
                                               P R O T O K Ó Ł    Nr VII/07

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 26 kwietnia 2007 roku

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem

Marianny Filipowicz – Przewodniczącej Rady Gminy Gzy.

Przewodnicząca  Rady Gminy M. Filipowicz  -  o godz. 13:00  otworzyła VII  Sesję Rady 

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

obecności  stanowiącą  załącznik  nr  1  do  niniejszego  protokołu  aktualnie  w  posiedzeniu 

uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi 

kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Przypomniała, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zmiany porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

    w Gzach za 2006 rok.

6. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2006:

    a/ wystąpienie Wójta,

    b/ zapoznanie z Uchwałą Nr 87/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

        Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie wydania opinii

        o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006

        rok,

    c/ zapoznanie  z Uchwałą Nr 1/07 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 11 kwietnia

        2007 roku o opinii wykonania przez Wójta Gminy budżetu za rok 2006 i w sprawie

        wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy,

    d/ zapoznanie z Uchwałą Nr 88/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

        Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13.04.2007 r. w sprawie zaopiniowania wniosku

        Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 11.04.2007 r. w sprawie udzielenia

        absolutorium Wójtowi Gminy Gzy, 

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

       budżetu Gminy Gzy za 2006 rok,
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    f/ opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 2006

       rok,

   g/ dyskusja.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia

    absolutorium Wójtowi Gminy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2007.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: zabezpieczenia w formie „WEKSLA IN BLANCO”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na

      terenie gminy Gzy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu

      zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

14. Sprawy bieżące gminy.

15 Wolne wnioski i pytania.

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

wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad. 

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski -  zaproponował, aby z uwagi na uczestnictwo              w 

posiedzeniu sesji  Zastępcy Dyrektora Zakładu Usług Wodnych w  Mławie Pana Stanisława 

Jeżewskiego pkt 11 porządku obrad został omówiony  jako pkt 5.

Przewodnicząca M. Filipowcz –  poddała pod głosowanie zmianę w porządku obrad sesji 

zaproponowaną przez Wójta Z. Kołodziejskiego.

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

przyjęła zmianę w przedstawionym przez Przewodniczącą  porządku obrad.  W związku z 

powyższym porządek obrad został przyjęty w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zmiany porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na

    terenie gminy Gzy.
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6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

     w Gzach za 2006 rok.

7. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2006:

    a/ wystąpienie Wójta,

    b/ zapoznanie z Uchwałą Nr 87/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

        Obrachunkowej  w Warszawie  z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie wydania opinii

       o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy  sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006

        rok,

     c/ zapoznanie z Uchwałą Nr 1/07 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 11 kwietnia

         2007 roku o opinii wykonania przez Wójta Gminy budżetu za rok 2006 i w sprawie

         wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy,

    d/ zapoznanie z Uchwałą Nr 88/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

        Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 13.04.2007 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

        Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 11.04.2007 r. w sprawie  udzielenia

        absolutorium Wójtowi Gminy Gzy,

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

        budżetu Gminy Gzy  za 2006 rok,

    f/ opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie wykonania budżetu gminy Gzy za 2006

       rok,  

    g/ dyskusja.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia 

    absolutorium Wójtowi Gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie:  zmian budżetu gminy Gzy na rok 2007. 

11. Podjecie uchwały w sprawie: zabezpieczenia w formie „WEKSLA IN BLANCO”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

      zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy.

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

14 Sprawy bieżące gminy.

15. Wolne wnioski i pytania.
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Ad. pkt 3

Przewodnicząca M. Filipowicz -  poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy 

odbytej 31 marca 2007 roku Nr VI/2007 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

Wójt. Z. Kołodziejski – przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie: zatwierdzenia 

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy zaproponował dyskusję.

Uznał, że ZUW w Mławie złożył wniosek o zatwierdzenie taryf na poziomie roku 2006. Taryfy, 

które obowiązywały w roku 2006 będą obowiązywały w roku 2007. Komisja Oświaty, Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Publicznego  oraz Komisja Rolnictwa i Budżetu   zaproponowaną przez ZUW 

w Mławie stawkę zaopiniowały pozytywnie. Jednak na  posiedzeniach  Komisji  były  uwagi 

odnośnie dostawy wody i związanych z tym problemów.  Głównie chodziło o jakość wody w 

Szyszkach oraz  o to, że w 2006 r. woda nie docierała do bardziej oddalonych od hydroforni w 

Gzach  wsi znajdujących się na krańcach gminy.   

Sołtys  wsi  Wójty-Trojany Andrzej  Mordwiński –  zapytał,  kto  jest  odpowiedzialny  za 

dostarczanie wody?  Powiedział, że w Mierzeńcu, Grochach i Wójtach-Trojanach nie tygodnia, 

żeby  nie  brakowało  wody.  Dodał,  że  zamiast  wody  tłoczone  jest  powietrze  pod  takim 

ciśnieniem, że rozsadza rury. Tak jest od kilku lat.

Dyrektor ZUW w Mławie Stanisław Jeżewski – odpowiedział, że wody brakuje dlatego, 

ponieważ została maksymalnie rozbudowana sieć. Łącznie na terenie gminy jest ok. 200 km 

sieci.   Zaznaczył,  że  kiedyś wodociągi  były  projektowane  na  wiele  mniejsze wydajności 

ponieważ,  nikt nie spodziewał się, że  wzrośnie zapotrzebowanie na wodę. Obecnie ludzie 

prowadzą duże hodowle zwierząt, których kiedyś  nie było. W związku z tym wsie, które są 

położone najwyżej stacji w czasie wzmożonego poboru wody zawsze nie będą miały wody. 

Odnośnie tłoczenia powietrza powiedział, że powietrza  nikt nie pompuje. Wciska się ono samo 

np. przy pobieraniu wody lub przy pompowaniu na stacji.  Zaznaczył, że wodociąg  jest pod 

ciśnieniem i  puste przestrzenie wypełniają się powietrzem. Kiedy jest równowaga w całym 

wodociągu  i  wszyscy odbiorcy mają wodę wówczas powietrze wychodzi z wodą. Podkreślił, 

że takiego zjawiska nie da się uniknąć. W związku z tym uważał, że aby woda docierała 

wszędzie należy zwiększyć wydajność stacji.
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Radny Zdzisław Sierzan –  powiedział, że jadąc od Kozłówki w kierunku Pękowa  u  Pana 

Gajewskiego jest uszkodzona zasuwa. Uszkodzenie zasuwy  było zgłaszane już dużo wcześniej. 

Zapytał,  czy  dyrektor  mógłby  przybliżyć  definicję,   co  to  jest  konserwacja?  Następnie 

przypomniał, że aby podwyższyć ciśnienie miało być zamknięcie obiektu Pękowo na odcinku o 

długości ok. 700 m od strony Przewodowa do Pękowa. Sprawa ta też nie została załatwiona. 

Zapytał, czym ludzie mają podlewać ogródki skoro jest zabronione  mieszanie wody ze studni i 

hydroforu. Dodał, że mieszkańcy poodcinali swoje  dopływy,         a teraz nie mają czym 

podlewać. Jego zdaniem ludzie za wodę płacą  i wymagają. Zapytał również, czy po awarii 

konserwator  powinien odkręcić hydranty   i wyczyścić sieć?

Dyr. St. Jeżewski – odpowiedział, że za wymianę zasuwy odpowiedzialny jest konserwator. 

Uważa, że skoro zasuwa nie została wymieniona  to musiała być jakaś przyczyna. Jeśli chodzi o 

sprawę wody,  to gdyby woda ciekła to wymiana zasuwy jest potrzebna, a jeśli woda nie cieknie 

to ona nie przeszkadza.

Radny Z. Sierzan – wyjaśnił, że jeśli jest awaria na końcu Pękowa na głównej wsi, to lewa 

strona   wsi nie  ma wody,  ponieważ nie można  zakręcić zasuwy. W związku z  tym 100 

gospodarstw nie ma wody.

Dyr. St. Jeżewski – odpowiedział, że awarie zdarzają się , ale nie są częste. Zaznaczył, że 

włączanie hydroforów do sieci wodociągowej jest karalne. Jednak jeżeli  ktoś ma hydrofor, to 

może zrobić oddzielną wylewkę i może z wody korzystać. Zgodził się z wypowiedzią, że ludzie 

za wodę płacą i wymagają,  Uznał, że wody jest tyle ile jest i  należy się dzielić tym co jest 

oraz nie marnować jej, ponieważ są to podziemne źródła, które z czasem wyschną.                 W 

pozwoleniu wodno-prawnym ZUW  ma ograniczenia wody, których nie może przekroczyć, 

ponieważ są określone zasoby wody w ziemi, które są wyliczone na poszczególne lata. Dlatego 

Zakład ma wyliczone ile  wody może być zużyte  na godzinę i  na  dobę.  Wszystko to  jest 

kontrolowane przez Ochronę Środowiska. Jeśli  przekroczy  wyliczone normy wtedy  nakładana 

jest kara.  Uważał jednak, że wydajność  wodociągu można zwiększyć. Będzie to kosztowało w 

granicach ok. 600.000 zł. i wody wówczas będzie pod dostatkiem.

Radny Stefan Zadrożny – zapytał,  czy w hydroforni w Gzach  jest  licznik ogólny,  który 

wskazuje ilość pobranej wody przez wszystkich odbiorców?

Dyr. St. Jeżewski – odpowiedział, że w hydroforni jest taki licznik.
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Radny S. Zadrożny – zapytał, czy jest kontrolowany ten licznik, ponieważ  woda płynie        a 

nikt tym się nie interesuje. Odbiorcy płacą za wodę i nie wiadomo gdzie podziewa się ta woda. 

Tak jest na drodze wojewódzkiej przy przystanku na górce w Kozłówce, gdzie od dłuższego 

czasu  płynie woda.   

Dyr. St. Jeżewski – odpowiedział,  że ZUW w Mławie sieci wodociągowej  nie budował. Sieć 

budowały firmy zewnętrzne. Pod drogami są rury osłonowe. Jeżeli nie zostały  zabezpieczone 

końcówki  rur  osłonowych  to  kiedy  przyciągnęli  przyłącze,  na  sieci  nastąpiło  niewielkie 

nasunięcie i woda sączy się.  Jego zdaniem sprawa nie jest prosta. Jest to droga      o dużym 

ruchu i   na naprawę  trzeba uzgodnić konkretny dzień. 

Radny S. Zadrożny – uznał, że na wsiach też są przecieki i należy to kontrolować.

Dyr. St. Jeżewski – odpowiedział, że  jest duża ilość kilometrów  sieci. Konserwator jest jeden 

i nie  jest w stanie  objechać i wszystko dojrzeć. Dlatego zawsze apelują do sołtysów, aby 

przecieki zgłaszali do konserwatora. Uważa, że obecnie cena wody nie jest wysoka. Dodał, że 

Zakład może zatrudnić  dodatkowo jeszcze 3 konserwatorów, ale wtedy cena wody będzie 

znacznie  wyższa. Podkreślił, że jeżeli nie pomogą zgłoszenia do konserwatora, to   wszelkie 

uwagi  należy kierować  bezpośrednio do ZUW w Mławie. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie : zatwierdzenia taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy i poddała pod głosowanie.  

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

Uchwałę Nr VII/25/07  w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

terenie gminy Gzy – która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.        

Ad. pkt 6

Przewodnicząca  Gminnej Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  Jadwiga 

Frąckiewicz –  przypomniała,  że na dany rok kalendarzowy opracowywany jest    Gminny 

Program Profilaktyki i Problemów Alkoholowych. Na realizację zadań planowanych               w 

Gminnym  Programie  została  zaplanowana  kwota  w  wysokości  36.225  zł.  Z  kwoty  tej 

wydatkowano 35.302.06 zł. Podkreśliła, że prawie wszystkie zadania realizowane w ramach 

programu w tym także zadania o charakterze profilaktycznym były adresowane do dzieci i 

młodzieży oraz osób uzależnionych. W ramach pomocy dla osób uzależnionych zakupiono 

środki  farmaceutyczne  a  także  współpracowano  z  Sądem Rodzinnym  w  Pułtusku.  Koszt 

poniesionych opłat to 1.590 zł.  Jak wspomniała wcześniej, większość zadań była realizowana i 

kierowana do uczniów. W związku z tym wydatki były związane z różną formą działalności 

informacyjnej i edukacyjnej i były realizowane w  szkołach na terenie gminy. vvvv
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Poza  tym  finansowana  była  również  działalność  Kawiarenki  Internetowej  działającej  w 

Publicznym Gimnazjum w Gzach. Finansowane  były także różne  imprezy sportowe.  Na 

zorganizowanie  zajęć  sportowych,  zakup  potrzebnych  materiałów wydano  ok.  10.000  zł. 

Zorganizowano również  szkolenie  dla  właścicieli  sklepów  sprzedających alkohol.  Koszt 

szkolenia wyniósł  900 zł.  Na  wynagrodzenie dla  członków Komisji  za  udział  w  pracach 

Komisji  wydatkowano  –  3.091.94 zł.  Zadania,  które  przedstawiła są  zgodne  z   ustawą o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  i realizowane są w miarę potrzeb 

i możliwości.

Przewodnicząca  M.  Filipowicz –  poddała  pod  głosowanie  sprawozdanie z  działalności 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok.

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

przyjęła  sprawozdanie  z  działalności  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych  za 2006 rok - które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W tym momencie na salę obrad przybył radny Wiesław Światkowski. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu – 15.

Ad. pkt. 7

Przewodnicząca M. Filipowicz - udzieliła głosu Wójtowi Gminy Zbigniewowi

Kołodziejskiemu

a/

Wójt Z. Kołodziejski  - przedstawił wystąpienie w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 

rok 2006.

Wystąpienie   stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.                     

b/

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – odczytała uchwałę Nr 87/C/2007 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13.04 2007 r. w sprawie wydania opinii 

o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2006 rok.

Uchwała stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu.

c/

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej Zdzisław Sierzan  –  odczytał   Uchwałę  Nr  1/07 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 11 kwietnia 2007 r.  o opinii wykonania przez 

Wójta Gminy budżetu za rok 2006 i w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy.
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Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d/

Sekretarz B. Polańska – odczytała Uchwałę Nr 88/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13.04.2007 r.  w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Gzy z dnia 11.04.2007 w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Gzy.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e/

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu.

f/

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu  M. Mordwiński -   również przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu stanowi załącznik nr 9 do niniejszego  protokołu.

g/

Przewodnicząca  M. Filipowicz – zapytała, czy  uzasadnione jest monitorowanie obiektu po 

byłej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Żebrach-Włostach,  którego  koszt za 

2006 rok wyniósł ok. 10.000 zł.    

Wójt  Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że   roczny  koszt monitorowania obiektu  wyniósł  6.000 zł. 

i  zachodziła  taka  potrzeba  monitorowania  obiektu  wspomnianego  przez  Przewodniczącą. 

Obecnie jest dokonana  wycena obiektu i jeżeli Rada Gminy podejmie pozytywną decyzję o 

sprzedaży Gminnej  Spółdzielni „SCh” w Żebrach – Włostach  to  na   ten obiekt zostanie 

ogłoszony  przetarg.  Uznał.,  że  jeśli  nie  znajdzie  się  nabywca  na  kupno  całego obiektu, 

wówczas należałoby go  podzielić na części, a z tym  wiążą się dodatkowe koszty.

Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński. -  zapytał, na jaką kwotę został wyceniony obiekt?

Wójt. Z. Kołodziejski – odpowiedział, że  wyszacowany  na poziomie 300.000 zł. 

Przewodnicząca M. Filipowicz -  podkreśliła, że ciągle narzeka się na brak środków, a jest 

niskie  wykonanie w dziale Kultura fizyczna i sport. Zapytała, z czego to wynika?
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Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że niskie wykonanie w tym dziale  być może wynika           z 

niedoinformowania szkół i organizacji sportowych z terenu gminy.  Niewykorzystane środki 

nie przepadają ale przechodzą jako wolne środki do budżetu gminy na następny rok. Jednak 

uważa, że środki  powinny być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na kulturę fizyczną i 

sport. 

Przewodnicząca M. Filipowicz -  zauważyła, że w 2006 r. na  bilety miesięczne dla uczniów 

wydano 103.000 zł. Zapytała,  czy nie byłoby lepiej wynająć przewoźnika, lub starać się o 

autobus szkolny?

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że w poprzedniej kadencji co roku czynił starania o 

przydział  „Gimbusa”. Przydział takiego autobusu  dla szkół znajdował się  w gestii Wojewody. 

Jednak gmina nie miała szczęścia i darmowego autobusu nie otrzymała. 

Na dzień dzisiejszy do przewozu uczniów  gmina dysponuje autobusem, który ma już 17 lat i 

jest   ciągle  remontowany.  Jego  zdaniem  wynajęcie  prywatnego  przewoźnika   wymaga 

dokonania kalkulacji kosztów. Jednak  musi on  mieć większą ilość taboru  przewozowego, aby 

w  razie  awarii   zabezpieczył dojazd  uczniów na  zajęcia.  Dodał,  że  z  Przedsiębiorstwem 

Państwowej  Komunikacji  Samochodowej  Spółka  .Akcyjna.  takich  problemów  nie  ma. 

Zaznaczył, że zapewnienie dowozu  uczniów  do szkół to obowiązek gminy, który to gmina 

musi realizować Jednak   jest to temat do przedyskutowania i przekalkulowania.  Podkreślił, że 

w gminie dużo pieniędzy przeznacza się na  oświatę, a dzieci jest coraz mniej i  może  od 

września zaistnieje taka  potrzeba,  aby  w niektórych szkołach podstawowych były klasy 

łączone.

Sołtys wsi Kozłówka Jadwiga Koc -   powiedziała, że wykonania budżetu słuchała z uwagą. 

Uznała, że  szkoda, że pieniądze w dziale Kultura fizyczna i sport zostały niewykorzystane. 

Zaznaczyła, że młodzież w gminie  nie ma  możliwości  rozwijania żadnego zainteresowania. 

Na terenie gminy   są świetlice ale bez  wyposażenia. Młodzież w czasie ferii, czy wakacji 

chętnie  pograłaby w tenisa, czy w gry komputerowe, ale nie ma osoby, która by koordynowała 

te prace. Organizacją życia kulturalnego powinna zająć się osoba, która  w Urzędzie Gminy 

prowadzi  sprawy kultury. Zaplanowane w budżecie środki byłyby wykorzystane, a  młodzież 

miałaby gdzie spędzać wolny czas. 

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska -  powiedziała, że kiedy była mowa o adaptacji 

budynku po byłym GOK-u na świetlicę wiejską i bibliotekę, mówiono, że budynek ma spełniać 

funkcję  ośrodka kultury. Jak dotąd nic w tym zakresie się nie robi.
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Wójt Z Kołodziejski – odpowiedział, że obiekt jest w trakcie urządzania. Myśli o tym jak go 

dalej urządzić. Ma różne koncepcje, ale wszystko to wiąże się z kosztami. 

Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki -  odnośnie dowożenia uczniów do szkół, powiedział, że jest 

to słuszna uwaga Pani Przewodniczącej M. Filipowicz. Należy rozważyć, co dla naszej gminy 

jest  bardziej  korzystne.  Czy, należy korzystać z  usług autobusów PPKS S.A., czy może 

wynająć prywatnego przewoźnika.

Ad. pkt 8

Przewodnicząca  M.  Filipowicz  -  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie:  rozpatrzenia 

sprawozdania z  wykonania budżetu i  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy a  następnie 

poddała  go pod głosowanie.

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

Za udzieleniem absolutorium  Wójtowi głosowało 11 radnych, przeciw – głosowało 2 radnych, 

2 radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr VII/26/07 Rady Gminy Gzy z dnia 26 kwietnia 2007 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  10  do 

niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 9

Wójt Z.  Kołodziejski –  powiedział, że  zmiany  w Planie Rozwoju  Lokalnego  otrzymali 

wszyscy radni. Zaznaczył, że w PRL na rok 2007 znalazły się 4 drogi. Są to droga Ostaszewo-

Wielkie – Szyszki, Ostaszewo-Pańki – Szyszki, Nowe Przewodowo – Przewodowo Majorat i 

pod koniec kadencji wprowadzona przez poprzednią Radę droga Żebry Falbogi – Gąsiorówek. 

Na drogę tę  opracowano dokumentację i droga została wprowadzona do budżetu gminy. W 

styczniu br. zostały uchwalone środki na opracowanie dokumentacji na inne drogi. Obecnie 

stworzyła się taka sytuacja, że jest szansa skorzystania ze środków z Budżetu Wojewody w 

kwocie 300.000 zł..  W związku z tym Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego   złożył 

wniosek, w którym zaproponował, aby dokonać zamiany modernizacji drogi Żebry-Falbogi – 

Gąsiorówek  na drogę Ostaszewo-Pańki -Szyszki  w pierwszej kolejności. Wniosek Klubu 

Radnych PSL był przedstawiony na posiedzeniach obydwóch Komisji. i został przez Komisje 

przyjęty. Radni  zamianę dróg motywowali tym,  że droga Ostaszewo-Pańki   -  Szyszki jest 

krótsza i gmina dołoży mniej środków własnych. 
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Odnośnie drogi w Porzowie o dł. 650 mb poinformował, że  wniosek  o dofinansowanie został 

złożony do  WFOGR-u. W związku z tym zachodzi potrzeba umieszczenia w/w drogi            w 

PRL. Na temat  budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego w  Skaszewie Włościańskim 

poinformował,  że   sprawa ta  była  omawiana na  posiedzeniach poszczególnych  Komisji. 

Obecnie jest przygotowana dokumentacja i kosztorys. Jutro   jedzie  do Warszawy, aby w tych 

sprawach złożyć odpowiednie  wnioski o  środki. Ma  nadzieję, że  złożone  wnioski zostaną 

rozpatrzone pozytywnie.

Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  K.  Żebrowski – 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu M.  Mordwiński –  również  przedstawił 

pozytywną opinię do projektu uchwały.

Sołtys Wsi Żebry-Wiatraki Bożena Ostaszewska – zwróciła się do Pani Przewodniczącej 

Rady i Pana Wójta z zapytaniem, skąd jest ta nagła decyzja  przesunięcia modernizacji drogi 

Żebry-Falbogi – Gąsiorówek? Powiedziała, że przed Świętami Wielkanocnymi była u Pana 

Wójta,  rozmawiała  z  Panią  Przewodniczącą Rady  i  radnym  wybranym  w  jej  okręgu 

wyborczym. Droga ta  miała być  asfaltowana.  Uznała,  że  na   zebraniu  wiejskim podczas 

wyborów sołtysa i rady sołeckiej Pan Wójt zapewniał,  że droga dojdzie do skutku, a Pan Wójt 

nie będzie Wójtem jeśli  droga   nie  zostanie wyasfaltowana  w 2007 r. Dodała, że może to 

potwierdzić  nagraniem.  Jej  zdaniem droga  dawałaby duże  możliwości,  ponieważ  byłaby 

połączona z Gąsiorowem i trakcjami Pułtusk - Gąsocin  i   Pułtusk – Płońsk. Poinformowała, że 

dzisiaj osobiście była u Wójta Gminy Świercze, ponieważ 2 tygodnie temu było spotkanie na 

drodze w Gąsiorówku i zapewniał ją, że jeśli Wójt Gminy Gzy wyasfaltuje odcinek drogi do 

Gąsiorówka, to  w ciągu 2  m-cy   zadeklarował się   do  położenia  asfaltu na  drodze do 

Gąsiorowa. Przypomniał, że kiedy asfaltował drogę Kosiorowo – Dziarno, droga na odcinku 

Dziarno-Skaszewo była  przez kilka  lat zapomniana. W związku z tym nie wyjdzie                 z 

propozycją taką aby asfaltował pierwszy. Podkreśliła, że ponieważ nie ma możliwości dojazdu 

do szkoły dzieci chodzą pieszo a mógłby kursować autobus szkolny. Dodała, że kiedy radny 

Leon Pytel ubiegał się o stanowisko radnego zapewniał, że będzie dowóz dzieci do szkoły. 

Autobus miał zakręcać na terenie byłej remizy OSP. Obecnie remiza została sprzedana, choć jej 

zdaniem mogła być przekazana na świetlicę wiejską i możliwości zakręcania nie ma. Uznała, 

że skoro gmina na opracowanie dokumentacji na drogę  Żebry –Falbogi – Gąsiorówek  wydała 

spore środki, to jest to niegospodarność. 
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Uważa, że droga nie będzie asfaltowana, ponieważ jest to rzucanie pustych słów na wiatr.     W 

związku  z tym zapytała  Pana Wójta, dlaczego droga ta została przesunięta do realizacji? 

Przewodnicząca M. Filipowicz - wyjaśniła, że Pan Wójt już częściowo udzielił odpowiedzi na 

zadane pytanie. Jest to decyzja Klubu Radnych PSL.  Wybory były demokratyczne i  rządzi 

większość.

Wójt Z. Kołodziejski -  uznał, że „kukułcze jajo zostało podrzucone” przez Klub Radnych 

Samorządowe Porozumienie  Rolników. Klub SPR drogę do  PRL wprowadził pod koniec 

kadencji  Uchwalił również środki na  opracowanie  dokumentacji.  Pan Wójt   podkreślił, że 

kadencja Rady wynosi 4 lata a jest to dopiero pierwszy rok. Natomiast jeśli chodzi o środki 

wydane  na  opracowanie  dokumentacji  i  kosztorysu  to  nie  zostały  one  zmarnowane. Jego 

zdaniem nie   można  powiedzieć też, że droga nie będzie asfaltowana. Uznał, że być może, że 

powiedział,  że  droga  będzie  asfaltowana  w  tym  roku,  ale  jest  tylko  od  wykonywania 

uchwalonych przez Radę zadań.  Natomiast  zamiana dróg to decyzja Klubu Radnych PSL.  

Sołtys wsi Żebry-Wiatraki B. Ostaszewska – powiedziała, że kiedy składała wniosek           o 

żwirowanie drogi,  Pan Wójt odradził żwirowanie drogi głównej. Zapytała, co teraz będzie z tą 

drogą? Poinformowała, że równiarka drogę równała, ale skoro droga nie będzie asfaltowana to 

wymaga żwirowania. Uznała, że kilka przyczep żwiru, które były w roku ubiegłym nie załatwi 

sprawy żwirowania. Uważa, że  Wójt   nie  powinien  mieć  pretensji,  jeśli  ktoś  przyjedzie, 

zobaczy i sfilmuje tą drogę.

Wójt Z. Kołodziejski – jego zdaniem prasa, czy telewizja  sprawy tej nie załatwi. Uważał, że 

sprawę należey  rozwiązać wspólnie. Są wnioski z zebrań wiejskich i od sołtysów.  Środków 

jest ok. 40.000 zł. W związku z tym zapytał, jak  ma podzielić te pieniądze na 35 sołectw. 

Uważa, że wszystko trzeba przemyśleć, sprawdzić i żwir przydzielić tam gdzie  faktycznie 

zachodzi potrzeba. Zaznaczył, że po wyborach  organów samorządu mieszkańców nowi sołtysi 

mają wysokie ambicje, ale wszystkiego od  razu nie można zrobić

Sołtys  wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska -   powiedziała, że nie dziwi się, że  ludzie 

domagają się asfaltowania, ponieważ  Pan Wójt będąc na wsiach składał takie obietnice tak jak 

np.  na zebraniu wiejskim w Sulnikowie,  że w roku 2008 na drogę będzie położony asfalt. Jej 

zdaniem, gdyby  takich obietnic nie było nikt by nie miał pretensji.     

Radny Leon Pytel –  poprosił, aby kadencja przebiegała w zgodzie aż do  samego końca. 

Podkreślił, że są emocje, ale są też i zadania, które trzeba wykonać. Jaka będzie kolejność tych 

zadań zależy od woli wszystkich. 
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Jego zdaniem,  aby nie zadrażniać żadnych sporów należy się temu bardziej przyjrzeć pod 

względem ekonomicznym. Przypomniał, że Pan Wójt uzasadniał,  że droga Żebry-Falbogi –

Gąsiorówek to  droga  dłuższa,  natomiast  droga  Szyszki  Ostaszewo -_Pańki  jest  krótsza. 

Osobiście był za tym i jest za tym aby położyć asfalt na drodze Żebry-Falbogi – Gąsiorówek do 

punktu  gdzie była  remiza OSP, aby  dzieci  dochodzące mogły  dojeżdżać autobusem do 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie. Uważa, że w przyszłym roku  radni nie będą 

dokonywać dalszych przesunięć dróg,  tylko będą bardziej starać się o środki. Uznał, że dla 

społeczności Żebrów też się coś należy. Podkreślił, że wyasfaltowanie wszystkich dróg przez 

okres 4 lat jest niemożliwe, ponieważ gminę czeka również kanalizacja i budowa oczyszczalni 

ścieków.  Jednak  uważa,   że  do  końca   kadencji   razem  z   Panem  Wójtem  ,  Panią 

Przewodniczącą Rady dołożą wszelkich starań aby  odcinek od miejscowości Żebry-Falbogi 

przynajmniej jeśli będą szczupłe środki do  budynku po byłej remizie  nie został pozbawiony 

asfaltowania.

Radny Edward Malicki -  miał odmienne zdanie. Uważał, że o asfaltowanie dróg do Pana 

Wójta nikt nie powinien mieć pretensji, ponieważ wszystko zatwierdza Rada i zwracać należy 

się  do  Rady.  Przypomniał  kiedy   w  poprzedniej  kadencji   Rady  opracowana  została 

dokumentacja na drogę Kozłówka- Pękowo i  przez 4 lata nie było możliwości wykonania 

asfaltowania  tej  drogi.  W pierwszym roku nie wykonano ani jednej drogi.  Przed końcem 

kadencji do PRL  dopisano 2 drogi, ponieważ rządziła poprzednia Rada. Obecnie jest nowa 

Rada, nowe rządy i będą nowe drogi.

Radny Zdzisław Kaczorowski – stwierdził, że szanuje demokrację. Ponieważ Samorządowe 

Porozumienie Rolników  miało inne poglądy wybory przegrali. Przyznał, że radny Malicki ma 

rację.  W pierwszym roku poprzedniej kadencji był rzeczywiście problem drogi w Kozłówce. 

Dla Klubu Radnych SPR był to trudny okres. Pojawiły się czynniki odwetowe. Jednak wydaje 

mu się, że przez 4 lata skutecznie z tym walczyli i  podejmowali demokratyczne decyzje w 

Radzie. Jego zdaniem problem jest w czym innym.  Przypomniał, że jego Klub w poprzedniej 

Radzie nie ustalał żadnych dróg poza rokiem 2006, a dopiero pod koniec kadencji dodał 2 

drogi, ponieważ  stwierdzili,  że  drogi Żebry- Falbogi – Gąsiorówek    i  Sulnikowo-Nowe 

Skaszewo są ważne i  wprowadzili je do PRL. Natomiast  drogi, które zostały dodane na  lata 

następne, zostały dodane nie przez Klub  Radnych SPR. Dzisiaj szanują demokrację i nie mają 

pretensji o to, że  demokratycznie podejmuje się decyzje. 
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Uznał, że  mają  jedynie pretensję do Pana Wójta, ponieważ  złożył szereg obietnic i w tej 

chwili wyręcza się, zrzucając winę na kogoś innego. Zaznaczył,  że sam  w swoim okręgu 

wyborczym nigdy nie obiecywał więcej niż uważał, że można zrobić.

Sołtys  wsi  Ostaszewo-Włuski  Mieczysław Skorupski –  powiedział, że droga Ostaszewo- 

Szyszki była uchwalona głosami Klubu Radnych SPR. Przed samym końcem kadencji Klub 

dodał  i  zamienił  na  drogę Żebry- Falbogi-  Gąsiorówek na  2007 r.  i  Sulnikowo –  Nowe 

Skaszewo na 2008 r.  Nie dziwi się, że Pani Sołtys wsi Żebry –Wiatraki  czuje się źle, ponieważ 

rządzi inne ugrupowanie  i wszystko zmienia. Uznał, że osobiście też nie czułby się inaczej.  

Sołtys wsi Kozłówka J. Koc – powiedziała, że odnośnie modernizacji dróg   był opracowany 

PRL. Zapytała, dlaczego radni odchodzą od PRL?

Przewodnicząca M. Filipowicz – odpowiedziała, że radni nie  odchodzą od PRL.

Sołtys wsi Kozłówka J. Koc  - jej zdaniem, skoro radni nie odchodzą od PRL,  to nie powinno 

być zmian. Uznała, że  zmieniło się ugrupowanie i  znowu jest polityka. Przypomniała, że kiedy 

powstała poprzednia Rada  prosiła  aby dyskutować i   rozważać, które drogi są naprawdę 

potrzebne i aby nie patrzeć na ugrupowania. Według niej,  kto ma większość w Radzie ten 

ciągnie do siebie. Dodała, że w tej chwili widzi to samo. 

Przewodnicząca M. Filipowicz -  odczytała drogi uchwalone w PRL w 2004 r. na rok 2007:

1. Modernizacja drogi gminnej Ostaszewo Wielkie – Szyszki  odł. 1,5 km 

2. Modernizacja drogi gminnej Ostaszewo Pańki – Szyszki 

3. Modernizacja drogi gminnej (asfaltowanie) Przewodowo Nowe – Przewodowo Majorat

Jest to pierwszy PRL uchwalony przez poprzednią Radę. Zaznaczyła, że modernizacja drogi 

Żebry Falbogi – Gąsiorówek na  2007 r. do PRL została wprowadzona   w 2006 r. i jako Klub 

Radnych PSL mają prawo do zmiany PRL.

Odczytała projekt   uchwały w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy i 

poddała pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych biorących udział w posiedzeniu – 12 głosami „za”,  przy 

2 głosach „przeciwnych „ i  1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr VII /27/07  w 

sprawie: zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy – która stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

Stanowisko /wniosek/ Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego stanowi załącznik nr 

12 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 10

Skarbnik E. Głowacka –  poinformowała, że projekt   uchwały w sprawie: zmian budżetu 

gminy Gzy na rok 2007 wiąże się ze zmianami PRL i zmianami nakładów inwestycyjnych oraz 

zadaniami, które zostały zamienione oraz wprowadzone nowe. Do zadania inwestycyjnego w 

2007 r. –  wprowadzona zmiana „Przebudowa drogi gminnej  Ostaszewo Pańki – Szyszki” – 

607.000 zł. z tego 300.000 zł – środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego, 307.000 zł. - 

planowane kredyty, remont budynku Urzędu Gminy – 40.000 zł.,  modernizacja ogrzewania 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie – 150.000 zł. i nowe zadanie, które weszło do 

załącznika inwestycyjnego a nie było przy uchwale budżetowej -„ Budowa boiska sportowego 

wielofunkcyjnego w Skaszewie Włościańskim”. Łączne koszty – 338.000 zł.  z tego 169.000 zł. 

ze środków Ministra Kultury i  169.000 zł. środki własne gminy. W wieloletnim programie 

inwestycyjnym pozostała droga   z lat poprzednich „Modernizacja drogi gminnej Mierzeniec – 

Grochy  Stare”.  Do  poniesienia  w  roku  budżetowym  –  176.000 zł.  z  tego  100.000zł.  – 

planowane kredyty i 76.000 zł. środki pochodzące z FOGR-u. W związku z tym planowane jest 

zwiększenie dochodów budżetowych na  2007 r.  o  kwotę 169.000 zł.   na  budowę boiska 

sportowego wielofunkcyjnego. Planowane dochody po zmianach – 8.233.286 zł.  Wydatki na 

rok 2007  zmniejszenie – 450.000 zł. w związku z wyłączeniem z załącznika drogi „Skaszewo 

Dziarno”,  zwiększenie związane z nakładami inwestycyjnymi w kwocie- 945.000 zł. Ogółem 

wydatki  po  zmianach wynoszą -  8.559.286  zł.  Ostatecznie  na  dzień  dzisiejszy ustala  się 

wydatki inwestycyjne na rok 2007 w wysokości -    1.135.000 zł.  nie  objęte wieloletnimi 

programami inwestycyjnymi.   Określa się  limity wydatków na  programy inwestycyjne  w 

wysokości – 176.000 zł.. Łączne nakłady inwestycyjne na rok 2007 ustala się w wysokości 

1.311.000 zł. Finansowanie budżetu przedstawia się następująco: ustala się przychody            w 

wysokości  1.281.304 zł i rozchody w wysokości 955.304 zł.,  czyli spłaty kredytów            i  

pożyczek. Z dochodów ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 450.000 zł.  spłaca się kredyt 

bankowy zaciągnięty na prefinansowanie wydatków. Źródłem pokrycia  faktycznego deficytu 

jest planowany kredyt bankowy w wysokości 776.000 zł.  Przychody w wysokości 305.304 zł. 

– są to wolne środki z lat ubiegłych oraz kredyt bankowy długoterminowy            w wysokości 

– 200.000 zł  przeznacza się na spłatę kredytu w wysokości – 505.304 zł.   Jeśli chodzi o 

załącznik Funduszu Gminnego Ochrony Środowiska, to uległ on niewielkiej zmianie. 
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Chodzi tu o uaktualnienie go ze stanu środków obrotowych na początek roku  wynikających z 

bilansu zamknięcia rachunku środków. Rozchody i przychody nie zmieniają się.

Przewodnicząca M. Filipowicz odczytała projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy na 

rok 2007 i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” przy 1 

głosie „wstrzymującym ” podjęła Uchwałę Nr VII/28/07 w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy 

na rok 2007 – która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie: zabezpieczenia       w 

formie „WEKSLA IN BLANCO”  wiąże się z uchwałą w sprawie: zmian  budżetu gminy Gzy 

na  rok  2007  i  dotyczy   budowy  boiska  sportowego  wielofunkcyjnego  w  Skaszewie 

Włościańskim.  Wniosek  o  dofinansowanie  zostanie  skierowany  do  Ministerstwa  Sportu. 

Jednym z  podstawowych załączników do wniosku jest konieczność podjęcia uchwały przez 

Radę na wyrażenie zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie tego 

przedsięwzięcia do kwoty planowanej – 169.000 zł. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla 

zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie wystawienia „WEKSLA 

IN BLANCO” dla gminy Gzy i podpisanie deklaracji do WEKSLA. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie:  zabezpieczenia w 

formie „WELSKA IN BLANCO” i poddała pod głosowanie.

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

podjęła  Uchwałę Nr VII/29/07 w sprawie: zabezpieczenia w formie „WEKSLA IN BLANCO” 

która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12 

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

przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji do  projektu  uchwały  w  sprawie:  przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu M.  Mordwiński –  również  przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia  do 

sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy i poddała pod 

głosowanie.
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Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 15 głosami „za” podjęła 

Uchwałę  Nr  VII/30/07  w  sprawie:  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy – która stanowi załącznik nr  15  do niniejszego 

protokołu.     

Ad. pkt 13 

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, ze w związku z tym, że nie było interpelacji 

nie ma tez i odpowiedzi.

Ad. pkt 14 

Sołtys wsi Grochy-Imbrzyki  Roman Niesłuchowski –  w sprawie stanu nawierzchni drogi 

powiatowej Kozłówka – Grochy-Imbrzyki zwrócił się z prośbą do Pana Wójta, aby wpłynął na 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku i miarę możliwie zostały załatane   pozostałe 

dziury, które są  w asfalcie na drodze. Dodał, że załatanie 10 dziur na 100 w niczym nie zmienia 

jej  stanu. Prace wykonywane przez ZDP na terenie gminy określił  jako karygodne.

Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński – zapytał, kiedy do wsi przyjedzie równiarka?

Zgłosił  poprawę  poboczy  na  nowej  drodze  we  wsi  Mierzeniec  na  odcinku  od  Pana 

Kwiatkowskiego do Groch- Imbrzyk. 

Sołtys wsi Przewodowo-Poduchowne Jan Mosakowski – zgłosił, koleiny w poboczach  na 

drodze wojewódzkiej nr 620 przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie.   

Radny Wiesław Światkowski – zgłosił naprawę przystanku autobusowego i zawalającego się 

mostka w Słończewie. 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki –  zgłosił, poprawę poboczy, w których są doły na drogach: 

Szyszki – Ostaszewo  za Panem Tkaczykiem i od Bórz  do początku wsi Begno koło Państwa 

Gutowskich..

Radny Włodzimierz Żbikowski –  poinformował, że na drodze Gzy – Ołdaki na moście jest 

ponownie dziura.  Poprosił, aby do odpowiedzialności pociągnąć wykonawcę i  aby mostek 

naprawił w ramach gwarancji. Wykonanie mostu uznał za karygodne uzasadniając, że każda 

większa woda powoduje wyrwę w podbudowie tego mostu, co następnie powoduje załamanie 

asfaltu.  

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że nie chce niczego obiecywać, a  to co zostało zgłoszone 

przyjmie do realizacji.  Na temat równania dróg odpowiedział, że równiarka jest  na  etapie 

dokończenia równania dróg w gminie. Była zepsuta , ale będzie naprawiona.  
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We wsi Wójty-Trojany już była, pojedzie do Groch i Mierzeńca. Przetarg na wożenie żwiru 

został ogłoszony. Na ten cel w tym roku jest ok. 40.000 zł. Potrzeb jest dużo.  Żwir zostanie 

rozdzielony. Dziura, która jest na moście w Oładakach zostanie naprawiona. 

Odnośnie budynku mieszkalnego w Gzach, który jest własnością gminy, zapytał radnych czy 

można  przeznaczyć go do  sprzedaży ?  Poinformował,  że  w sprawie budynku   odbyła  się 

ekspertyza, która wykazała, że  należy poddać go remontowi. Po przeanalizowaniu kosztów 

uznał, że koszty remontu przewyższą jego wartość i budynek  bardziej będzie się  opłacało 

sprzedać.  Wracając  do  sprawy  remontu  drogi  powiatowej Kozłówka –  Grochy-Imbrzyki 

powiedział, że zwróci się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku aby droga 

została naprawiona dobrze.

Ad. pkt 15  

Sołtys  wsi  Skaszewo  Włościańskie  Edward Szumski –  prosił   o  ustawienie na  drodze 

Skaszewo-Dziarno znaku drogowego ograniczającego ciężar poniżej 10 ton.

Sołtys wsi Tąsewy Paweł Żbikowski – zwrócił się z prośbą o przydział  kilku samochodów 

żwiru. Zapewnił, że mieszkańcy jego wsi żwir rozrównają we własnym zakresie.   

Sołtys wsi M. Zawadzki -  zapytał, w jakiej wysokości płacą  czynsz dzierżawny  lokatorzy 

mieszkający w budynku gminnym?

Wójt. Z. Kołodziejski -  odpowiedział, że mieszkańcy budynku płacą niski czynsz.

Sołtys wsi Gzy M. Zawadzki – poprosił o przyjazd równiarki do jego wsi. Zaznaczył, aby 

równiarka przyjechała wtedy, kiedy będzie dowieziony żwir. Uznał, że równanie drogi Gzy –

Kałęczyn przed żwirowaniem nie ma sensu.

Wójt Z. Kołodziejski  - był zdania, że jeśli równiarka porówna drogę przed żwirowaniem, to 

trzeba mniej żwiru.

Sołtys wsi Kozłówka  J. Koc – przypomniała, że stawiała wniosek o rozwiązanie problemu 

służb weterynaryjnych. Zapytała, co dzieje się w tym temacie?

Wójt. Z. Kołodziejski – odpowiedział, że sprawa służb weterynaryjnych leży w kompetencji 

Starosty i Powiatowego Lekarza Weterynarii. Z gminy poszły już odpowiednie sygnały.

Sołtys wsi Kozłówka J. Koc – uznała, że nie dziwi się, że lekarze weterynarii w nocy i w dni 

wolne od pracy nie odbierają telefonów, ponieważ być może faktycznie mają za dużo pracy. 

Jednak uważa, że taka sytuacja trwać dłużej nie może. Stwierdziła, że jeśli krowa się cieli i nie 

ma udzielonej  przez lekarza pomocy to pada, a dla rolnika jest to bardzo wielka strata.
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Sołtys wsi Gzy M. Zawadzki – powiedział, że Lecznica dla Zwierząt w Gzach jest prywatna i 

Powiatowy Lekarz Weterynarii nie rozwiąże problemu. Jego zdaniem, problem może  tylko 

rozwiązać konkurencja. Z tego co wie, to jeśli Starosta  zapłaci lekarzowi za godzinę dyżuru 40 

zł.   to lekarz podejmie służbę i będzie pracował.  

Sołtys wsi Grochy-Serwatki Ewa Rudzińska -  zwróciła się o przydział przepustów na drogę 

o szerokości 7 m w jej wsi.. Dodała, że od 4 lat  kiedy była powódź do dziś są nie  zawalone 

pobocza i mogą być wypadki.

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że na dzień dzisiejszy może przydzielić tylko 4 kręgi. 

Resztę kręgów przydzieli po zakupieniu nowych. 

Przewodnicząca  M.  Filipowicz –  przypomniała radnym,  że  30.04.2007 r.  upływa termin 

złożenia  „Oświadczenia Majątkowego radnego gminy  „  oraz termin złożenia  oświadczeń 

lustracyjnych.

                Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady o godzinie 16:00 

zamknęła sesję.

Protokołowała:                                                                         Przewodniczyła:

Zofia Pszczółkowska
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