
P R O T O K Ó Ł  Nr XXX/2006

z Sesji Rady Gminy , odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 roku

w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie pod przewodnictwem

Pana Cezarego Wojciechowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.

Pan Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXX sesję Rady Gminy Gzy . Po powitaniu radnych 

i  gości   zaproszonych  oświadczył,  iż  zgodnie  z  listą  obecności  stanowiącą  załącznik  nr  1  do 

niniejszego protokołu.  Aktualnie  w posiedzeniu  uczestniczy  12  radnych,  co  wobec  ustawowego 

składu rady wynoszącego 15 osób, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

uchwał.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy, rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad w

następującym brzmieniu :

1. Otwarcie 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 2005,

    a/ wystąpienie Wójta,      

    b/ zapoznanie z Uchwałą  Nr 142/C/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

        Obrachunkowej w Warszawie z dnia 04.04.2006 r. w sprawie wydania opinii 

        o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 

         rok,
     c/ zapoznanie z Uchwałą Nr 4/06 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 11 kwietnia

         2006 roku o opinii wykonania przez Wójta Gminy budżetu za rok 2005 i w sprawie

         wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy,

     d/ Zapoznanie z Uchwałą Nr 163/C/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

         Obrachunkowej  w Warszawie z dnia 13.04.2006 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

         Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 11.04.2006 r. w sprawie udzielenia

         absolutorium Wójtowi Gminy Gzy,

     e/ opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykonania 

         budżetu Gminy Gzy za 2005 rok,
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      f/ opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 

         2005,

     g/ dyskusja,   

6. Podjecie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia 

    absolutorium Wójtowi Gminy.       

7. Podjecie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2006 rok.

8. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy.

9. Podjecie uchwały w sprawie: zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.

10. Podjecie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy

      w latach 2004 –2011.

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

12. Sprawy bieżące gminy.

13. Wolne wnioski i pytania. 

Ad. pkt 3

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 30 marca 2006 roku Nr XXIX/2006 jest wyłożony na sali obrad do wglądu.  

Radni nie wnieśli uwag i został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 4

Pan  Mieczysław  Skorupski  –  zwrócił  się  do  Pana  Wójta  ze  sprawą  wywozu  śmieci  ze  wsi 

Ostaszewo-Włuski. Stwierdził, że po raz  4 nikt się nie zjawił. Firma Serwis Usługowy „BŁYSK” z 

Makowa obiecywała,  że  przyjedzie  ale nie  dojechała.   Jego zdaniem jeśli   Firma „BŁYSK” nie 

wywiązuje się,  a otrzymała stosowne zezwolenie  to wobec niej  należy zastosować odpowiednie 

środki.   Mieszkańcy  wsi  dopytują  się,  kiedy  przyjadą  po  odbiór  śmieci  a  po  śmieci  nikt  nie 

przyjeżdża.

Pan Ireneusz Ambroziak – zapytał  Pana Wójta,  czy została udzielona odpowiedź  Proboszczowi 

Parafii Szyszki w sprawie cmentarza grzebalnego?   

Na salę obrad przybył jeden radny.

Ad. pkt 5

Pan  Przewodniczący  Rady  –  udzielił  głosu  Wójtowi  Gminy Panu  Zbigniewowi  Zenonowi 

Kołodziejskiemu.

a/

Pan Wójt – odczytał  wystąpienie w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 2005 rok.

Wystąpienie  Wójta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.   

b/ 

Pani  Sekretarz  –  odczytała  Uchwałę  Nr  142/C/2006  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 
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Obrachunkowej w Warszawie z dnia 04.04.2006 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

Wójta  Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok.

Uchwała stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego protokołu.

c/

Pan Zdzisław Kaczorowski – członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy odczytał Uchwałę Nr 

4/06 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy  z dnia 11 kwietnia 2006 roku o opinii wykonania przez 

Wójta Gminy budżetu za rok 2005 i w sprawie o absolutorium dla Wójta Gminy.

Uchwała stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

d/

Pani Sekretarz -  odczytała Uchwałę Nr 163/C/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby    

Obrachunkowej  w  Warszawie  z  dnia  13.04.2006  r.  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Komisji 

Rewizyjnej  Rady Gminy Gzy z  dnia  11.04.2006 r.  w sprawie  udzielenia  absolutorium Wójtowi 

Gminy Gzy.      

Uchwała stanowi załącznik nr  5  do niniejszego protokołu.

e/

Pan  Zdzisław  Kaczorowski –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa 

Publicznego wyraził pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu za 2005 rok. 

Opinia  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  stanowi  załącznik  nr  6   do 

niniejszego protokołu.

f/

Pan Edward Malicki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu wyraził pozytywną opinię w 

sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za  2005 rok.

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

g/

Pan Przewodniczący Rady –  powiedział, że planowany deficyt budżetowy na rok 2005        w 

kwocie 507.077 zł.  został wykonany w kwocie  141.507 zł., czy ma rozumieć, że różnica między 

planem a wykonaniem to środki, które zostały w budżecie na ten rok? 

Pani  Skarbnik –  odpowiedziała,  że  są  to  środki,  które  pozostały  po  stronie  wydatków. 

Niewykorzystane środki w roku 2005 przechodzą do budżetu roku następnego tj. 2006.

Pan Ireneusz Ambroziak -  odnośnie drogi Słończewo – Dziarno zapytał, kiedy będą na  drodze tej 

usunięte usterki techniczne, ponieważ odbiór techniczny już się odbył ? Droga została wykonana ze 

środków unijnych.

Pan Wójt – odpowiedział, że o tej sprawie z wykonawcą rozmawiał jeszcze w ubiegłym roku. Na 

wspomnianą drogę odbył się odbiór techniczny. Był to koniec roku i wykonywana była w trudnych 

warunkach. Pan Wójt rozmawiał z wykonawcą dzień przed sesją  i  zobowiązał się usterki usunąć. Jak 
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wspomniał wcześniej ww. droga była realizowana w trudnych warunkach ale kosmetyczne sprawy 

przez wykonawcę będą wykonane.

Pan Krzysztof Zabielski – powiedział, że  na dzień dzisiejszy minął rok od oddania hali sportowej 

gdzie również miały być wykonane kosmetyczne poprawki i do tej pory nie zostały usunięte. Jedną 

rzeczą, którą zrobił wykonawca było pomalowanie hali.  Zapytał Pana Wójta czy Pan Wójt ostatnio 

był na  hali sportowej?  Pan Zabielski powiedział, że  na dzień dzisiejszy wykonawca w kierunku 

usunięcia usterek nie zrobił nic.   W tej chwili popękane są ściany i są w nich coraz większe szpary, 

które  szpecą. Pan Wójt  niezwłocznie, a nawet natychmiast powinien zrobić coś w tej kwestii. Jego 

zdaniem Urząd Gminy posiada środki prawne, żeby od wykonawcy wyegzekwować to co powinno 

zostać zrobione. 

Pan Wójt – powiedział, że drobne usterki nie świadczą o tym, że hala została wybudowana źle.  Na 

halę jest 3-letnia gwarancja i gmina jest władna aby wyegzekwować to co zostało wykonane źle. Pan 

Wójt poprosi Dyrektora ZAMBET-u, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru i ustali co należy 

poprawić. Takie spotkanie zostanie zorganizowane do 15 –go maja br.

Pan Krzysztof Zabielski – powiedział, że na budowę hali wydano 2.000.000 zł. i wybudowano ją dla 

dobra mieszkańców gminy.  W związku z tym chce i ma życzenie aby wybudowana hala służyła jak 

najdłużej.  Dodał,  że  pomysł  budowy hali  zrodził  się  w innej  kadencji  Rady Gminy,  ale  obecna 

kadencja Rady tą budowę rozpoczęła i zakończyła. 

Uważa, że obecnie  technika budowlana jest na tak wysokim poziomie, że te usterki, które wychodzą 

na hali  sportowej  nie  powinny mieć miejsca.  Zapytał,  kiedy będą  naprawione usterki,  ponieważ 

ZAMBET nie poczuwa się do odpowiedzialności. 

Pan Zdzisław Kaczorowski -   odnośnie umowy gwarancyjnej na halę sportową  wspomniał,  że 

umowa gwarancyjna na halę sportową obowiązuje 60 m-cy czyli 5 lat a nie 3 lata jak powiedział Pan 

Wójt. Stwierdził, że do tej sprawy jako radni wracają wielokrotnie. Jeśli chodzi o drogę w Słończewie 

przyznał, że warunki były trudne i  to rozumie, ale mimo wszystko to gmina korzysta ze środków 

zewnętrznych unijnych i nie można pozwolić sobie na to, aby usterki nie były naprawione. Jest co 

egzekwować tylko trzeba robić to konsekwentnie.   Jego zdaniem temat ten należy załatwić, aby był 

to dobry wizerunek gminy.   

Pan Wójt – powiedział, że każde  przedstawione  słuszne uwagi radnych przyjmuje do realizacji. 

Dodał, że jak powiedział wcześniej, w połowie maja w sprawie usunięcia usterek na hali sportowej 

spotka się z odpowiedzialnymi za to służbami.        

Ad. pkt 6

Pan Przewodniczący Rady –  odczytał  projekt  uchwały w sprawie  rozpatrzenia  sprawozdania  z 

wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy a następnie poddał go pod głosowanie. 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, w głosowaniu brało udział 12 radnych. 
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Za udzieleniem absolutorium Wójtowi głosowało 9 radnych, głosów przeciw - nie było, 3 radnych 

wstrzymało się od głosu.  

Uchwała Nr XXX/160/06 Rady Gminy Gzy z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia 

sprawozdania  z  wykonania  budżetu  i  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  została  podjęta 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.

Ad. pkt 7

Pan Skarbnik – powiedziała, że w związku  z tym że wystąpiły nowe okoliczności zachodzi potrzeba 

uaktualnienia  budżetu  gminy  na  2006  rok.  Otrzymaliśmy  dodatkowe  środki   wynikające  z 

ostatecznego zatwierdzenia  budżetu państwa i zwiększenie  planu udziału w podatku dochodowym 

od osób fizycznych jak również ustalenie ostatecznej rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2006 rok. 

Dochody zwiększyły się o kwotę ogółem 51.798 zł.  z tego z tytułu subwencji i  tytułu udziału w 

podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 35.271 zł. 

W dziale 854  decyzją Wojewody Mazowieckiego uzyskaliśmy dotację celową  na dofinansowanie 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Ustawa funkcjonuje od roku 2005. Na dzień 

dzisiejszy uzyskaliśmy  kwotę 11.271 zł. Jest to zaliczka. W najbliższym czasie otrzymamy środki na 

ten cel.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie wydatków w kwocie 242.402 zł. z tego w dziale 801 

Oświata i Wychowanie 231.131 zł.  z tego kwotę 51.351 zł. przeznacza się na  wykonanie uchwały 

podjętej  na  poprzedniej  sesji  Rady  Gminy  w  sprawie  uaktualnienia  regulaminu  określającego 

wysokość, szczegółowe warunki przyznawania dodatków wynikających ze stosunku pracy, innych 

składników wynagrodzeń oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gzy.  Kwotę 179.780 zł. na wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym 

„ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie”.  W dziale 854  dotacja 

celowa, która otrzyma gmina zostanie rozdzielona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Pan  Zdzisław  Kaczorowski –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa 

Publicznego wyraził pozytywną opinię do  projektu uchwały .

Pan Edward Malicki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu  wyraził również  pozytywną 

opinię  do projektu  uchwały.

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 

2006 rok i poddał go pod głosowanie.

Na 13 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem uchwały głosowało13 radnych. 

Uchwała Nr XXX/161/06 Rady Gminy Gzy z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian budżetu 

gminy Gzy na 2006 rok została podjęta jednogłośnie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8 
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Pani  Sekretarz –  powiedziała,  że  ukazało  się  rozporządzenie  Rady  Ministrów  zmieniające 

rozporządzenie  w  sprawie  zasad  wynagradzania  pracowników.  Zmieniła  się  tabela  najniższego 

wynagrodzenia Wójtów i Burmistrzów, gdzie najniższe wynagrodzenie zasadnicze Wójta do  15.000 

mieszkańców wynosi  3.450 zł.  Zgodnie z rozporządzeniem  przepisy mają zastosowanie od dnia 

01.01.2006  r.   Pan  Wójt  od  01.01.2005  r.  nie  pobiera  wynagrodzenia  zgodnie   z  poprzednim 

rozporządzeniem i obecnym. 

Na bazie tych rozporządzeń został  przygotowany projekt uchwały,  który uwzględnia  minimalne 

wynagrodzenie tj. rozporządzenie, które reguluje wzrost wynagrodzenia od 01.01.2005 r. o 3% czyli o 

inflację, natomiast od 01.01.2006 r.  wzrost wynagrodzenia o 1,5%  Pan Przewodniczący Rady - 

wyjaśnił, że  Pani Sekretarz przygotowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta  Gminy Gzy za 2006 r.  Następnie była  zaproponowana poprawka odnośnie uregulowania 

wynagrodzenia za rok 2005. W związku z tym jest projekt uchwały i projekt uchwały z poprawką.

Pan  Zdzisław  Kaczorowski –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa 

Publicznego – powiedział, że głosowana była poprawka i projekt uchwały. Były pewne rozbieżności 

ale w obu przypadkach opinia była pozytywna.

Pan Edward  Malicki  –  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu  powiedział,  że  Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy 

na 2006 rok z uwzględnieniem roku 2005. 

Pan  Przewodniczący  Rady –  poddał  pod  głosowanie  uwzględnienie  poprawki   w  sprawie 

wynagrodzenia za  2005 rok.

Na  13  radnych obecnych  na  sali  obrad,  za  przyjęciem poprawki  głosowało  9  radnych,  przeciw 

przyjęciu poprawki głosowało – 4 radnych. 

Poprawka została przyjęta większością głosów.

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt całej uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Gzy a następnie poddał pod głosowanie.

Na 13 radnych obecnych na sali obrad za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, wstrzymało się 5 

radnych.   

Uchwała Nr XXX/162/06 Rady Gminy Gzy z dnia 27 kwietnia  2006 roku w sprawie:  ustalenia 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy  została podjęta większością głosów i stanowi załącznik nr 10 

do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 9

Pani Sekretarz – powiedziała, że Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy został zatwierdzony na sesji 

Rady Gminy 30 lipca 2004 roku.  W planie tym były ujęte zadania na okres 2004 – 2006, 2007 – 

2013. W trakcie realizacji inwestycji zmianie uległy nazwy różnych zadań jak również nakłady do 

poniesienia. W związku z tym należało dokonać pewnych zmian w Planie Rozwoju Lokalnego i 
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dostosować do budżetu gminy. 

W Modernizacji Dróg Gminnych o Znaczeniu Lokalnym  dokonano poprawek nazwy zadania i kwoty 

nakładów do poniesienia. Przebudowa drogi gminnej Osiek Górny – Grochy Imbrzyki  - realizacja w 

roku  bieżącym  .  Zmieniona  jest  kwota   zadania.  Modernizacja  (przebudowa)  drogi  gminnej 

Mierzeniec – Grochy Stare. Zadanie to planowane jest do realizacji w roku 2006 i 2007. W zadaniu 

Modernizacja i ulepszenie drogi gminnej Kozłówka – Pękowo – została zmieniona kwota nakładów. 

W Gospodarce  Odpadami  Stałymi  –  współudział  w  realizacji  inwestycji  i  użytkowania  obiektu 

składowiska odpadów komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej. Na dzień dzisiejszy jest 

już po przetargach i zmieniła się kwota zadania. W Infrastrukturze Społecznej i Ochronie Zdrowia – 

Modernizacja  budynku  Urzędu  Gminy  w  Gzach  (wymiana  dachu,  wymiana  stolarki  okiennej)- 

nakłady do poniesienia były razem ogółem. Po dostosowaniu do aktualnego budżetu kwota została 

rozbita na kwotę, która została wydana w 2005 r. i na kwotę, która będzie wydana na wymianę okien 

w roku 2006.

Do punktu Infrastruktura i  Ochrona Zdrowia – dodaje się zadanie - Termomodernizacja budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie . Zadanie to było przewidziane do realizacji w roku 

2007.  Z  uwagi  na  otrzymanie  dodatkowych  środków,  zadanie  to  będzie  wykonywane  w  roku 

bieżącym.  Okres 2007 – 2013 Infrastruktura Społeczna i  Ochrona Zdrowia – w przewidzianym 

zadaniu - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  w Przewodowie i Skaszewie 

należy pomniejszyć o kwotę przeniesioną na 2006 rok  Jest to dostosowanie powyższych zadań do 

obowiązującego budżetu i zadań planowanych w budżecie na 2006 rok.

Pan  Zdzisław  Kaczorowski –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa 

Publicznego wyraził pozytywną opinię do zaproponowanego projektu uchwały.

Pan Edward Malicki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu również wyraził pozytywną 

opinię do zaproponowanego projektu uchwały. 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: zmian Planu Rozwoju Lokalnego 

Gminy Gzy i poddał go pod głosowanie.

Na 13 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem uchwały głosowało13 radnych.

Uchwała Nr XXX/163/06 Rady Gminy Gzy z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian Planu 

Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy  została podjęta jednogłośnie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.   

Ad. pkt 10   

Pani  Sekretarz –  poinformowała,  że ustawa z dnia 27.04.2001 r.  zobowiązuje Wójta  Gminy do 

przygotowania i przedstawienia  Radzie Gminy Programu Ochrony Środowiska i taki program na lata 

2004  –  2011  został  opracowany.  Powyższy  plan  musi  być  spójny  z  planem powiatu  i  planem 

województwa, dlatego też został zaopiniowany w marcu br. przez Zarząd Powiatu w Pułtusku.
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Pan  Przewodniczący  Rady –  powiedział,  że  w/w  program  w  celu  zaopiniowania  przeszedł 

poszczególne szczeble administracyjne i w międzyczasie być może się zdeaktualizował ale zmiany do 

niego wprowadzać można  w każdym czasie. Program jest konieczny aby ściągnąć środki unijne na 

inwestycje w gminie.

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie : uchwalenia Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Gzy w latach 2004 - 2011 a następnie poddał pod głosowanie. 

Na 13 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem w/w głosowało 13 radnych. 

Uchwała Nr XXX/164/06 Rady Gminy Gzy z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: uchwalenia 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy w latach 2004 – 2011 została podjęta jednogłośnie 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11  

Pan Wójt – odnośnie interpelacji Pana Mieczysława Skorupskiego dotyczącej odbioru śmieci ze wsi 

Ostaszewo-Włuski powiedział, że śmieci  miała odbierać firma   „BŁYSK” z Makowa Maz. ale tego 

nie uczyniła. Pan Wójt przedzwoni do „BŁYSK-u” i zapyta dlaczego jeszcze nie  podpisali umów na 

odbiór śmieci z mieszkańcami Ostaszewo-Włuski. . Jeśli nie będą chcieli podpisać Pan Wójt w tej 

sprawie zwróci się do Zakładu Usług Komunalnych w Pułtusku.

Pan  Mieczysław  Skorupski -   stwierdził,  że  mieszkańcy  chcą,   aby  śmieci  odbierała  firma 

„BŁYSK,” ponieważ dają pojemniki i  pobierają tańsze opłaty. Natomiast  ZUK z Pułtuska takich 

pojemników nie posiada a jedynie worki. 

Jeśli chodzi o interpelacje złożoną przez Pana Ireneusza Ambroziaka  Pan Wójt odpowiedział, że na 

dzień dzisiejszy dla wsi Szyszki nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego i o 

pomocy finansowej czy można jej udzielić na cele parafialne mówić nie można.

Pan Krzysztof Zabielski – zapytał Pana Wójta,  kiedy zostanie opracowany plan żwirowania dróg, 

ponieważ zgodnie z ustaleniami na ostatniej sesji Rady Gminy Pan Wójt miał go przygotować i 

wykonać do końca czerwca ?

Pan Wójt – odpowiedział, że na dzień dzisiejszy planu żwirowania dróg nie ma, ponieważ było tylko 

kilka wniosków i wnioski jeszcze wpływają. Żwirowanie będzie robione na przełomie maj koniec 

czerwca  Plan taki zostanie opracowany i przedstawiony.

Pan Krzysztof Zabielski – zapytał, kiedy będzie ustalony plan żwirowania? Chce uzyskać realny 

termin. Zapytał również ,co dzieje się z wnioskami niezrealizowanymi w roku 2005?

Chodzi głównie o jeden wniosek Klubu Radnych „Samorządowe Porozumienie Rolników” odnośnie 

żwirowania dróg,  przepustów i poprawienia mostku, który został złożony  na sesji Rady Gminy w 

Skaszewie rok temu i nie został zrealizowany w całości.

Pan Wójt – odpowiedział, że większość punktów w złożonym wniosku zostało zrealizowanych, ale 

być może nie zostało wszystko zrealizowane w całości.   Jeśli  było pisane po 30 przyczep żwiru 
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trudno jest od razu zrealizować. Nie znaczy, to że tyle trzeba dowieźć.  Do wniosku wróci ponownie. 

Pan Wójt o wniosku pamięta.  Co  zostało nie zrealizowane zostanie dowiezione w pierwszych dniach 

lipca.

Pan  Janusz  Konarzewski –  zapytał,  czy  Pan  Wójt  kontaktował  się  z  Dyrektorem  Zarządu 

Powiatowego Dróg w Pułtusku  Panem Strzyżewskim i czy zamierza w tym roku łatać dziury na 

naszych drogach powiatowych?

Pan Wójt – odpowiedział, że z Panem Strzyżewskim kontaktował się kilkakrotnie. Powiedział, że 

obecnie prace prowadzi  na drogach  za Narwią, ponieważ tam ma jechać wyścig pokoju. W związku 

z tym drogi tamte wykona w pierwszej kolejności a następnie u nas. Pan Wójt stwierdził, że jadąc 

drogą Kozłówka – Krzemień część dziur jest załatanych. W tej sprawie będzie dzwonił 28.04.2006 r. 

Pan Janusz Konarzewski – powiedział, że w tym roku na drodze tej nie została załatana ani jedna 

dziura. Dziury były łatane w zeszłym roku i są większe jak były. Zdaniem Pana Konarzewskiego 

łatanie dziur trzeba bardziej egzekwować.

Pan Krzysztof Zabielski -  powiedział, że składał prośbę, aby Pan Wójt wystosował  odpowiedź, 

dlaczego nie został zrealizowany wniosek i podał przyczyny nie wykonania wniosku Klubu Radnych 

”SPR” Minęło  90 dni  i odpowiedzi  nie uzyskał.  Zapytał, co będzie dalej w tej kwestii?    

Pan Wójt – powiedział, że jeśli nie było  odpowiedzi to taka odpowiedź zostanie udzielona.  

Pan Krzysztof Zabielski – stwierdził, że na odpowiedź był ustalony ustawowy termin. Można to 

sprawdzić w protokole z sesji Rady Gminy można,  ponieważ jest tam dokładna data. Odpowiedzi nie 

uzyskał ani sołtys ani on. 

Pan Mieczysław Skorupski -  uznał, że zachodnia część gminy przez tydzień była „ odcięta od 

świata”, ponieważ nie można było nigdzie wyjechać. Jego zdaniem  właśnie tam trzeba żwirować 

drogi najbardziej. Dodał, że jeśli Pan Wójt realizuje wnioski to należy realizować wszystkie.  Każdy z 

radnych ślubował pracować dla dobra gminy, a każdy pracuje tylko dla siebie. Budowane są drogi do 

nikąd. Na drogę, która łączy 3 wsie żwiru przywieźć nie można, ponieważ nie ma środków i droga 

jest nieprzejezdna, a buduje się drogi, które nie mają żadnego połączenia.

Pan Przewodniczący Rady – powiedział, że plan żwirowania dróg ma uwzględniać całą gminę a nie 

część gminy. Natomiast  wioski, które złożyły zapotrzebowanie na żwir na pewno żwir otrzymają.

Pan Mieczysław Skorupski –  powiedział,  że  na  drogi  lokalne  nie  otrzymał  1/10    złożonego 

zapotrzebowania na  żwir. 

Pan Przewodniczący Rady -  powiedział, że odnośnie udzielania odpowiedzi należy przestrzegać 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jest 30 dni na udzielenie odpowiedzi   na pismo i w tym 

terminie należy odpowiedzieć. Stwierdził, że okres odpowiedzi został przedłużony 3-krotnie i bez 

żadnego wyjaśnienia. W przypadku skomplikowanej sprawy, najpierw wysyła się pismo, że będzie 

rozpatrzona w późniejszym terminie.      
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Ad. pkt 12

Pan Przewodniczący Rady – powiedział, że, z uwagi na wolne dni  termin składania oświadczeń 

majątkowych Radnych gminy upływa 28.04.2006 r.

Poinformował,  że  na  ręce  Pana  Przewodniczącego  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa 

Publicznego  wpłynęły  pisma  pracowników  niepedagogicznych  zatrudnionych  w  placówkach 

oświatowych na terenie gminy Gzy  w sprawie wynagrodzenia za wykonywaną pracę. W sprawie tej 

Pan  Przewodniczący  Rady odczytał  odpowiedź  skierowaną do  Pani  Małgorzaty  Przychodzkiej  – 

Prezesa Ogniska  Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gminie Gzy,  z której wynika, że będzie 

rozpatrywana na najbliższych posiedzeniach Komisji i sesji Rady Gminy. 

Treść pisma otrzymali do wiadomości pracownicy administracji i obsługi szkół w Gzach, Skaszewie i 

Przewodowie.  

Odnośnie  zmiany  sposobu  użytkowania  działek   Pan  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  w 

Gminnym Centrum Informacji są zatrudnieni pracownicy, którzy pomagają wypełniać wnioski. Jeśli 

ktoś chce wniosek wraz ze znaczkiem może zostawić w GCI, gdzie będą zawiezione grupowo do 

Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Pułtusku  lub można zawieść  osobiście. Poprosił, aby 

sołtysi tą informację przekazali swoim mieszkańcom. Jego zdaniem od przyszłego roku, od osób, 

które nie będą miały aktualnego stanu  użytkowania działek, wnioski nie będą przyjmowane i  mogą 

stracić dopłaty.

Pan  Witold  Czapliński –  w  związku  z  przebudową  drogi  Osiek  Górny  –  Grochy  Imbrzyki, 

powiedział,  że chodzi o przepust,  który znajduje się miedzy Mierzeńcem a Grochami. W jednym 

punkcie schodzą się 2 rowy odbierające wodę. Przepust, który jest obecnie wody nie odbierze. Na 

przepust ten było nawiezione kilka przyczep żwiru, ale ulewne deszcze żwir ten  spłukują  . Uważa, 

że  dalsze  nawiezienie  żwiru  nie  ma sensu.  W związku  z  tym,  ma prośbę,  żeby  poinformować 

wykonawcę, aby w tym miejscu założył 2  przepusty  lub znalazł inne rozwiązanie tego problemu. 

Odnośnie wywozu śmieci przez ZUK Pułtusk Pan Czapliński powiedział,  że do mieszkańców  w 

jego wsi przysyłane są faktury za odbiór śmieci, a   odbioru śmieci nie było. Uzyskał informację, że 

aby anulować taką fakturę, trzeba składać podanie i czekać na  jego rozpatrzenie, na rozpatrzenie tego 

co nie miało miejsca. Odnośnie pojemników na śmieci ZUK obiecał, że takie pojemniki dostarczy. 

Minęły 4 m-ce a pojemników w dalszy ciągu nie ma.

Pan Zdzisław Sierzan –  zapytał, czy przeklasyfikowywanie działek będzie prowadziła tylko jedna 

firma z Mławy, czy będzie  wykonywało więcej firm?

Pan Przewodniczący Rady – odpowiedział,  że taka informacja była już przekazywana. Firma z 

Ostrołęki nie jest bardzo zainteresowana wykonywaniem takiej usługi. Jeżeli powierzchnia pierwszej 

działka jest do 3 ha, to koszt za tą działkę wynosi 500 zł. plus 22% VAT. Natomiast pozostałe działki 

jeżeli nie przekraczają 3 ha po 100 zł.  Z firmą z Warszawy Pan Przewodniczący Rady, na dzień 
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dzisiejszy jeszcze żadnego kontaktu nie  ma.  W tej  sytuacji  firma z  Mławy jest  firmą najtańszą. 

Przedstawiciel firmy powiedział, że istnieje możliwość negocjacji. Zaproponował za pierwszą działkę 

500 zł. i upuścił 100 zł.  czyli koszt pierwszej działki  wyniósłby 400 zł. i po 100 zł. bez względu na 

wielkość za każdą następną działkę. 

Jeśli kilka następnych działek tworzyłoby jeden kompleks działek przylegających do siebie to mógłby 

to potraktować jako jedną działkę.    

Pan Zdzisław Sierzan – powiedział, że Pan ten nie bardzo wie co ma przekształcać?

Pan Przewodniczący Rady –  odpowiedział,  że  o  tym co  przekształcać  powinni  wiedzieć  sami 

rolnicy. Rolnicy będą przekształcać te działki, za które chcą brać dopłaty. Czyli chodzi tu o działki, 

których stan faktyczny nie jest zgodny ze stanem w geodezji.

Pan Zdzisław Sierzan – zapytał, czy ma przekształcać działkę z symbolem Ps?

Pan Przewodniczący Rady – odpowiedział,  pastwisko jest  trwałym użytkiem zielonym i  rośnie 

trawa to można tego nie przekształcać, ale jeśli działka jest zaorana i rośnie na niej zboże to należy ją 

przekształcić.

Pan Jan Kiliś – złożył wniosek Klubu Radnych „Samorządowe Porozumienie Rolników” dotyczący 

przygotowania dokumentacji tj. przygotowania kosztorysu i projektu wykonania asfaltowania dróg 

gminnych: Kosiorowo- Żebry – Falbogi i Sulnikowo – Nowe Skaszewo.

Ad. pkt 13  

Pan Tomasz Długołęcki – powiedział, że żadna z firm, które otrzymały zezwolenie na odbiór śmieci 

z terenu gminy,  w jego wsi z nikim nie podpisała umów na ich wywóz.  

         Po wyczerpaniu się wszystkich punktów porządku obrad Pan Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XXX Sesję 

Protokołowała:

Zofia Pszczółkowska  
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