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PRO T O KÓŁ NrXIXl12 


z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 25 września 2012 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt l. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 13.05 otworzył XIX Sesję Rady 

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

obecności stanowiącą załącznik nr l do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Radni nieobecni: 

l. Sierzan Zdzisław 

Ad. pkt 2. 


Przewodniczący L. Pytel- przedstawił proponowany porządek obrad: 


l. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Ocena informacji z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2012 roku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu 

Puhuskiego. 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Sprawy bieżące gminy. 

11. Wolne wnioski i pytania. 

12. Zamknięcie Sesji. 


Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pani Wójt chciałby 


wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 
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Nie widząc żadnych propozycji zmian, zaproponował przyjęcie porządku obrad. 


Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za" , przy 


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednomyślnie porządek 


obrad Sesji. 


Ad. pkt 3. 


Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że protokół Nr XVIII112 z poprzedniej Sesji Rady 


Gminy odbytej w dniu 24 sierpnia 2012 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się z nim 


zapoznać. Następnie poddał go pod głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za" , przy 


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednomyślnie protokół 


z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 


Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 

Wójt Gminy Barbara Polańska powiedziała, że wykonanie budżetu 

Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2012 roku było tematem posiedzeń stałych komisji Rady 

Gminy. W sprawie tej złożone zostały odpowiednie dokumenty do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie i otrzymaliśmy pozytywna opinię. 

Poinformowała, że w pierwszym półroczu wykonywaliśmy zadania zgodnie z uchwalonym 

budżetem. Dochody wykonaliśmy w 54,45%, natomiast wydatki w 51,56%. W półroczu tym 

skupiliśmy się na wydatkach bieżących jak również na modernizacji dróg polegających na 

żwirowaniu i realizacji funduszu sołeckiego. Był ogłoszony przetarg, dokonaliśmy 

żwirowania dróg. Realizowaliśmy wszystkie zadania uchwalone przez zebrania wiejskie 

w 2011 r. Płatność nastąpi w tym roku. 

Gmina wypłaciła 353 producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 288.363,14 zł. 

Druga znacząca kwota to spłata zadłużenia. Spłata długów w pierwszym półroczu 2012 r. 

wynosiła 458.111 zł. Na tę kwotę składały się: spłata raty - 330.302 zł i obsługa długu 

127.809 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 r. zadłużenie gminy wynosi 4.032.964,49 zł. tj. 


40,37% planowanych dochodów na rok 2012. Poprosiła o zadawanie pytań. 


Pytań nie było. 
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Infonnacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2012 roku 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał Uchwałę Nr Ci.255.2012 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 września 2012 r. wyrażającą opinię 

o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za 

pierwsze półrocze 2012 roku. 

Uchwała Nr Ci.255.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 3 września 2012 r. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta 

Gminy Gzy infonnacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Rada Gminy przyjęła infonnację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze 

półrocze 2012 roku przez aklamację. 

Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Pułtuskiego w kwocie 30.000 zł., która jest zaplanowana w budżecie gminy 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 

Łady - Zalesie". O dofinansowanie tej drogi wniosek składał Pan Starosta Pułtuski. Obecnie 

jest już po przetargu. Droga ma być realizowana na początku października. Przetarg wygrała 

finna "Drogi i Mosty" Pana Jana Kaczmarczyka. 

Przewodniczący L. Pytel - dodał, że jutro (26.09.2012 r. ) zostanie podpisana umowa 

pomiędzy Zarządem Powiatu Pułtuskiego, a wyłonionym wykonawcą tej drogi. Następnie 

poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 

- przedstawiła pozytywną opinię do proponowanego projektu uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 18.09.2012 r. 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski - również 

przedstawił pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 18.09.2012 r. - stanowi załącznik nr 5 do 

niniej szego protokołu. 
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Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawle udzielenia pomocy 


finansowej i poddał pod głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za" , przy 


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XIX/781l2 


w sprawle udzielenia pomocy finansowej - która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 


protokołu. 


Ad. pkt 7. 


Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - powiedziała, że projekt uchwały w sprawie zmian 


uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012 był omawiany na wspólnym posiedzeniu 


Komisji, niemniej jednak przedstawi obecnym propozycje zmian. 


Po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 59.486,42 zł . 


Na wniosek Pani Wójt została przyznana dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego 


wynikająca ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. 


Po zmianach dochody budżetu wynoszą 10.079.756,82 zł. 


Po stronie wydatków, po dokonanej analizie za pierwsze półrocze jak również okres od 


czerwca do sierpnia 2012 r. zwiększa się wydatki: 


- W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 16.286,42 zł na bieżące utrzymanie dróg. 


- W dziale 750 Administracja publiczna, kwotę 15.700 zł przeznacza się na wynagrodzenie 


prowizyj no agencyjne sohysów, diety radnych i zakup programów komputerowych do celów 


wymiaru i księgowości podatków i opłat lokalnych. 


Programy finansowe były zmieniane częściowo w 2011 r. Ze względu na to, że były stare 


i nie mogą być użytkowane zachodzi konieczność ich wymiany. Poza tym od l lipca 2013 r. 


wchodzi opłata śmieciowa. W związku z tym gmma będzie prowadzić ewidencję, 


egzekwowanie, podobnie jak podatek, konieczne będą urządzenia w celu ewidencji 


i prowadzenia księgowości w tym zakresie . 


- W dziale 852 Pomoc społeczna, kwotę 3.000 zł przeznacza się na dofinansowanie pobytu 


w Domu Pomocy Społecznej mieszkanki naszej gminy. 


W dziale 900 Gospodarka komunalna, kwotę 24.500 zł przeznacza Slę na konserwację 


i energię oświetlenia ulicznego. 


Oprócz tych zmian w planie wydatków jest zmlana, która me rości żadnych skutków 


finansowych. 
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Są to zmIany wiążące SIę z klasyfikacją budżetową. Dotyczą obsługi długu, zmiana 

w klasyfikacji paragrafów tj. zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o kwotę 240.000 

zł. Na koniec poprosiła Szanowną Radę o podjęcie w/w uchwały. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 

- przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski - również 

przedstawił pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2012 i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za" , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XIX/79112 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012 - która stanowi załącznik lU" 7 

do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Wójt B. Polańska - poinfonnowała, że w imieniu Zarządu Powiatu Pan Starosta zwrócił się 

z pIsmem odnośnie możliwości złożenia wniosku na drogę z tzw. "schetynówki" w ramach 

Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych". 

Wniosek miał być finansowany w 30%, a 70% miały finansować z samorządy własnych 

środków. W związku z tym Pan Starosta zwrócił się do wszystkich Wójtów i Burmistrza 

powiatu puhuskiego o możliwość dofinansowania w 35%. Z uwagi na to, co powiedziała 

wcześniej, że nie ma możliwości sfinansowania zadania w 35%, po wielu rozmowach z Radą 

Powiatu, Panem Starostą przy dużym zaangażowaniu naszych radnych powiatowych 

wynegocjowane zostały inne warunki. Dofinansowanie gmmy do drogi, która była 

rozpoczęta w poprzednim zadaniu tj. Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno, na odcinku 

Gotardy - Słończewo o długości 2.300 mb opiewa na kwotę 205.000 zł. Cały kosztorys na 

kwotę 2.039.000 zł. Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę ilość punktów, na 

które składają się różne możliwości tj. droga łączy dwa powiaty, znajduje się przy niej zakład 

Pana Lenarcika i mieszka nasz złoty medalista Pan Tomasz Majewski. Reasumując wszystkie 

punkty, być może wniosek, który złoży Pan Starosta otrzyma pozytywną ocenę. 
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Przewidziana kwota 205.000 zł . dotyczy budżetu gminy 2013, natomiast wniosek należy 

złożyć do końca września 2012 r. Poprosiła o podjęcie uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 

- przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji dla Powiatu Pułtuskiego. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski - również 

przedstawił pozytywną opinię do w/w projektu uchwały . 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawIe udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji dla Powiatu Pułtuskiego i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za" , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XIX/801l2 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Pułtuskiego - która 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

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

Ad. pkt 10. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - powiedział, że Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił dodatkowy nabór wniosków na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym można indywidualnie składać 

wnioski. Dofinansowanie wynosi do 45% kosztów. Jeżeli oczyszczalnia ma pojemność do 

5m3 można uzyskać do 7.500 zł. Jeżeli oczyszczalnia jest powyżej 5m3 
- do 10.000 zł. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że został ogłoszony przetarg na zadanie pn. 

"Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójt y Trojany". Jutro będzie rozstrzygnięcie przetargu, 

i dowiemy się jaka to będzie kwota i kto będzie wykonawcą drogi. 

- Dla wszystkich mieszkańców gminy jest informacja i zaproszenie na debatę społeczną 

dotyczącą bezpieczeństwa powiatu pułtuskiego. Termin spotkania 02 październik 2012 r. od 

153o 1i Ogodz. do godz. w Sali Zielonej Akademii Humanistycznej w Pułtusku przy 

ul. Daszyńskiego 17. 
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Ad. pkt 11. 

Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki - zwrócił się z prośbą o szerszą infonnację na temat 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Przewodniczący L. Pytel - zapytał Sołtysa wsi Szyszki, czy zostały już dopięte wszystkie 

dokumenty odnośnie projektu na meliorację? 

Sołtys wsi Szyszki Waldemar Pawlak - odpowiedział, że tak. Ma kontakt z Panem 

Wóltańskim - kierownikiem Inspektoratem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Pułtusku. Ma też kontakt z projektantem Panem Wysockim, który projektuje 

Zadanie Skaszewo II. Nie ma natomiast wiadomości na temat Zadania Skaszewo I. 

Nadmienił, że jest na ukończeniu projekt, który zostanie oddany do WZM i UW. Wszystkie 

poprawki, które zgłaszali rolnicy zostały naniesione. Dodał, że były poważne trudności . Ale 

dzięki życzliwości niektórych osób, zaangażowaniu Pani Wójt i Inspektoratu WZM i UW 

w Pułtusku udało się te zadanie zrealizować w całości , iż odłączeniem było zagrożone 100 

ha gruntów. Oddanie dokumentacji z Zadania Skaszewo II nastąpi do końca miesiąca 

października 2012 r. Poinformował, że w rozmowie telefonicznej z Dyrektorem Oddziału 

WZM i UW w Ciechanowie Panem Rochowiczem, po uzyskaniu wszystkich zezwoleń 

wodno-prawnych zostanie ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca. Prawdopodobnie 

stanie się to na przełomie roku. Dodał, że jest potrzeba usunięcia drzew, inwentaryzację 

zrobi projektant. Natomiast Pani Wójt będzie musiała wydać decyzje na wycinkę drzew, 

które rosną samoistnie w pasie cieku głównego. Uznał, że wszyscy byliby szczęśliwi , żeby 

realizacja zadania przebiegała zgodnie z projektem. Jako ciekawostkę powiedział, że główny 

ciek wodny został przesunięty o ok. 200 mb, co spowodowało zagłębienie kanału - rurociąg 

betonowy musi być zakopany na głębokości 3,20 mb, ponieważ żeby nie stracić 100 ha, 

trzeba ominąć jedno gospodarstwo. 

Wójt B. Polańska - dopowiedziała, że jeśli chodzi o projektanta, który wykonuje Zadanie 

Skaszewo II, to była w kontakcie z Panem Wysockim i wszystkie sprawy sporne uzgadniali 

i negocjowali na bieżąco. Współpracowało się im bardzo dobrze i cieszy się , że zadanie to 

wygrał Toruń, bo wszystko jest robione w tenninie i tak jak powinno być. W tej chwili do 

urzędu gminy jest złożony wniosek od jednego i drugiego projektanta o wycIęcIe na 

obszarze Zadania Skaszewo II- 600 szt. drzew wzdłuż cieków wodnych, głównie wierzb 

i ok. 1.000 szt. drzew na obszarze Zadania Skaszewo I. 
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Wszystkie drzewa znajdują się na gruntach rolników, którzy muszą na to wyrazić zgodę. 

W związku z tym, że rolnicy nie stawiają przeszkód, nie będzie większego problemu. 

Poinformowała, że z rozmowy z Kierownikiem WZM i UW Inspektorat w Puhusku Panem 

Wóltańskim wynika, że jeżeli wszystko będzie przebiegało tak jak do tej pory, to w drugim 

półroczu 2013 r. zaczną pracować maszyny. 

Sołtys wsi Szyszki W. Pawlak - nadmienił, że przy okazaniu projektu, w dalszych pracach 

projektowych przybyło chętnych do drenacji i parę ładnych hektarów gruntów. 

Zastępca Wójta W. Ocbtabiński - odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków 

poinformował, że jeśli byśmy chcieli korzystać z dofinansowania WFOŚ i GW, to procedura 

ta polega na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonaniu przez uprawnionego 

projektanta badania geologicznego, czy w danym terenie może być zastosowane tego typu 

urządzenie. Jeśli mamy projekt, dokonujemy zgłoszenia do Starostwa, wybieramy firmę, 

która posiada kierownika dysponującego odpowiednimi uprawnieniami i sporządzany 

protokół. Poszukując firmy do wykonania, musimy wystąpić do kilku firm albo stosować 

ustawę prawo zmówień publicznych. Jeśli mamy te wszystkie rzeczy, wypełniamy 

kompletny wniosek, z którym możemy wystąpić do WFOŚ i GW. Wszystkie zasady określa 

szczegółowy regulamin, który znajduje się na stronie internetowej WFOŚ i GW. Koszt 

oczyszczalni przydomowej w rodzinnym gospodarstwie domowym jest zależny od 

stosowanych urządzeń i wacha SIę w granicach od 8 do 13-14.000 zł. Podkreślił, że 

w zadaniu tym ważne jest przeprowadzenie badań geologicznych mających na celu zbadanie 

poziomu wód gruntowych. 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki - powiedział, że Pan Wójt mówi o indywidualnym składaniu 

wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Następnie zapytał, 

czy o dofinansowanie budowy oczyszczalni nie można byłoby wystąpić grupowo? 

Zastępca Wójta W. Ocbtabiński - odpowiedział, że w tej chwili niektóre gminy skorzystały 

z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ale na lata 2007 

2013 prawdopododobnie nie będzie dodatkowego naboru. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Linka - przekazała informację, 

że rok 2012 jest ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności 

Międzypokoleniowej. W związku z tym wystąpiła z propozycją zorganizowania na terenie 

gminy w dniu 10.10.2012 r. godz. 11 00 Dnia Seniora. 
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Organizatorem jest GOPS, Gminna Biblioteka Publiczna na czele z Panią Wójt. Zwróciła się 

z prośbą do Państwa radnych i sołtysów o poinformowanie mieszkańców o możliwości 

skorzystania z tej uroczystości . 

Radny Powiatu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pułtuskiego Zbigniew 

Kołodziejski - podziękował Radzie Gminy za podjęte uchwały o dotacjach na rzecz dróg, 

które w części finansuje Powiat, a w części gmina. Zaznaczył, że czy droga Ojrzeń - Gąsocin 

- Łady na odcinku Gotardy - Słończewo będzie finansowana dowiemy się za 2 miesiące, 

ponieważ po naborze wniosków będzie ranking gmin. Uznał, że powyższy odcinek drogi od 

granicy Gotard w kierunku Szyszk został uznany za naj gorszy. Kosztorys na drogę opiewa na 

kwotę 2.039.000 zł. Kwota 30%, to kwota finansowania niewielka, ale przy sytuacji jaka jest 

w gminach i Powiecie dobre i to, żeby w gminie coś się działo. Powiat otrzymałby 600.000 zł, 

wkład gminy - 205.000 zł, wkład Powiatu - 1.200.000 zł. Jest to droga gdzie można zdobyć 

pewną ilość punktów. Jego zdaniem, aż się prosiło, żeby inwestycja załapała miejscowość 

Szyszki, gdzie są nowe chodniki brak jest tylko nowego asfaltu. Ale o tym będą 

zastanawiać się z Panem Starostą w inny sposób. Nadmienił, że Pan Starosta i Zarząd 

Powiatu myśli , żeby w 2013 r. nie wchodzić w poważne inwestycje drogowe z rowami, 

zjazdami i przepustami, ale robić do 15 km nakładek na istniejące asfalty. Jeśli Powiat 

pójdzie tym systemem, to przez 2 lata kadencji z 30 km w powiecie pułtuskim, na gminie 

Gzy można byłoby zrobić parę kilometrów nakładek. Myśli tu o położeniu nakładek na 

drodze w Szyszkach, od skrzyżowania w Kozłówce przez Gzy do szkoły i od Kozłówki 

w kierunku Groch - Imbrzyk. Stwierdził, że łatanie dziur nic nie daje, a położenie 4 - 5 cm 

nakładek w ciągu drogowym dałoby jakiś efekt. 

Prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Wojciech Żukowski 

stwierdził, że słyszy, że nie ma pieniędzy, a w gminie coś się dzieje. Będzie realizowana 

droga gminna w Wójtach - Trojanach i 2 drogi powiatowe. W związku z tym podziękował 

i pogratulował Pani Wójt, Szanownej Radzie, że znajdują pieniądze i coś robią w gminie. 

Nawiązując do drogi powiatowej Ojrzeń - Szyszki - Łady odcinek Gotardy - Słończewo 

powiedział, że podejrzewa, że może będzie zrobiony dłuższy odcinek tej drogi jak 2.000 

mb, ponieważ droga od Ład w kierunku Gotard przez Ołdaki też była planowana na 

mniejszej długości, a udało się ją zrobić na długości 3.000 mb. W związku z tym realizując 

odcinek Gotardy - Słończewo dobrze byłoby, po przetargach pociągnąć asfalt do Szyszko 
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Radny, Wicepnewodniczący Rady i jednocześnie pnedstawiciel Izb Rolniczych Jacek 


Grochowski - poinformował, że w tym roku rolnicy nie otrzymają z Agencji 


Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa decy~i o przyznaniu dopłat bezpośrednich. 


Decyzję otrzyma tylko rolnik, u którego we wniosku stwierdzono błędy. Dlatego konta 


bankowe, czy wpłynęła dopłata, można sprawdzać już od 15 października do czerwca. 


Radny Witold Czapliński - uznał, że nie chodzi tu o błędy, a tylko o zmniejszenie dopłat. 


Decyzje dostaną tylko ci, gdzie są zmniejszenia np. ze względu na kary. Dla przykładu podał, 


że np. rolnik występuje o dopłatę w wysokości 100 zł, a przyznano mu 80 zł. Wówczas 


otrzyma decyzję, że ma przyznaną mniejszą kwotę. 


Radny, Wicepnewodniczący Rady i jednocześnie pnedstawiciel Izb Rolniczych 


J. Grochowski - jego zdaniem, wszystko zmierza do jednego. Rolnik otrzyma zmniejszenie 

dopłaty z powodu jakiegoś błędu. 

Ad. pkt 12. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 14.07 

zamknął XIX Sesję Rady Gminy Gzy. 

Pro~oł~ała: 

ci. -!/lUt/Ak ---
Zofia Pszcz6łk;owska 

pr~~~w.OÓ~9ZACY 
~J)l\-ę~~ 

Leon Pytel 


