpowiedni rządowy program pomocowy.  

Przyznał, że cieszy się bardzo z inwestycji, która jest w Pułtusku tj. ze  szpitala. Pokreślił, że 

historia tej inwestycji jest przebogata,  ale dzięki Samorządowi Województwa 

Mazowieckiego ta inwestycja zbliża się do końca  i poprawią się warunki do leczenia. 

Poinformował o pewnych trudnościach w  ochronie zdrowia, ponieważ środki jakie są              

z Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 r. będą nieco mniejsze niż w roku 2009. Stąd mogą 

być problemy z refundacją leków.  

Z okazji kończącego się roku kalendarzowego 2009 na ręce Pani Przewodniczącej                       

i  wszystkich obecnych na sali obrad,  złożył  najserdeczniejsze życzenia  pomyślności              

w nowym roku 2010.  Życzył zdrowia, które jest największą wartością i żeby nadchodzący rok 

był rokiem szczęśliwym. Podziękował również za zaproszenie i możliwość spotkania się. 

Dodał, że liczy na współpracę, na wspólne spotkania i wspólne rozwiązywanie problemów. 

Poinformował, że eurodeputowany poseł Pan Jarosław Kalinowski otwiera biuro, które 

będzie w jego Biurze w Ciechanowie. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – podziękowała Panu posłowi za zabranie  głosu i korzystając     

z jego obecności zaproponowała zadawanie pytań. 

Radny Wiesław Światkowski – powiedział, że drogi na terenie gminy Gzy są w fatalnym 

stanie. Jadąc do Pułtuska był zdziwiony znakami drogowymi, które zostały ustawione od 

miejscowości Łady do Przewodowa. Poinformował, że najpierw  jest ustawiony znak  „uwaga 

złe pobocze”, później ograniczenie prędkości do 40 km, a ok. 90% środków  Mazowiecki  

Zarząd Dróg Wojewódzkich przeznacza  na remont.   

Przedstawiciel Izb Rolniczych Antoni Janczak – powiedział, że jest rolnikiem i z rodziną 

utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa. Słuchając wystąpienia Pana Posła, zwrócił uwagę na 

dochodowość. Następnie zapytał, jak  to jest, że dochodowość jest niska,  ale do pewnych 

świadczeń rolnicy są bardzo bogaci? Nadmienił, że przekonał się o tym, kiedy córka ubiegała 

się o stypendium. Do stypendium z 1 ha przeliczeniowego rolnik ma ponad 2.000 zł. 

dochodu, a na pewno żaden takiego dochodu nie uzyskał. Jego zdaniem,  jest to dochód ale  

raczej brutto. Uznał, że nie jest w stanie tego zrozumieć.  
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W związku z tym, chciałby żeby Pan poseł coś w tym temacie powiedział, a najlepiej 

podziałał, żeby rolnicy nie byli tymi bogatymi ale   na papierze, tylko mieli  zamożność taką, 

która wystarczałaby na normalne życie. 

Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki -  uznał, że Agencja Nieruchomości Rolnych, to twór, który 

niszczy pieniądze. Sprzedaje ziemię, a z tego wypłacane są pensje pracowników, 

utrzymywane są samochody i biuro. W związku z tym zapytał, ile z tego tytułu wpływa 

pieniędzy do budżetu państwa? 

Radny Powiatu. W. Żukowski – przypomniał, że  było rozporządzenie, że szkolnictwo 

rolnicze przejęło Ministerstwo Rolnictwa. Jedną ze szkół  jest szkoła w Gołotczyźnie, która 

ma dużo gruntów, ale gruntów tych nie chce przejąć. Kiedy zapytał się dyrektora, dlaczego 

nie chce przejąć gruntów odpowiedział, że nie chce, bo musiałby dokładać, ponieważ dopłaty  

i inne dochody musiałby oddać do Skarbu Państwa.  Po czym zapytał,  jak to jest z tymi 

szkołami i   gruntami przyszkolnymi, bo jak wiadomo dzieci muszą mieć praktyki? Zaznaczył, 

że  to samo dzieje się w szkole Golądkowie.  

Sołtys wsi Sisice Janusz Bilik -  zapytał, czy w Sejmie dzieje się coś w sprawie dzików? 

Nadmienił, że jego wieś położona jest miedzy dwoma lasami. W związku z tym dziki bardzo 

niszczą uprawy. Rolnicy się skarżą i otrzymują niskie odszkodowania. Jego zdaniem, temat 

jest znany, ale nic w tym kierunku się nie robi. Uważał, że  skoro Koła Łowieckie twierdzą, że 

nie mają środków na odszkodowania,  to niech ogrodzą las i hodują dziki w lesie, tak jak 

rolnik trzyma świnie w zagrodzie. Dodał, że podobna  sytuacja jest z bobrami.   

Radny Zdzisław Kaczorowski – powiedział, że dwa razy słyszał wersję, że PSL jest gotowy 

zaakceptować reformę KRUS pod warunkiem, że rolnicy będą płacić  podatek dochodowy,     

a następnie   zapytał, czy może się pojawić jakieś logiczne rozwiązanie? Uznał, że Pan Poseł, 

życzył rolnikom wszystkiego dobrego i twierdził, że na terenie gminy  Gzy jest dużo dobrych 

rolników,  ale wydaje mu się, że Pan poseł doskonale wie, że to jest fikcja, a  PSL jest tą 

instytucją, która tę fikcję cały czas utrzymuje. Zaznaczył, że w tej chwili  wiele rolników jest 

typowo socjalnych, którzy robią wszystko,  a przeważnie pracują poza rolnictwem, ponieważ 

jeżeli nie mają dochodu   są do tego zmuszeni.  Dodał, że jest to ciekawe,  bo gmina Gzy jest  

gminą, która położona jest bardzo blisko Warszawy. Zaznaczył, że wiele lat mówi się o tym, 

żeby nasz rejon wyłączyć, a może bardziej wyłączyć Warszawę z racji dochodowości, ale 

należy spojrzeć z innego punktu widzenia. Przypomniał, że kiedyś  taki  problem był na 

ścianie wschodniej, kiedy mówiono, że tam dochody są bardzo niskie, że ludzie są w trudnej 

sytuacji. Jednak później,  kiedy zaczęto analizować te miejscowości okazało się, że ci ludzie 

znaleźli rozwiązanie - gdzieś wyjechali, szukali innej pracy. Byli  sprowokowani sytuacją. 

Uznał, że może to źle,  ale przynajmniej ci ludzie jakoś w tym świecie się  odnaleźli. Obecnie 

PSL mieszkańców naszego rejonu chce zostawić z ręką w nocniku, ponieważ za kilka lat 

skończą się dopłaty i muszą nastąpić jakieś radykalne rozwiązania. Podkreślił, że podatek 

dochodowy jest czymś naturalnym, bo kto nie ma dochodu nie powinien go płacić, ale  co 

zrobić z ludźmi, którzy  pozostaną na wsi, bo mają jakieś nadzieje?   
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Uważał, że być może dzisiaj trzeba byłoby tych ludzi uprzedzić i powiedzieć im prawdę – 

szukajcie innych rozwiązań, bo to się skończy. Uznał, że PSL jest dla niego dziwną organizacją, 

dlatego, że  Pan poseł powiedział, wyborcy są na wsiach. Osobiście nie wie,  na co liczą 

wyborcy? Zadziwia, go że wyborcy traktują  podatek chociażby  gruntowy jak coś złego, ale 

lepsze niż podatek dochodowy. Powiedział, że nie wie,  na czym to wszystko polega? Jego 

zdaniem, rolnicy, którzy mają małe dochody - płacą mało podatku i nie powinni się niczego 

bać. Myśli, że  boją się duzi rolnicy, ponieważ w tej chwili w kraju mają raj. Jego zdaniem, 

partia polityczna jak PSL powinna przewidzieć konsekwencje, iż za 20 lat być może już nikt na 

nią nie będzie chciał głosować,   ale dla PSL liczy się to,  co jest dzisiaj.    

Przypomniał, że Pan poseł mówił o szpitalu w Pułtusku. Powiedział, że wszyscy wiedzą jak 

wyglądało, ze szpitalem.  Czekają na niego kilkadziesiąt lat i wcale nie jest dobrze, że 

wreszcie zostanie otwarty, ponieważ sytuacja jest  taka, że ci ludzie, którzy chcą się leczyć 

omijają Pułtusk z daleka. 

Przewodnicząca M. Filipowicz -  poinformowała, że 2007 r. powstały tzw. płatności 

zwierzęce, które są do hektara zadeklarowanych trwałych użytków zielonych lub traw na 

gruntach rolnych. Rokiem bazowym przyjęty został rok 2006.  W tym roku jest to kwota     

508 zł. Osoby , które zadeklarowały trwałe użytki zielone w kolejnych latach, tych płatności 

już nie mają naliczanych,  ponieważ cały czas   rokiem bazowym jest rok 2006.  Następnie 

zapytała,  jak  długo rok 2006 będzie rokiem bazowym, iż są sytuacje, że ludzie mają po 5 –10 

ha łąk i wcale nie są to małe pieniądze  w stosunku rocznym? 

Poseł na Sejm A. Sopliński – podziękował za zadane pytania i stwierdził, że na wszystkie nie 

potrafi dzisiaj odpowiedzieć. Jednak  z miłą chęcią może zorganizować spotkanie                       

z Ministrem, który  odpowiedziałby  bardzo szczegółowo na pytania  np. Pani 

Przewodniczącej. Poinformował, że wszystko  zanotował i ewentualnie odpowie na piśmie,   

ze  względu na to, że zajmuje się innymi problemami – zdrowiem i polityką społeczną. 

Odnosząc się do stwierdzeń i przemyśleń  wypowiedzianych przez radnego Pana                            

Z. Kaczorowskiego w sprawie PSL powiedział, że   PSL trwa od 114 lat i myśli, że będzie trwało  

jeszcze dłużej. Stwierdził, że PSL jest partią, która ma pewne zasady,  nie zmienia się,  ma 

swoją barwę, jest kojarzona cały czas z  partią prosocjalną,  z partią prowincji, z partią               

z tradycją ale i jest partią nowoczesną. 

W kwestii dopłat, uznał,  że po wstąpieniu do Unii Europejskiej polscy rolnicy na tym stracili, 

gdyż dopłaty wynoszą 25% dopłat, które są w starej UE. Przygotowując nową politykę rolną   

postawili warunki, żeby dopłaty dla rolników były jednakowe w całej UE  i ma nadzieję, że 

dopłaty te będą wyrównane. 

Poinformował, że jeśli chodzi o sprawę ściany wschodniej , to ostatnio cały czas była debata 

w Polsce  i UE, ( politykę rolną  w Polsce kreuje UE) żeby wstrzymać dodatkowe środki 

inwestycyjne na ścianę wschodnią – woj. warmińsko-mazurskie, lubelskie, rzeszowskie. 

W kwestii wyłączenia  Warszawy uznał, że  jeżeli byśmy wyłączyli ją z województwa 

mazowieckiego, wówczas bylibyśmy najbiedniejszym województwem w całej Polsce.     
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Nie byłoby żadnych programów, inwestycji drogowych, czy inwestycji w zakresie edukacji. 

Kołem zamachowym rozwoju województwa mazowieckiego jest Warszawa. Podkreślił, że to 

my korzystamy z podatków, które płacą warszawiacy. Natomiast jego zdaniem,  do 

rozwiązania jest inny problem, żeby podatki szły tam gdzie obywatel przebywa, a nie gdzie 

pracuje. Dlatego dopóki Warszawa jest w woj. mazowieckim możemy liczyć na rozwój                        

woj. mazowieckiego. 

W sprawie gospodarstw socjalnych i pewnego programu powiedział, że istotą jest 

zwiększona mobilność – łatwość dojazdu do pracy. Dodał, że Polacy są narodem osiadłym,  

natomiast  na zachodzie  Europy  mieszkaniec zmienia miejsce zamieszkania od 5 do 6 razy     

w ciągu swojego życia.  W Polsce, tam gdzie się urodził, tam przebywa. Ale jeżeli byśmy mieli 

zwiększoną mobilność – transport, to na pewno rolnicy poszukają pracy poza rolnictwem. 

Uznał, że PSL to  partia rolnicza, która broni interesów polskiej wsi – polskiej prowincji. 

Nadmienił, że polscy wyborcy zachowują się różnie. Jeśli PSL jest obecnie w układzie                

z Platformą Obywatelską  i kiedy  na ostatnim spotkaniu rozmawiali z Premierem nt. KRUS     

i innych programów,  powiedziano, że bez PSL nie ma rządu. Dlatego tematy, które są trudne 

dla Platformy np. wybory, sprawa KRUS, fundusz sołecki, to propozycje PSL, które mają 

przychylność Platformy Obywatelskiej. 

Jeżeli chodzi o sprawę drogi wojewódzkiej nr 620 obiecał, że zainteresuje się tym. 

Poinformował, że o ile  jest mu wiadomo, to inwestycja tej drogi przewidziana jest w 2010 r.   

W kwestii znaków drogowych, uznał, że jeżeli radni uważają, że są nieprawidłowe, to może 

wystąpić do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

W sprawie Agencji Nieruchomości Rolnych, powiedział, że   założyli , że ziemia nie może być 

niczyja i  jeżeli są uregulowane  sprawy prawne gruntów rolnych, to ziemię trzeba dać 

rolnikom. Podkreślił, że jest to projekt PSL, żeby rolnicy mogli poszerzyć swoje gospodarstwa 

rolne. Dlatego czas działania Agencji jest określony. Ziemia zostanie sprzedana – przestanie 

istnieć Agencja. 

Odnośnie szkół rolniczych, powiedział, że część szkół  przeszła pod władanie Ministerstwa 

Rolnictwa, kiedy Ministrem Rolnictwa był Andrzej Leperr. Okazało się, że kiedy szkoły 

rolnicze były w gestii powiatów funkcjonowały lepiej niż w gestii Min. Rolnictwa tak jak np.        

w powiecie żuromińskim,  szkoła rolnicza jest w gestii Powiatu i funkcjonuje dobrze. 

Odnosząc się  do sytuacji szkoły rolniczej w Gołotczyźnie, poinformował, że  przed przejęciem 

szkoły przez Min. Rolnictwa, ziemia na pewien okres czasu  została wydzierżawiona przez 

Powiat. Później powstał problem , co zrobić z tym  gospodarstwem. W związku z tym są 

dyskusje w Ministerstwie Rolnictwa, czy  szkół rolniczych nie przekazać znowu w gestię 

Powiatów.  

W sprawie dzikich zwierząt (dzików) poinformował, że od nowego roku sprawy związane             

z kołami łowieckimi od Wojewody  przejął w ustawie kompetencyjnej Samorząd 

Wojewódzki. Uznał, że  problem jest olbrzymi.  Pierwszy raz spotkał się z nim  w pierwszej 

kadencji Sejmu, kiedy rolnicy skarżyli się na brak współpracy z kołem łowieckim.  
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Nadmienił, że kiedy spotkał się z kołem łowieckim, powiedziano mu, że problem tkwi w cenie 

skupu.     W punkcie skupu za 1 kg dzika  kosztuje 1,80 zł. i koła łowieckie nie mają pieniędzy 

na zapłatę rolnikom za powstałe szkody.  Myśli, że w tej sprawie będą nowe rozwiązania. 

W kwestii bobrów – powiedział, że  z pierwszych bobrów cieszyli się wszyscy, iż świadczy to  

o dobrym, zdrowym środowisku i bobry genetycznie się do niego przystosowały. Obecnie 

problemy z bobrami ma melioracja, ponieważ niszczone są cieki wodne jak i drzewostany. 

Być może sprawa bobrów będzie rozwiązana. Wymaga dogadania się, czy koło łowieckie 

będzie otrzymywać od Marszałka zezwolenie na prowadzenie odstrzałów. 

Uznał, że widzi potrzebę roboczego spotkania z fachowcem, który zna się na problemach 

rolnych. 

Radny W. Światkowski -  poinformował, że nie miał na myśli tego, że droga jest źle 

oznakowana, ale że zamiast remontu ustawione są znaki. 

Prezes Gminnego Związku  Kółek i Organizacji Rolniczych Włodzimierz Salwin – zwrócił 

uwagę na pracę Ośrodka Zdrowia w Przewodowie, który w soboty i niedziele jest nieczynny. 

Uważał, że jeśli jest taka służba zdrowia, to po co ona w ogóle jest.  Nadmienił, że                       

w pozostałych dniach lekarz pacjentów przyjmuje. Ale jeśli chodzi o soboty i niedziele - nie.        

Jego zdaniem,  ktoś powinien się tym zająć, iż mieszkańcy są bezradni, a SPZOZ Pułtusk  jeśli 

chce to przyjmuje, albo każe iść do lekarza rodzinnego. Nadmienił, że kiedy zadzwonić do 

lekarza rodzinnego, też go nie ma. Uznał, że jest to nie w porządku. 

Radny Zdzisław Sierzan – powiedział, że lekarz w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie 

przyjmuje do godz.  12.00  i do 13.00. 

Przedstawiciel Izb Rolniczych A. Janczak – wyjaśnił, że jego pytanie może było zadane 

zawile, ale dotyczyło dochodów rolniczych. Powiedział, że gospodarze na ten temat  mają 

inne zdanie, a Główny Urząd Statystyczny inne. Uznał, że każdy rolnik ma  dochody 

indywidualne i zapytał,  jak to pogodzić?  Dodał, że  sam osobiście   i podobnie inni rolnicy  

czują się dyskryminowani, ponieważ dzieci nie mogą skorzystać ze stypendium.  

Poseł na Sejm A. Sopliński – powiedział, że Pan A. Janczak mówi o stypendiach, a w Sejmie 

była burzliwa dyskusja, czego na pewno nie poprze PSL dotycząca odpłatności za wyższe 

studia. Poinformował, że była propozycja, żeby wyższe studia były płatne, Na to nie mógł się 

zgodzić PSL i projekt upadł.  

Jeśli chodzi o sprawę szpitala i lecznictwa, to jest  tu kwestia dogadania się, ponieważ lekarze 

w niepublicznych lub publicznych zakładach, którzy prowadzą praktykę lekarza rodzinnego   

są zobowiązani do tzw. nocnej pomocy doraźnej. Uznał, że normalnie, wymieniają się 

poszczególni lekarze rodzinni i mają dyżury. Jednak lekarze się tym nie zajmują, płacą 

niewielkie pieniądze do placówki publicznej jaką jest szpital  i pogotowie ma zabezpieczyć 

pomoc doraźną nocną. Nadmienił, że w Sejmie są cały czas dyskusje,  iż obecnie lekarze 

rodzinni w obecnym programie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia mają bardzo 

dużo pieniędzy. Spowodowane jest to tym, że lekarz rodzinny ma określone  godziny przyjęć, 

nie zajmuje się profilaktyką i innymi problemami.  
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Dodał, że  obecnie doszli pacjenci chorzy na cukrzycę i pacjenci kardiologiczni, a to 

doprowadziło do wzrostu nakładów na refundację leków. Jednak pacjent idzie do lekarza 

rodzinnego, a lekarz rodzinny wypisuje receptę lub kieruje do poradni specjalistycznej gdzie 

uzyska poradę za 2 lub 6 miesięcy.  Jeżeli pacjent ma pieniądze,  idzie do gabinetu 

prywatnego.   Jeżeli ich nie ma,  wraca do lekarza rodzinnego, który pisze  mu skierowanie do 

szpitala – najbardziej drogiego ogniwa systemu lecznictwa. Dlatego doszło do sytuacji, że      

w Polsce brakuje bardzo dużo lekarzy specjalistów.  Jeżeli chodzi o rozbudowę szpitala  

uważał, że  obecnie inwestycje powinny być typu - małe oddziały łóżkowe (przy obecnej 

technologii medycznej pacjent przebywa 2 – 4 dni i idzie do domu). Natomiast powinny być 

bardzo rozbudowane poradnie specjalistyczne, gdzie pacjenta można obrazować i prowadzić             

w poradni specjalistycznej, co spowodowałoby spadek zadłużenia placówek leczniczych. 

Poinformował, że szpital w Ciechanowie jest dużym szpitalem wielospecjalistycznym i jest 

bardzo zadłużony, iż ok. 30% pacjentów powinno być leczonych ambulatoryjnie,  a nie          

w warunkach szpitalnych.  Jednak jego zdaniem, na problem lecznictwa   i szpitalnictwa 

trzeba popatrzeć i  z drugiej strony: czy pacjenta stać na leczenie ambulatoryjne w domu, na 

wykupienie leków i opiekę? Dlatego, choć jesteśmy biednym państwem, to cały wysiłek 

leczniczy jest skierowany na leczenie szpitalne, a to pochłania pieniądze. Nadmienił, że 4 lata 

temu budżet NFZ wynosił   34.000.000.000 zł.,   w roku 2009 wynosił ok. 60.000.000.000 zł.  

W systemie tym budżet prawie się podwoił, a jest gorzej. Oznacza to, że trudno jest  dostać  

się do lekarza i  droższe są leki. Ogólnie sytuacja jest zła, ale głównie zależy od aktywności 

samorządu.  

Prezes Gminnego Związku  Kółek i Organizacji Rolniczych W. Salwin – zapytał, kto jest za to 

odpowiedzialny? 

Poseł na Sejm A. Sopliński – odpowiedział, że za dostępność do systemu i za ochronę 

zdrowia odpowiedzialny jest samorząd gminny. 

Radny Z. Sierzan – zwracając się do Pani Przewodniczącej Rady powiedział, że trzeba wziąć 

się w garść i sprawą się zająć. 

Prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych W. Salwin – powiedział, że jemu 

chodzi o to, kto jest konkretnie za to odpowiedzialny, że w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie 

jest piękna tablica, na której wszystko pisze. Jedziesz do Pułtuska i jesteś obsłużony. Więcej 

nie interesuje go nic. 

Sołtys wsi Stare Grochy Tomasz Długołęcki – uznał, że Pan poseł nie odpowiedział, czy 

prawnie możemy oczekiwać od pogotowia pomocy w godzinach nocnych, czy nie? A mówi     

o takich rzeczach, o których wszyscy wiedzą. 

Poseł na Sejm A. Sopliński – odpowiedział, że pacjenci mają prawo do otrzymania pomocy 

medycznej, dlatego, że lekarze rodzinni na pewno częściowo finansują karetkę pogotowia. 

Jeśli chodzi o pogotowie ratunkowe to są karetki tzw. nocnej pomocy doraźnej, gdzie za tą 

pomoc odpowiada szpital i karetki z zakresu ratownictwa medycznego. 
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Po wykręceniu z telefonu komórkowego nr 112 pacjent jest od razu  zlokalizowany  gdzie 

nastąpiło zdarzenie. Jest to skoordynowane z dyspozytorem Państwowej Straży Pożarnej, 

który przekazuje informację o zdarzeniu tam gdzie jest karetka z ratownikiem  i do zdarzenia 

wyjeżdża  ratownik.    

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – powiedziała, że za opiekę zdrowotną na terenie gminy 

odpowiada Pan doktor Mikuś, który podpisał umowę z Panem Wójtem. Nadmieniła, że  na 

przedstawiciela Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej tj. Pana dr Mikusia  wybrali radni, 

z których większość jest w tej  Radzie Gminy i obecnie należałoby wyegzekwować to, co 

obiecał. Przypomniała, że Ośrodek Zdrowia w Przewodowie i  Szyszkach Pan dr Mikuś 

wydzierżawił od Urzędu Gminy i przeprowadził  tam remonty. Za przeprowadzenie 

remontów zwolniony jest z płacenia czynszu dzierżawnego, ale do końca nie wywiązuje się ze 

swoich zobowiązań. 

Sołtys wsi Kozłówka Jadwiga Koc – powiedziała, że sprawa służby zdrowia na terenie gminy 

Gzy jest poruszana prawie na każdej Sesji Rady Gminy. W tej chwili prawdopodobnie             

w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie pacjentów przyjmuje Pan dr Laskowski, we wtorki   Pani    

dr Dul. Uznała, że  1 lekarz na taki teren, to makabra.  W Ośrodku Zdrowia w Szyszkach 

przyjmuje Pani doktor,  ale więcej  we Winnicy jak w  Szyszkach. Następnie zapytała, czy nie 

można temu zaradzić? Skoro Rada Gminy wybrała oferenta, który miał zapewnić wspaniałe 

warunki, czy nie można rozwiązać z nim umowy, a zawrzeć z kim innym? Jej zdaniem, po to 

jest Rada, żeby o tym zadecydowała. Jej zdaniem,  skoro społeczeństwo jest niezadowolone,       

to wydaje się jej, że jest taka możliwość. Poinformowała, że z tego co wie,  większość 

pacjentów zabiera  deklaracje i przenosi się do „GAJDA-MED” w Pułtusku. Wydaje się jej, że 

problem ten leży w gestii Rady.  

Przewodnicząca Rady  M. Filipowicz – poinformowała, że myśli,  na najbliższe posiedzenie 

Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego należy zaprosić Pana dr Mikusia            

i w tym temacie konkretnie porozmawiać. 

Poseł na Sejm A. Sopliński – powiedział, że jest to ośrodek gminny i gmina jest tu władzą, 

która może sobie ustalić system ochrony zdrowia, ewentualnie wypowiedzieć umowę,  czy 

zatrudnić lekarza lub  firmę, która będzie spełniała wymogi, gdyż jak słyszy Pan doktor jest 

tylko na dojazdy – nie ma lekarza stałego. 

Radny Z. Sierzan -  powiedział, że Pan dr Mikuś z Ośrodka Zdrowia w Przewodowie zrobił 

placówkę. Miał przyjmować od godz. 8.00 do 18.00, o czym na posiedzeniu Komisji i Sesjach 

mówi od 2 lat. Jego zdaniem, ze względu na lukę prawną, w Przewodowie zrobił placówkę       

i od godz. 13.00 pacjentom każe jeździć do Winnicy. Uznał, że Pan Wójt  na tę sytuację nic  

nie reaguje. 

Poseł na Sejm A. Sopliński – wyjaśnił, że Pan doktor jest lekarzem rodzinnym i ma kontrakt    

z NFZ. Drugi kontrakt ma na wynajem lokali z gminą i od gminy zależy jak sobie ustawi 

współpracę z danym lekarzem.  
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Radny Z. Kaczorowski – zwracając się do Pana posła powiedział, że Pan poseł zobaczył jak 

jest dobrze.  Myśli, że za chwilę  problemów będzie  więcej i  użalanie się należy skończyć. 

Jednak do Pana Posła miał jedną uwagę, bo jak stwierdził,  jest najlepiej jak kieruje się ją do 

tych ludzi, którzy mają bezpośrednio wpływ na politykę państwa.  Uznał, że Pan Poseł  widzi      

i sam to dzisiaj potwierdził, że są luki prawne. Zaznaczył, że sam osobiście   wie  skąd się 

biorą luki prawne, że wynikają z jakichś interesów, nie wynikają z tego, że zostawia się 

pewne furtki.  Jego zdaniem, komplikacja  prawa tworzy warunki do takich nadużyć.               

W związku z tym może te prawo należy inaczej konstruować, może upraszczać, może nie 

tworzyć, nie naprawiać, może zbudować nowe przepisy, może wreszcie wymyśleć własny 

model niekoniecznie małpować wszystko, co jest  ze świata. Wspomniał również o tym, że 

Pan poseł powiedział, że jest w temacie oświaty. A tam jest też błąd, było małpowanie,           

a obecnie efekty są takie, że nie wiadomo jaka będzie jej przyszłość. Życzył, aby w przyszłości 

kierować się rozsądkiem i budować coś od początku  niż naprawiać  to co chwilę. Natomiast  

jeśli dalej coś naprawiać,  to nie udawać, że się chce naprawiać. Dodał, że nie mówi tego ze 

złośliwości, tylko często  ma takie  odczucie - tak jak chociażby Pan Prezes Pawlak,  który nie 

raz występuje, a on go po godzinie nie może w ogóle zrozumieć. Po czym zapytał, czy nie ma 

w tej partii mądrzejszych ludzi?  

Przewodnicząca M. Filipowicz – powiedziała, że myśli, że dla osób zainteresowanych, które 

mają problemy i pytania można  zorganizować spotkanie robocze z przedstawicielem 

Ministerstwa Rolnictwa np. Panem Nalewajkiem.  

Następnie o zabranie głosu poprosiła kolejnego gościa - dyrektora biura Pana posła                

A. Soplińskiego  - Pana Józefa Kalińskiego. 

Dyrektor Biura Posła na Sejm Aleksandra Spolińskiego  Józef Kaliński – poinformował, że 

jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego i  ściśle współpracuje z samorządem i gminą 

Gzy. Następnie pogratulował dzisiejszego budżetu gminy.  W swojej wypowiedzi skupił się na 

budżecie Samorządu Województwa Mazowieckiego, który został zatwierdzony 21.12.2009 r. 

W ten sposób chciał ostudzić zapały, gdyż słyszał, że najwięcej problemów jest z drogami,       

z pracą ośrodków zdrowia itp.  Przypomniał, jak wcześniej powiedział Pan poseł,                       

za rok 2009, w następnym  roku budżetowym na biedniejsze  województwa Samorząd 

Województwa Mazowieckiego musi odprowadzić kwotę 940.000.000 zł, co na 3.200.000.000 

zł. jest to kwota niebagatelna i jest to bardzo krzywdzące tym bardziej, że Budżet Samorządu 

Województwa jest znacznie obciążony długiem. Wiąże się  to z tym , że w uchwalonym 

budżecie na rok 2010 nie ma zaplanowanego programu, z którego korzystała gmina jako 

samorząd  i inne gminy  powiatu tj. Wojewódzkiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju 

Mazowsza, ani Programów Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych. Ale jeśli pojawią się 

dochody, to taka rzecz jest w gestii załatwienia. Zaznaczył, że kiedy rozmawia z radnymi 

województwa sądzi, że rok 2010 powinien być przynajmniej w Programie Komponentu C - 

rozwoju dróg lokalnych. Uznał, że mimo trudnego roku 2009,w województwie mazowieckim 

udało się dużo zrobić, czego jest świadkiem  również   w gminie Gzy.  
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W kwestii programu „schetynówki” powiedział, że jest tu za dużo polityki i szanse mają 

wnioski te, których usytuowanie dróg jest w granicach dróg wojewódzkich i krajowych.         

W imieniu własnym, dyrektora i pracowników Delegatury w Ciechanowie jak i Pana 

Marszałka, złożył serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się nowego roku, aby był on 

pomyślny. Zachęcał do wejścia na stronę internetową główną www.mazowia.pl  na której 

można zobaczyć wszystkie wskaźniki, które zaplanował Samorząd Województwa 

Mazowieckiego. Zaznaczył, że problemy, o których mówili uczestnicy Sesji są naprawdę duże 

i tylko podczas  bezpośredniego kontaktu można się dowiedzieć wielu rzeczy. Zapewnił,  że 

jeśli będzie potrzeba od Pana Wójta i samorządu gminnego,  razem z Panem posłem              

A. Soplińskim są otwarci i  pomogą zorganizować spotkanie, zaprosić kompetentną osobę, 

żeby odpowiedzieć na wszystkie szczegóły. 

Prezes Gminnego Związku Polskiego Stronnictwa Ludowego   Konstanty Wielgolewski -        

z okazji nowego roku złożył wszystkim wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, więcej 

pieniędzy i żeby przyszły lepsze czasy. 

Prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych  W. Salwin - jako członek Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Przewodowie – poinformował, że Spółdzielnia  ta 

została zlikwidowana. Nadmienił, że były podjęte dwie uchwały i Rada podjęła decyzję            

o likwidacji, iż zaczęły tworzyć się większe długi jak dotychczas powstały. Uznał, że co było 

wszystko było sprzedawane  i rozchodziło się na długi. Poza tym doszło do tego, że został 

zrobiony dług, który nie powinien powstać.  Na ten dług została sprzedana baza w Szyszkach. 

Powiedział, że SKR w Przewodowie  został sprzedany również na dług za kwotę 460.000 zł. 

Nabywcą jest Pan Nieścior – właściciel Stacji Paliw w Pułtusku, który częściowo zobowiązany 

został przez Radę, do uruchomienia czegoś dla rolnictwa np. lepszej stacji paliw. Dodał, że 

Pan Nieścior zobowiązał się częściowo, ale  pewnie będzie trudno  od niego to 

wyegzekwować. Podkreślił, że koszty jakie powstaną w związku ze sprzedażą SKR zostaną 

uregulowane, a pozostałe pieniądze jeśli takie zostaną,   zaproponowano  żeby  oddać je 

członkom kółek rolniczych. Pieniądze otrzymają tylko te kółka, które należały do  rejonu SKR 

w  Przewodowie.  

Na koniec swojego wystąpienia, życzył, żeby Rada Gminy zajęła się służbą zdrowia, życzył 

wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i jak najlepszego przyszłego roku.  

Radny Leon Pytel – powiedział, że za kilka godzin dobiegnie stary rok 2009. W związku z tym, 

każdy zastanawia się nad refleksją, czy Radzie  udało się wszystko wykonać, co  zostało 

zaplanowane w tym roku. Uznał, że przy trudnej sytuacji spowodowanej chorobą Wójta, 

Radzie udało się zrobić dużo. Być może nie na tyle ile zamierzała Rada, ale na miarę 

możliwości i  środków, które  posiada. Uznał, że do załatwienia jest dużo spraw, tak jak np. 

sprawa ze służbą zdrowia. Przypomniał, że 2 lata temu z Panem dr Mikusiem 

odpowiadającym za służbę zdrowia na terenie gminy Gzy przeprowadził rozmowę, która 

nawet ukazała się na łamach Tygodnika Ciechanowskiego. Pan dr Mikuś przyrzekł i obiecał, 

że godziny urzędowania będą od 8.00 do 16.00,  ale tego nie dopełnił.  
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Dopełnił to w obecnym roku, proponując wiosną na posiedzeniu Rady Gminy, że 

wygospodarował jeden dzień   -  w poniedziałki będzie przyjmował do g. 15.30. Nadmienił, że 

pokusił się, ściągnął Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i uznał, że jest tam 

furtka wyjścia. Pan dr Mikuś w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie nie ma macierzystego 

zakładu, w którym jest niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.  Zakładem macierzystym jest 

zakład we  Winnicy. Jego zdaniem,  w Zarządzeniu Prezesa NFZ jest zapis, że w pozostałych 

jednostkach może ograniczyć przyjmowanie pacjentów. W związku z tym, Pan dr Mikuś 

wykorzystując lukę skorzystał z prawa i mógł ograniczyć czas przyjmowania pacjentów do      

g. 15.00, i tak zrobił. 

Uznał, że Rada Gminy wspólnie z Wójtem może wymóc albo z odpowiednim wyprzedzeniem 

wypowiedzieć umowę  i na teren gminy przyciągnąć inny zespół niepublicznych lekarzy, 

którzy postarają się sprostać wymaganiom społeczności gminy. Poinformował, że jest jeszcze 

dużo innych spraw bieżących, które należałoby uruchamiać od zaraz, ale przy obecnej   

sytuacji jaka  istnieje nie mogą nabierać swojego tempa. 

Na koniec podziękował za przybycie Panu posłowi  A. Soplińskiemu. Z uwagi na zbliżający się 

koniec starego roku a początek 2010 r. życzył mu dużo sukcesów w nowym roku 2010 na 

niwie tworzenia nowego prawa, zdrowego prawa jak również w życiu osobistym i na niwie 

politycznej - jako zasłużonego  i trwałego działacza PSL. Dyrektorowi jego Biura                  

Panu J. Kalińskiemu podziękował za wspieranie gminy Gzy we wszystkich inicjatywach, po 

jakie się zgłasza. Radnym, sołtysom i wszystkim obecnym na sali obrad,  w nowym roku 2010 

życzył samych dobrych, pogodnych dni, żeby nadchodzący rok był lepszym rokiem, żeby 

wszyscy zaczęli patrzeć na świat  z większym optymizmem jak w roku 2009. 

Sekretarz B. Polańska – w imieniu Pana Wójta, który nie mógł być obecny na Sesji, 

wszystkich pracowników urzędu, kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych         

oraz swoim własnym  gorące  podziękowania skierowała w stronę radnych i sołtysów, którzy  

okazali wiele życzliwości w stosunku do pracowników urzędu i pomagali w realizacji budżetu 

2009. Uznała, że dla urzędu był to bardzo trudny rok, iż spotykaliśmy się z wieloma 

problemami. Mimo to,  wspólnie  dobrnęliśmy do końca i myśli, że  zadania,  które były 

zaplanowane w 2009 r. zostały wykonane. Odnośnie budżetu roku 2010 powiedziała, że ze 

swojej strony i pracowników będziemy się starać wykonać wszystkie ustalenia.  

Poinformowała, że rok 2010 będzie rokiem trudnym dla administracji samorządowej – 

podwójne wybory i spis rolny, gdzie wiele sprawozdań zostało już przekazanych do GUS i cały 

czas jesteśmy w trakcie analizy różnych spraw związanych ze spisem.  

Na rok 2010 wszystkim zgromadzonym na sali obrad jak również pracownikom urzędu 

życzyła dużo  siły w realizacji budżetu roku 2010, a nieobecnemu Panu Wójtowi dużo 

zdrowia. Uznała, że wspólnymi siłami dobrniemy do zakończenia tej kadencji. 

Ad. pkt 12.  

W sprawach bieżących gminy nikt nie zabrał głosu. 
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Ad. pkt 13.  

Wolnych wniosków i pytań nie było. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – życzyła wszystkim szczęśliwego nowego 2010 roku oraz 

podziękowała za przybycie  i  udział w posiedzeniu. Sesji. 

       Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca M. Filipowicz o godz. 13.25 

zamknęła Sesję.  

 

Protokołowała:                                                                                              Przewodniczyła: 

 

Zofia Pszczółkowska   

 
 
 
 
 
 
 

 


