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P R o T O KÓŁ Nr XXII/12 


z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 9.15 otworzył XXII 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 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Biegała Krzysztof 

2. Czapliński Witold 

3. Sadowski Mieczysław 

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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie 

Gzy na rok 2013. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy: 

aj przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy; 

bl odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Gzy projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej; 


ci odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy; 
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dl przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy; 

el głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy; 

fi głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy. 

7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2013: 

al przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 

bl odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Gzy projekcie uchwały budżetowej na rok 2013; 


ci odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy: 


dl przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej; 


el dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; 


fi głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy; 


gl głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 


8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 


odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 


9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 


usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 


i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 


nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 


10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie 

gminy Gzy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Gzy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 

15. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

16. Sprawy bieżące gminy. 
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17. Wolne wnioski i pytania. 

18. Zamknięcie Sesji. 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Witold Czapliński. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu - 13. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

Sesji dodatkowego punktu tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2012. Wyjaśniła, że w dniu 20.12.2012 r. otrzymaliśmy pismo od Ministra 

Finansów o zwiększeniu subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 3.542 zł. Ponadto w miesiącu 

grudniu zwiększyła się ilość uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gzach. 

W związku z tym wniosła o zwiększenie subwencji o kwotę 690,32 zł. W dziale 900 

zwiększenie wydatków na energię za oświetlenie uliczne. 

Przewodniczący L. Pytel- zaproponował, aby pkt dotyczący podjęcia uchwały w spraWIe 

zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012 był rozpatrywany jako pkt 5 porządku 

obrad, zaś pozostałe punkty będą rozpatrywane o jeden punkt niżej. Następnie zarządził 

głosowanie porządku obrad. 

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

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

większością głosów ustawowego składu Rady porządek obrad w brzmieniu jak niżej: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie 

Gzy na rok 2013. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy: 

al przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy; 

bl odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Gzy projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej; 


cI odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy; 
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dl przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy; 

el głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy; 

fi głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy. 

8. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2013: 

al przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 

bl odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Gzy projekcie uchwały budżetowej na rok 2013; 


ci odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy: 


dl przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej; 


el dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; 


fi głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy; 


gI głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 


9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 


odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 


10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie 

gminy Gzy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Gzy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 

16. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

17. Sprawy bieżące gminy. 
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18. Wolne wnioski i pytania. 

19. Zamknięcie Sesji. 

Ad. pkt 3. 


Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że protokół z poprzedniej Nadzwyczajnej Sesji 


Rady Gminy Nr XXI/12 odbytej w dniu 18 grudnia 2012 r. był wyłożony do wglądu i każdy 


mógł się z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono. 


Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za" , 

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

z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wniesienia do dochodów 

dodatkowej kwoty - 3.542 zł oraz w związku ze zwiększeniem się w miesiącu grudniu 

liczby uczniów z 33 do 34 uczniów w klasach I - VI w NSP w Gzach zwiększenia dotacji 

o kwotę 690,32 zł, jak również w dziale 900 zwiększenia wydatków na energię za 

oświetlenie uliczne. 

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

Gminy Gzy na rok 2012 i poddał pod głosowanie. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIIl88/12 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012 - która stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

Teresa Linka - powiedziała, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi z 1982 r. oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r. nakłada 

obowiązek opracowania i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 . Priorytetowym 

zadaniem Programu jest przede wszystkim profilaktyka tj. organizacja i prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
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różnych zajęć pozalekcyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, przeciwdziałanie pomocy 

w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 

oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. GPP i RP A stanowi integralną część Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jest kontynuacją zadań realizowanych w latach 

ubiegłych propagujących zdrowy styl życia oraz mających na celu hamowanie procesu 

degradacji osób uzależnionych od alkoholu. Program będzie realizowany ze środków 

pozyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji, o odczytanie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski - poinformował, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w gminie Gzy na rok 2013. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 18.12.2012 r. - stanowi załącznik m 3 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 

- również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 18.12.2012 r. -

stanowi załącznik m 4 do niniej szego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w gminie Gzy na rok 2013 i poddał pod głosowanie. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIIl89112 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2013 - która stanowi 

załącznik m 5 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 7. 

al 

Wójt B. Polańska przedstawiła projekt uchwały w spraWIe Wieloletniej Prognozy 


Finansowej Gminy Gzy. 


Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Gzy - stanowi 


załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 


bl 

Wiceprzewodniczący Rady Jacek Wiktor Grochowski - odczytał opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej 

prognozie finansowej. 

Uchwała Nr Ci.367.20l2 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - stanowi załącznik 

nr 7 do niniej szego protokołu. 

ci 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - przedstawił pozytywną 

opinię do wlw projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

dl 

Wójt B. Polańska - przedstawiła, autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy: 

1. 	 Zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 

60016- drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych o kwotę 20.000 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi 

gminnej we wsi Słończewo" i zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 801 

Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe - paragraf 6050 - wydatki 

inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł na zadaniu remont łazienek 

w PSP Przewodowo oraz zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł. na 

pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi 

powiatowej na odcinku Słonczewo według klasyfikacji 600-60014-6300. 

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą - 9.044.330 zł, wydatki majątkowe -1.134.250 zł. 



- 8 

2. Zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 

75095 - pozostała działalność, paragraf 401 O - wynagrodzenia osobowe o kwotę 5.000 zł, 

a zwiększyć w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4400 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem 

na opłaty czynszowe. 

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą - 9.044.330 zł, wydatki majątkowe - 1.134.250 zł. 

Wyjaśniła, że Powiat Pułtuski miał możliwość złożenia wniosku na modernizację drogi 

powiatowej od Gotard w kierunku Szyszk i wniosek taki został złożony. W rankingu wniosek 

znalazł się na 3 pozycji i droga będzie realizowana w roku 2013. Po konstrukcji budżetu 

i Wieloletniej Prognozy Finansowej była możliwość złożenia drugiego wniosku na dalszy 

odcinek powyższej drogi. W związku z tym Starostwo Powiatowe wystąpiło do naszej gminy 

z prośbą o współfinansowanie, iż za współpartnerstwo są dodatkowe punkty. Dlatego jej 

propozycja, którą przedstawiła radnym na wspólnym posiedzeniu Komisji, była taka, aby 

w roku 2013 dla Powiatu Pułtuskiego przekazać kwotę 40.000 zł na realizację odcinka drogi. 

Autopoprawki Wójta Gminy Gzy do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gzy - stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

el 

Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie w/w autopoprawki wnIeSIOne przez 

Panią Wójt do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

Rada Gminy w obecności w obecności 13 radnych - 13 głosami "za", przy O głosów 

"przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" przyjęła przedłożone w/w autopoprawki. 

fi 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w spraWIe Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy z przegłosowanymi autopoprawkami i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności w obecności 13 radnych - 13 głosami "za", przy O głosów 

"przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIII90112 w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 8. 

a! 


Wójt B. Polańska - przedstawiła projekt uchwały budżetowej na rok 2013. 


Wystąpienie Wójta Gminy Gzy - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 




ci 
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b/ 

Wiceprzewodniczący J. W. Grochowski - odczytał OpInIę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 

2013 rok. 

Uchwała Nr Ci.368.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie 

z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 

projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - przedstawił pozytywną 

opinię do projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wlw projektu uchwały. 

dl 

Wójt B. Polańska - przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy 

Gzy na rok 2013: 

1. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 

60016 - drogi publiczne gmiIme, paragraf 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych o kwotę 20.000 zł na zadaniu inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej 

we wsi Słończewo" (załącznik nr 10, poz. 2) i zmniejszyć plan wydatków bieżących 

w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 8010 1 - Szkoły podstawowe, paragraf 6050 

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł - na zadaniu remont 

łazienek w PSP Przewodowo oraz zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 

zł na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi 

powiatowej na odcinku Słończewo według klasyfikacji 600-60014-6300. 

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą - 9.044.330 zł, wydatki majątkowe - 1.134.250 zł. 

2. Zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 

75095 - pozostała działalność, paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe o kwotę 5.000 zł, 

a zwiększyć w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4400 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem 

na opłaty czynszowe. 

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą - 9.044.330 zł , wydatki majątkowe - 1.134.250 zł. 
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Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013 - stanowi załącznik 

nr 12 do niniejszego protokołu. 

ej 

Komendant Gminnego Związku OSP RP w Gzach, mieszkaniec wsi Gzy Stefan 

Franczak - nawiązując do bezpieczeństwa na terenie gminy Gzy powiedział, że w projekcie 

uchwały budżetowej na rok 2013 została zaplanowana kwota 40.000 zł. na pomoc finansową 

dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej na odcinku 

Słończewo. Natomiast nic nie było powiedziane o drodze gminnej Gzy - Porzowo. 

Nadmienił, że chodzi o przepust, który znajduje się w miejscowości Żeromin Drugi, gdzie są 

podtopienia, co było zgłaszane niejednokrotnie jeszcze za Pana Wójta Z. Kołodziejskiego. 

Podkreślił, że w miejscu tym, kiedy jest duża woda, woda idzie pod asfaltem. Na środku 

w asfalcie jest wyrwa. W związku z tym uważał, że należy też pomyśleć o przebudowie tego 

przepustu. 

Następnie poprosił o przejście się o 100 mb od budynku urzędu gminy i zobaczyć jakie są 

tam przepusty i skarpy. W jego ocenie grozi to w nie długim czasie wypadkiem. Skarp po 

prawej stronie drogi powiatowej prawie już wcale nie ma. Jego zdaniem, takie sprawy trzeba 

zgłaszać do odpowiednich władz, żeby to wykonać i założyć takie barierki jak np. są w 

Starych Grochach na moście, albo takie jak są w Kozłowie. Uznał, że nie są to wielkie 

pieniądze, a będzie bezpieczniej dla mieszkańców gminy, użytkowników drogi. 

Wójt B. Polańska - ustosunkowując się do wypowiedzi Pana S. Franczaka poinformowała, 

że napraw przepustów na terenie gminy jest dużo więcej. Pewne kwoty na ten cel 

przewidziała w remontach bieżących. Przepusty, które naprawdę wymagają remontu w roku 

2013 będą sukcesywnie remontowane. Natomiast temat drogi powiatowej z Panem Zastępcą 

Przewodniczącego Rady Powiatu poruszy pod koniec Sesji. 

fi 

Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie wniesione przez Panią Wójt propozycje 

autopoprawek do projektu uchwały budżetowej: 

1. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 

600 l6-drogi publiczne gminne, paragraf 6050 -	 wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych o kwotę 20.000 zł na zadaniu inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej 

we wsi Słończewo" (załącznik nr 10, poz. 2) i zmniejszyć plan wydatków bieżących 
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w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 8010 1 - Szkoły podstawowe, paragraf 605O 

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł - na zadaniu remont 

łazienek w PSP Przewodowo oraz zwiększy ć plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 

zł na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi 

powiatowej na odcinku Słończewo według klasyfikacji 600-60014-6300. 

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą - 9.044.330 zł, wydatki majątkowe - 1.134.250 zł. 

2. Zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 

75095 - pozostała działalność, paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe o kwotę 5.000 zł, 

a zwiększyć w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4400 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem 

na opłaty czynszowe. 

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą - 9.044.330 zł , wydatki majątkowe - 1.134.250 zł. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych obecnych na sali obrad - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawki do 

projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013 wniesione przez Panią Wójt. 

gJ 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013 

z przegłosowanymi autopoprawkami i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych obecnych na sali obrad - 13 głosami "za", przy 

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

Gminy Gzy na rok 2013 Nr XXII/91112 - która stanowi załącznik m 13 do niniejszego 

protokołu. 

Wójt B. Polańska - podziękowała za jednomyślne głosowanie nad przyjęciem budżetu 

gminy na rok 2013. Stwierdziła, że nie jest to budżet na nasze oczekiwania i marzenia, jakich 

byśmy chcieli w gminie dokonać, ale jest to budżet realny do wykonania. Dodała, że w roku 

2013 na razie nie będzie możliwości ściągania pieniędzy z zewnątrz. Ale, jeżeli będzie 

można pozyskać jakieś środki finansowe, to będzie próbowała dodatkowe pieniądze do 

budżetu ściągnąć. Natomiast przyjęte zadania do realizacji w 2013 r. na pewno będą 

wykonane. 

Ad. pkt 9. 


Zastępca Wójta Gminy Wiesław Ochtabiński - poinformował, że zgodnie z ustawą 


o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, od 1.07.2013 r. obowiązki związane 
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z odbiorem śmieci od właścicieli nieruchomości na terenie gminy przejmuje gmina. 


Za przejęcie w/w obowiązków gmina jest zobowiązana pobierać opłaty. Istnieje 4 metody 


określenia stawki opłaty tj. określenie stawki opłaty w oparciu od ilości mieszkańców, 


od ilości zużytej wody, w oparciu o powierzchnię mieszkania i w oparciu o gospodarstwo 


domowe. 


Po posiedzeniach Komisji Rady Gminy, proponowane jest prZYJęCIe opłaty w oparcIU 


o gospodarstwo domowe. Stawka jaka się proponuje to w wysokości 30 zł od jednego 

gospodarstwa za śmieci mieszane i 20 zł za śmieci zbierane w sposób selektywny. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - przedstawił pozytywną 

opinię do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 

Radna Jadwiga Koc - zwracaj ąc się do Pana Przewodniczącego L. Pytla powiedziała, że 

w związku z tym, że na sali obrad są Państwo sołtysi, jest propozycja, żeby naświetlić im 

sprawę odpadów tzn. jak będą zbierane, ile będziemy płacić. Chodzi o przedstawienie 

propozycji sołtysom, aby zrozumieli to i wypowiedzieli się, a nie tylko sama Rada. 

Zastępca Wójta Gminy W. Ochtabiński - wyjaśnił, że sposób, który funkcjonował, na 

podstawie którego były odbierane śmieci będzie tylko możliwy do 30.06.2013 r. Dlatego do 

Państwa sołtysów zostały wysłane informacje, o tym że należy rozwiązywać umowy 

z firmami, które wywoziły śmieci z terenu gminy. Nadmienił, że w firmie "BŁYSK" okres 

wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy, w innych firmach 3 miesiące lub 1 miesiąc. 

Poinformował, że kolejne uchwały określają sposób odbierania śmieci. Gmina dokonuje 

podziału na śmieci suche i mokre. Śmieci suche to : papier, szkło, metal, plastyk. Śmieci 

mokre to: resztki jedzenia, popiół, odpady ulegające biodegradacji. Dodał, że niektóre gminy 

swoją uchwałą określają, żeby wszystkie frakcje zbierać oddzielnie, co zobowiązuje 

mieszkańca do zakupu np. kilku worków, kilku pojemników. Podkreślił, że Wojewódzki Plan 

Gospodarki Odpadami dopuszcza zastosowanie frakcji suchych i mokrych. Po konsultacjach 

z firmami, które odbierają śmieci, sugerują, że sposób podziału na odpady suche i mokre 

będzie tańszy, a to przełoży się na koszty, które będą obciążały mieszkańców gminy. 

Natomiast proponowane przez gminę stawki, na dzień dzisiejszy są stawkami 

orientacyjnymi. 
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Dodał, że o wpis do rejestm działalności regulowanej wystąpiło 5 - 6 firm, które mając wpIS 

będą mogły wystartować do przetargu na terenie gminy. Zaznaczył, że jeżeli teraz Rada 

Gminy uchwali stawki, to po przetargu będzie możliwa ich korekta tj. obniżenie, czy 

podwyższenie. Do 15.03.2013 r. każdy właściciel gospodarstwa domowego prowadzonego 

na terenie niemchomości będzie zobowiązany do złożenia deklaracji. Uznał, że żaden sposób 

określenia stawki opłaty nie jest sprawiedliwy i właściwy, ale reguluje to ustawa. 

Jednocześnie podkreślił ważny element, że na dzień dzisiejszy zgodnie z ustawą, każdy 

mieszkaniec zobowiązany jest na własny koszt do zakupu kosza w kwocie ok. 120 zł. 

Kwestię tę określa regulamin w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Gzy. Dla przykładu podał, że jeśli będzie to gospodarstwo domowe do 

4 osób i będzie segregowało odpady, wówczas kupuje 2 kosze tj. jeden kosz na odpady 

segregowane i dmgi na odpady niesegregowane. 

Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki - zapytał, czy stawki opłat będą stałe i odpowiedział, że 

na pewno tak. Uważał, że najpierw powinien być przeprowadzony przetarg i wyłoniony 

wykonawca, a dopiero powinno się ustalać ceny. Natomiast tutaj jest odwrotnie. 

W związku z tym jego zdaniem, suma nie będzie za mała, tylko za duża. 

Radca Prawny Bogusław Sokalski - poinformował, że dobrze byłoby. Ale przepisy mówią 
. .
maczeJ. 

Zastępca Wójta Gminy W. Ochtabiński - powiedział, że przepisy mówią, że Rada Gminy 

musi do końca roku podjąć wszystkie 5 uchwał, jakie są w porządku obrad Sesji. Dodał, że 

po złożeniu deklaracji jest uchwała, która określa terminy uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, które należy wpłacać na rachunek bankowy gminy. 

Jeżeli ktoś nie będzie wnosił opłat, będą one ściągane jak podatek. 

Przedstawiciel Izby Rolniczej Antoni Janczak - zapytał, czy będzie ograniczona ilość 

odpadów, którą będzie można oddać w ramach opłaty? 

Zastępca Wójta Gminy W. Ochtabiński - odpowiedział, że w ramach opłaty firma będzie 

zobowiązana odebrać każdą ilość wytworzonych odpadów. 

Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Grochach - Krupach Stefan Jóźwiak 

powiedział, że myśli o swojej wiosce, gdzie jest 11 rodzin i pojemnik na plastik, na metal, na 

papier, czy szkło. 
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Zastępca Wójta Gminy W. Ochtabiński - wyjaśnił, że w myśl ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości, gmina zobowiązana jest prowadzić co najmniej jeden punkt 

selektywnej zbiórki. Będziemy się starać, żeby robiła to firma wyłoniona w przetargu. 

Będzie można tam dostarczyć meble, akumulatory, opony, odpady wielkogabarytowe. Ile 

będzie takich punktów, będziemy określać w przetargu z tym, że jeżeli zażądamy takich 

punktów więcej będzie wyższa opłata dla mieszkańców, którą później należy skalkulować. 

Radna J. Koc - zapytała, czy firma "BLYSK" przystępuje do przetargu? 

Zastępca Wójta Gminy W. Ochtabiński - odpowiedział, że tego jeszcze nie wiemy. 

Radna J. Koc - wyjaśniła, że chodzi o kosze. Firma "BLYSK" z kim miała spisaną umowę 

to dała kosze. W związku z tym gdyby przystępowała do przetargu, to może by odsprzedała 

kosze. 

Radca Prawny B. Sokalski - uznał, że fim1a "BL YSK na pewno odsprzeda kosze, bo na co 

jej tyle pojemników. Jego zdaniem, powinna odsprzedać je za grosze. 

Radny Stefan Zadrożny - nawiązując do tego czy firma "BL YSK" będzie przystępować do 

przetargu powiedział, że dzwoniąc i pytając się jak rozwiązać umowę, dowiedział się, że 

chętnie odbieraliby odpady w dalszym ciągu i firma będzie przystępować do przetargu. 

W związku z tym jego zdaniem, może być tak, że tam gdzie odbierają odpady, będą odbierać 

je w dalszym ciągu. 

Radca Prawny B. Sokalski - poinformował, że firmy rosnąjak grzyby po deszczu. 

Prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Gzach Włodzimierz 

Salwin - uznał, że na śmieciach ludzie się bardzo dorabiają. 

Radca Prawny B. Sokalski - wyjaśnił, że zakład pogrzebowy i śmieci to stały dochód. 

Radna J. Koc - powiedziała, że z tego co się orientuje, to trochę rolnicy mają pretensje, że 

radni ustalili wysokość opłaty w wysokości 30 zł od gospodarstwa domowego. Mówią, że 

teraz płacą 15 zł od pojemnika, a muszą płacić drugie tyle. 

Radca Prawny B. Sokalski - uznał, że jak koszy będzie 10, to zapłacą 5 razy mniej. 

Radna J. Koc - powiedziała, że każdy ogranicza się do 1 kosza. Ludzie pytają się jej, a ona 

tłumaczy, że jest to robione wszystko w ciemno. Jest to dopiero przymiarka i gmina nie wie 

jak będzie to wyglądać. Tłumaczy, że jeśli będzie wychodziło taniej, to być może stawka 

zostanie obniżona. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że ustawodawca wymyślił sobie, że w 2012 r. trzeba podjąć 

uchwały. 
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I tak jak mówił Pan sohys wsi Begno P. Kownacki, gdyby był przetarg, po przetargu byśmy 

wiedzieli jaka jest kwota. A tak, nie wiemy praktycznie nic. Firmy będą się zgłaszać, my 

postawimy swoje warunki w drodze przetargu i wybierzemy firmę, która zaoferuje nąjniższą 

cenę. A, czy ona będzie najlepsza trudno jest powiedzieć. Natomiast uchwałę w sprawie 

wysokości stawki od odpadów niesegregowanych i segregowanych w każdej chwili możemy 

zmienić. Dodała, że przez ostatnie 2 miesiące gmina kontaktowała się z innymi gminami, 

ponieważ jest to bardzo trudny temat, który spada na samorządy. Bez względu na to, czy 

gminę na to stać, czy nie stać, czy ma warunki, czy nie ma, musi to zrealizować. 

Radca Prawny B. Sokalski - dodał, że kilka gmin podwarszawskich powiedziało, że do 

głupoty ręki nie przykładają i uchwał nie podejmują. W związku z tym grozi im, że 

Pan Wojewoda Mazowiecki wyda rozstrzygnięcie zastępcze i oplata może być w wysokości 

70 zł. Uznał, że sprawa z odpadami, to złe rozwiązanie. Słyszy, że zebrani mówią, że taniej. 

Gmina naliczy opłaty. Ale co innego jest naliczyć opłaty, a co innego ściągalność opłat. 

Stwierdził, że są to dwie różnice, tak jak z podatkami, albo nawet i gorzej. 

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Gnelakowska - zabierając głos powiedziała, że pOWInno SIę 

płacić od wyprodukowanych śmieci. Jeżeli mieszkańcy mają kupić pojemniki, mają kupić 

worki, to zgadza się, żeby płaciła 20 zł za segregowane śmieci, ale wtedy kiedy je napełni. 

Uważała, że nie musi ich wystawiać raz w miesiącu, bo np. worek śmieci wyprodukuje raz na 

3 miesiące. W związku z tym zapytała, dlaczego ma płacić za coś czego nie ma? Jej 

zdaniem, powinno się płacić, ale tylko za wyprodukowane śmieci. Jeśli ma kupić pojemnik, 

to kupi pojemnik. I jeżeli go napełni raz na 3 miesiące, to zapłaci 20 zł za pojemnik, ale raz 

na 3 miesiące. A nie, czy ma śmieci, czy nie ma śmieci, płaci haracz. 

Radny Zdzisław Kaczorowski - uznał, że ustawa o utrzymaniu porządku i czystości 

w gminach jest przykładem tego, że nawet dobre pomysły w efekcie po przejściu przez 

parlament uzyskują jakiś dziwny wynaturzony kształt. Jego zdaniem, Pani Sohys wsi 

Sulnikowo H. Grzelakowska słusznie powiedziała, tylko zamysł był zupełnie inny. Zamysł 

był taki, że gmina zbierze wszystkie śmieci, które wyprodukują mieszkańcy. Założenie, które 

narodziło się w kilku gminach w kraju i pomysły nie są nam nieznane. Miały przejść przez 

prace w parlamencie i doprowadzić do ustawy, której głównym założeniem było to, że 

oddajemy tyle śmieci ile wyprodukujemy. 
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Natomiast wszystkie furtki, które się pojawiły, a nawet możliwość podziału na śmieci mokre 

i suche, powodują, że ustawa nagle przestaje mieć sens. Generalnie założenie powinno 

ustawę pchnąć w tym kierunku, żeby prowokować mieszkańców do oddawania takiej ilości 

śmieci, które wyprodukują. Sądził, że ustawa nie prowokuje do tego. Podejrzewał, że na 

gminie będzie taka sytuacja, że mieszkańcy wybiorą opcję śmieci sortowanych, co jest 

śmieszne, bo kłóci się nawet z innymi założeniami, chociażby Ministerstwa Edukacji, gdzie 

zupełnie inaczej kształtuje się świadomość uczniów w kierunku sortowania śmieci. Uznał, że 

podział ten jest zupełnie absurdalny. A Rada przyjmuje go ze względu na minimalizację 

kosztów. Jego zdaniem, jest zła furtka, która prowadzi do dzikiego kształtowania przyszłych 

pokoleń i chyba tego efektu nie osiągniemy. Natomiast problem polega na tym, że przez 

20 lat był nierozwiązywany, a teraz nagle ustawą chce się go rozwiązać. A przecież efekt 

powinien być zgoła inny. Powiedział, że jeżeli teraz zmusimy wszystkich mieszkańców do 

płacenia stałych opłat, to opłaty te w stosunku do tego co płaciliśmy dotąd, powinny spaść. 

Natomiast wszystko zmierza do tego, że nagle staje się to nowy wręcz znaczący podatek. 

Gorzej, wójtowie, czy burmistrzowie prowadzą do dziwnej eskalacji, nowego wpływu 

budżetowego do gminy. Podkreślił, że nie może być tak, że na danym terenie jedna gmif'a 

proponuje opłatę w wysokości czterdziestu kilku zł, a inna 15 zł, czy 20 zł. Uznał, że 

spowoduje to, że firmy, które będą stawały do przetargu będą chciały uzyskać jak największe 

wpływy z poszczególnych gmin. Dlatego zwracał uwagę na to, że trzeba między gminami 

prowadzić rozmowy, żeby opłaty były dla mieszkańców do przyjęcia. Poinformował, że 

radni wybrali 20 zł, bo były propozycje trochę niższych opłat. Ale wydaje się, że 20 zł na 

średnią rodzinę typu 2 + 2 nie jest naj gorszym rozwiązaniem.. Osobiście akurat był przeciwny 

takiemu rozwiązaniu. Uważał, że rozwiązanie płatności od osoby jest rozwiązaniem lepszym, 

przy przyjęciu, że oplata ta jest w granicach 5 zł, 6 zł na mieszkańca. Jednak radni mają na 

uwadze, na co Pani Wójt zwracała uwagę, na co radni zwracali uwagę, że jest dużo rodzin 

wielodzietnych i jednostkowy koszt byłby dosyć duży. W związku z tym przyjęcie 20 zł 

wydaje się w miarę naturalne. A co przyniesie przyszłość, to należy później na to 

odpowiednio reagować. Boi się, że znów jak zwykle zamysł i realizacja, to w naszym 

kraju, są to dwie zupełnie różne rzeczy. Coś, co było bardzo dobre, oddajemy. Uważał, że 

ustawa powinna prowokować do tego, żeby mieszkańcy nie mieli żadnego interesu, żeby 

ograniczać liczbę koszy, wywozić śmieci do lasu lub w inne miejsca i zaśmiecać środowisko. 

A tutaj tego nie widzi. 
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Wydaje mu się, że nadal jest i będzie działał mechanizm, że wszędzie będzie po l koszu 

i tylko i wyłącznie tyle będzie oddawane. Natomiast nie taki był zamysł. Poinformował, że 

jest to odpowiedź na to, co powiedziała P. H. Grzelakowska. Intencja była taka, że oddajemy 

wszystko, co wyprodukujemy. Chodzi o to, żeby śmieci nie zalegały w gospodarstwach, ani 

w pobliskich lasach. Natomiast uważał, że jak zwykle wprowadzanie różnych furtek, a więc 

różnych sposobów segregacji śmieci, jest odchodzeniem od idei. Powiedział, że radni 

zaproponowali 20 zł za odpady segregowane i 30 zł za odpady niesegregowane. Nie chce, 

żeby nie doszło do sytuacji, że ktoś zadeklaruje, że nie sortuje. Bo tak naprawdę wystarczy 

oddzielić odpady mokre od suchych, żeby wszyscy zadeklarowali, że sortują. 

Prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Gzach W. Salwin 

powiedział, że trzeba się zastanowić nad tym, że na wsi są emeryci. Ich ziemię ktoś dzierżawi, 

opłatą zostanie obciążony właściciel, a on jest jeden. Uznał, że przyjmując w uchwale opłatę 

od gospodarstwa domowego 30 zł, jeżeli w gospodarstwie jest 5-6 osób, to nie ma problemu. 

Ale obciążyć emeryta opłatą 30 zł, który ma 700 zł, czy 800 zł emerytury, co idzie nieraz 

pusty kosz, to w tej uchwale trzeba coś uwzględnić dla takich ludzi. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że ustawa nie dopuszcza takich możliwości. 

Sołtys wsi Ostaszewo - Włuski Mieczysław Skorupski - zapytał, dlaczego gmina ogłosiła 

miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami przed ogłoszeniem przetargu? 

Następnie zapytał, co z udziałem w wysypisku odpadów komunalnych w Płocochowie? 

Uznał, że za część wysypiska zapłaciła gmina i najprawdopodobniej pieniądze zostały 

wrzucone w błoto. 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki - zapytał, czy będzie to na zasadzie jak do tej pory, że np. 

we wsi było tylko 3 czy 4 gospodarzy, którzy oddawali wyprodukowane śmieci, a pozostali 

się z tego wyśmiewali? Czy będzie to obowiązkowe, dla każdego gospodarstwa? Co będzie 

jeśli np. ktoś nie będzie w stanie zapłacić opłaty za gospodarowanie odpadami? 

Sołtys wsi Ostaszewo - Włuski Mieczysław Skorupski - zapytał, a co z warszawiakami? 

Radca Prawny B. Sokalski - odpowiedział, że problemy z warszawiakami są w gminach 

gdzie jest 1.500 - 2.000 działek. W gminie Gzy nie jest to problemem. Jeżeli działek jest 

dużo, można naliczyć opłatę za czasowo zajmowane lokale i wytwarzanie odpadów. Ale 

warszawiacy np. w gminie Pokrzywnica gdzie jest 1.500 działek już zapowiedzieli 

zaskarżenie uchwał, mimo, że po każdej niedzieli w zalewie leży kupa porzuconych toreb 

i worków plastikowych ze śmieciami. 
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Zastępca Wójta W. Ocbtabiński - udzielając odpowiedzi na pytania Pana Sołtysa wsi 

Begno P. Kownackiego - powiedział, że w myśl ustawy o utrzymaniu porządku i czystości 

w gminach, każdy będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za gospodarowanie 

wyprodukowanymi przez niego odpadami. Jeśli ktoś z mieszkańców nie złoży deklaracji, to 

gmina wyda decyzję na podstawie danych, jakie posiada w ewidencji. Natomiast, jeżeli ktoś 

nie dokona wpłaty w określonych terminach, to zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, 

wpłaty będą traktowane jak zaległości podatkowe. 

Odpowiadając na pytania Pana Sołtysa wsi Ostaszewo - Włuski M. Skorupskiego 

powiedział, że wysypisko w Płocochowie jest już nieczynne. Wyeliminowało je z dalszego 

działania zarządzenie Marszałka. Na dzień dzisiejszy wszystkie przepisy spełnia tylko 

wysypisko odpadów komunalnych w Mławie. W związku z tym naj prawdopodobniej firmy, 

które wygrają przetarg będą zmuszone do dostarczania śmieci do Mławy. 

W kwestii warszawiaków wyjaśnił, że ustawa zobowiązuje gminę do odbioru śmieci od 

gospodarstw domowych stale zamieszkałych. Odpadów nie musimy odbierać od zakładów 

produkcyjnych, sklepów i szkół. Firmy te funkcjonują na tych samych zasadach jak 

dotychczas. W przyszłym roku gmina określi maksymalne stawki od pojemników, jakie 

firmy będą mogły stosować na terenie gminy. W związku z tym, osoby które nie zamieszkują 

trwale będą zobowiązane do podpisania umów i odbieranie śmieci z pojemników. 

Poinformował, że mówią o tym zapisy zawarte są w regulaminie utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy. 

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska - nawiązując do ilości wyprodukowanych śmieci 

uznała, że w tej chwili są takie firmy, które zabierają śmieci segregowane bezpłatnie np. 

tylko szkło, tylko plastyk, tylko makulaturę i nie ma z tym problemu i za to nie płaci. 

Dlaczego teraz ma płacić za coś, czego nie wyprodukuje? Nadmieniła, że do tej pory 

mieszkańcy płacili niecałe 16 zł od pojemnika, który dała firma. Teraz trzeba samemu kupić 

pojemnik. Uznała, że w tej sytuacji musi być jakieś inne rozwiązanie i trzeba się nad tym 

zastanowić. 

Zastępca Wójta W. Ocbtabiński - stwierdził, że wszyscy o tym dyskutują. Ale tak jak 

mówił Pan mecenas, wszystkie gminy są zobowiązane do ścisłego określenia stawek i nic nie 

możemy innego zrobić. Jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwał, podejmie je za Radę Pan 

Wojewoda. 
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Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska - powiedziała, że rozumie to. Zaproponowała, żeby 

zostało tak jak było do tej pory i cena również, jak w tej chwili. Dodała, że jeśli gmina będzie 

wybierała jakąś ofertę, to mieszkańcy poproszą, żeby firma dała im pojemniki, a nie żeby 

kupowali je mieszkańcy, iż to firma zarabia, a nie mieszkańcy. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że zgodnie z ustawą, właściciel zapewma 

pojemniki. 

Wójt B. Polańska - dopowiedziała, że w tej chwili rzeczywiście mamy bezpłatnych 

odbiorców odpadów segregowanych. Natomiast od l.07.20l3 r. naj prawdopodobniej odpady 

będzie mógł odbierać tylko ten wykonawca, który wygra przetarg. Nie będzie możliwości tak 

jak w tej chwili, że inne firmy wchodzą na gminę i odbierają śmieci bezpłatnie. Jak to będzie, 

trudno jest powiedzieć. 

Poinformowała, że gmina nic nie robi wbrew ustawy, która została uchwalona i jasno pisze 

kto zapewnia pojemniki. Na gminę przechodzą koszty podpisania umowy, koszty deklaracji, 

koszty ściągalności. Podkreśliła, że gmina jest świadoma, że na pewno opłat za 

gospodarowanie odpadami wszyscy nie zapłacą w 100%, tak jak jest z podatkiem. Część 

zaległości będziemy egzekwować przez urząd skarbowy, ale egzekucja jest różna. Poza tym 

gmina musi zrobić punkt selektywnej zbiórki odpadów, za który również zapłaci. Dlatego 

wszystkie koszty wpływają na podwyższenie opłat. Po za tym na dodatkowe koszty ma 

także wpływ kolonijna zabudowa gminy. Ustalając stawki opłat w wysokości 30 zł za 

odpady niesegregowanie i 20 zł za odpady segregowane, gmina przyjęła pewne założenia. 

A jak to będzie po przetargu, nie wie. Nadmieniła, że tak jak wcześniej powiedział Pan 

Wójt, zarejestrowanych jest kilka firm, które są z Mławy, Warszawy, może być też PPUK 

z Pułtuska. A kto wygra przetarg tego też nie wie. Jej zdaniem, firmy duże jak np. Warszawa 

mogą wyeliminować firmy małe, iż pójdą tylko po kosztach własnych, tylko dlatego, żeby 

zaistnieć w gminie. Powiedziała, że przygotowując projekty uchwał nic nie robimy wbrew 

temu, co przewiduje ustawodawca. Natomiast ustawodawca przewidział i opracował 

przepisy tak, że jest dużo wątpliwości i problemów. 

Odpowiadając na pytanie Pana Sołtysa M. Skorupskiego powiedziała, że 15 lat temu uważali, 

że wysypisko w Płocochowie wystarczy. Uznała, że w tej chwili jest paradoks, gdyż Pułtusk 

ma własne Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalny, które w myśl ustawy, nie może 

odbierać śmieci wyprodukowanych przez własnych mieszkańców. Dlatego, żeby odbierać 

śmieci musi przystąpić do przetargu. A czy wygra przetarg, nie wiadomo. 
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Dodała, że zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami gmmy zostały 

podzielone w odpowiednie regiony i wykonawca, który wygra przetarg musi wywieźć sieci 

do odpowiedniego regonu. 

Przedstawiciel Izby Rolniczej A. Janczak - zapytał o śmieci wywożone z cmentarza 

parafialnego, co w tej sytuacji ma zrobić parafia? 

Zastępca Wójta W. Ocbtabiński - odpowiedział, że parafie, sklepy, szkoły, zakłady 

przemysłowe zostają na tych samych zasadach jak dotychczas. 

Poinformował, że gmina będzie się starać być może w przetargu wprowadzić zapis, żeby 

wykonawca wydzierżawił mieszkańcom kosze. Jest to podobno niezgodne z ustawą, ale 

zobaczymy jak to będzie w praktyce. Pod koniec marca 2013 r. będziemy przygotowywać się 

do przeprowadzenia przetargu. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i poddał 

pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych obecnych na sali obrad - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIII92112 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty - która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Zastępca Wójta W. Ocbtabiński - przypomniał, że został dokonany podział na odpady 

mokre i odpady suche. Odpady mokre to: resztki kuchenne, zwiędle kwiaty, zużyte ręczniki 

kuchenne i odpady ulegające biodegradacji tj. trawa, liście, popiół z pieca. Odpady suche to: 

papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, makulatura, opakowania wielomateriałowe, 

tekstylia i pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji. Odpady suche i odpady mokre będą 

odbierane raz w miesiącu. Tak jak mówił wcześniej zgodnie z Wojewódzkim Planem 

Gospodarki Odpadami musi zostać utworzony punkt selektywnej zbiórki. W związku z tym 

będziemy się starali, żeby ta firma, która wygra przetarg utworzyła taki punkt. Do punktu 

będzie można dostarczać akumulatory, opony, świetlówki, sprzęt AGD. W przetargu 

określimy, żeby 2 razy w roku była możliwość wystawienia przed posesje starych mebli, 

telewizorów, lodówek. 

Sołtys wsi Zalesie Stanisław Sitkowski - zapytał co robić z folią, której dużo jest 

u rolników, że nawet nie mieści się do kosza? 
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Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że folię będzie można gromadzić 

dodatkowo w workach, obok koszy i też będzie musiała być odbierana. 

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

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - przedstawił pozytywną 

opinię do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poddał pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych obecnych na sali obrad - 13 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIII93112 

w spraWIe określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi - która stanowi załącznik m 15 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że deklaracja jest dokumentem, który będzie 

zobowiązany złożyć każdy właściciel gospodarstwa domowego. Deklaracja o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie dostępna na stronie internetowej 

urzędu gminy i będzie też dostarczana do mieszkańców. Pierwszą deklarację właściciel 

nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie do 15 marca 2013 r. 

Przewodniczący L. Pytel- dopowiedział, że deklaracja to dokument, na podstawie którego, 

każdy właściciel nieruchomości będzie uiszczał opłatę. Decyzja zostanie wydana tylko 

w przypadku, jeżeli ktoś nie zgłosi deklaracji. Na podstawie złożonej deklaracji będzie 

możliwość egzekwowania należności. 
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Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałej i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych obecnych na sali obrad - 13 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIIj94112 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej- która stanowi 

załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

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

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - przedstawił pozytywną 

opinię do projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Gzy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - odnośnie wpłat poinformowała, że tak jak wcześniej 

mówiła Pani Wójt, że w związku z tym, że z dniem 1.01.2013 r. jest likwidacja kasy 

w urzędzie gminy, a ustawa śmieciowa nie przewiduje inkasentów do poboru opłat, za 

zagospodarowanie śmieci, każdy właściciel nieruchomości sam musi zainkasować wpłatę na 

konto urzędu gminy. Dlatego też wybraliśmy formę kwartalną, żeby właściciele nie 

przybiegali co miesiąc do banku i płacili. Wszystkie wpłaty odbywały się będą w kasie 

bankowej, na podstawie złożonej deklaracji lub przelewem na konto urzędu. Jeżeli wpłata 

zostanie dokonana w BS Pułtusk O/Gzy nie będzie opłat, ponieważ gmina opłaca prowizję za 

te czynności. Wyjaśniła, że opłaty będą uiszczane z góry dlatego, iż śmieci przez wykonawcę 

będą odbierane co miesiąc i trzeba będzie płacić fakturę. A ustawa przewiduje, żeby z 

dochodów tych była możliwość wpłaty przez gminę za usługę. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych obecnych na sali obrad - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXII/95112 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gzy - która stanowi 

załącznik m 17 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 13. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - powiedział, że regulamin utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy został ustalony po zasięgnięciu opinii sanitarnej. Regulamin 

określa prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości, podmiotów odbierających odpady oraz 

samej gminy. Regulamin określa rodzaje odpadów, które właściciele muszą zbierać w sposób 

selektywny , w jaki sposób właściciel nieruchomości powinien pozbywać się konkretnych 

rodzajów odpadów, częstotliwość pozbywania się, opłaty, obowiązki osób utrzymujących 

zwierzęta domowe, wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich. 

Radny Witold Czapliński - zapytał, czy oznacza to, że będziemy płacić z góry za odebrane 

śmieci, dlaczego tak jest? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że tak. Chodzi o to, żeby gmma me 

angażowała własnych środków. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w spraWIe ustalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych obecnych na sali obrad - 13 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXII/96112 

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy 

która stanowi załącznik m 18 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 14. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Rady Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych obecnych na sali obrad - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXII/97/12 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy - która stanowi załącznik 

m 19 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych obecnych na sali obrad - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIIj98112 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 20 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 16. 

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

Ad. pkt 17. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że dla Państwa sołtysów zostały przygotowane informacje 

dotyczące możliwości dofinansowania działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania 

azbestu na terenie gminy Gzy. Poinformowała, że zawsze na początku roku można składać 

wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie do utylizacji eternitu, które polega na tym, że właściciele nieruchomości 

składają wnioski do urzędu gminy, a gmina opracowuje zbiorczy wniosek do WFOŚ . Rolnik 

praktycznie nie płaci za zdjęcie i odbiór eternitu. Przypomniała, że chociaż odpowiedni 

wniosek zawsze należało zgłosić do końca stycznia, to w tej chwili terminu jeszcze nie ma. 

Jednak w piśmie opracowaliśmy stosowne dokumenty i mieszkańcy, którzy chcą skorzystać 

z tej formy dofinansowania mogą się zgłosić wnioski do urzędu gminy do 15.01.2013 r. 

Prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Gzach W. Salwin 

zapytał, czy z dofinansowania może skorzystać osoba, która ma zdjęty eternit? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że kto ma eternit zdjęty też może skorzystać 

z dofinansowania. Dodała, że do tej pory nie korzystaliśmy z dofinansowania, ponieważ nie 

mieliśmy podjętych pewnych uchwał. W tym roku zostały podjęte odpowiednie uchwały, 

wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku do WFOŚ mamy i chcemy z tej formy 

pomocy skorzystać. W związku z tym poprosiła Państwa sołtysów o przekazanie informacji 

mieszkańcom i indywidualne przynoszenie wniosków do urzędu gminy. 

Dalej przypomniała, że był wniosek o remont drogi powiatowej w miejscowości Gzy, 

a w pewnym czasie w Tygodniku Ciechanowskim ukazała się informacja Starosty 

Pułtuskiego odnośnie remontu dróg na terenie powiatu pułtuskiego. W wypowiedzi była 

wymieniona droga powiatowa tj. od drogi wojewódzkiej 618, w kierunku do Kościoła 

w Gzach i w kierunku szkoły, do Bórz - Strumian. 
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W związku z tym, żeby padła taka wypowiedź, ze strony gminy odbyło się kilka spotkań 

i rozmów. Z uwagi na to, że praktycznie remonty na drogach powiatowych w gminie Gzy 

zaczęły być prowadzone w drugim półroczu, serdecznie podziękowała radnemu 

powiatowemu i jednocześnie Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Panu Zbigniewowi 

Kołodziejskiemu za wyniki rozmów, za wspólne działania, które już przyniosły efekty 

w postaci realizacji drogi od Gotard do Słończewa. Nadmieniła w 2013 r. mają pewne 

założenia odnośnie dróg powiatowych i obietnicę ze strony Starostwa. Ale w tej chwili nie 

jest potwierdzone na piśmie. Myśli, że w roku 2013 r. na drogach powiatowych jest wiele do 

zrobienia i wspólnymi siłami przy konstruktywnej rozmowie zrobią wiele. 

Z okazji kończącego się roku 2012 podziękowała również wszystkim, którzy przyczynili się 

do realizacji budżetu, iż praktycznie wszystkie planowane zamierzenia zostały wykonane. 

Podkreśliła, że był to dla nas wszystkich rok trudny, ale przy wzajemnym zrozumieniu, 

później przy rozmowie konstruktywnej i wzajemnej życzliwości spotykamy się dzisiaj, żeby 

zakończyć ten trudny rok 2012. 

Prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Gzach W. Salwin 

zapytał, dlaczego na dzisiejszej Sesji nie ma dyrektorów szkół? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że są ferie. 

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gzy Danuta Brach - wyjaśniła że Niepubliczną 

Szkołę Podstawową w Gzach prowadzi Stowarzyszenie. Pani dyrektor NSP w Gzach nie 

może uczestniczyć w Sesj i, ponieważ ma wizytę z dzieckiem u lekarza. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że zaproszenia na dzisiejszą były wysłane do 

wszystkich dyrektorów placówek oświatowych. Jeśli, która z Pań dyrektorek miała problem, 

że nie mogła uczestniczyć w Sesji to zgłaszała to do Pani Wójt lub do niego telefonicznie. Do 

niego taka informacja żadna nie dotarła, chyba, że do Pani Wójt. 

Ad. pkt 18. 

Radny powiatowy i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku 

Zbigniew Kołodziejski - powiedział, że jako przedstawiciel Rady Powiatu stara się jak 

może, żeby to co można z Powiatu wyrwać. Uznał, że jest półmetek kadencji. W pierwszym 

roku Starostwo dużo nie zrobiło na drogach powiatowych, brakuje pieniędzy. Ale po 

wszelkich staraniach coś można zrobić Z Panią Wójt działają wspólne, żeby drogi na terenie 

gminy Gzy można było wyremontować i zmodernizować. 
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Podkreślił, że to, że Rada Gminy Gzy przeznaczyła środki w kwocie 245.000 zł. na pomoc 

finansową dla Powiatu pułtuskiego było wynikiem, że w przetargu z Gminą Pokrzywnica 

udało się złożyć wniosek ze Starostwa, pierwszy na 2.500 mb. Poinformował, że 

w pierwszym dofinansowaniu udział środków z budżetu państwa miał być w wysokości 30%. 

W rankingu wniosków, wniosek gminy Gzy znalazł się na 3 miejscu. Z uwagi na to , że 

środków budżecie państwa zostało, podwyższono pułap z 30% na 50%. W związku z tym 

była szansa, że Starostwo Powiatowe złożyło drugi wniosek i prawdopodobnie otrzyma 

środki. W jego zamiarze dobrze byłoby pociągnąć asfalt od granicy gminy tj. od Gotard do 

końca cmentarza w Szyszkach. Dodał, że w dalszej perspektywie na lata sięgające następnej 

kadencji, przewidywane jest dokończenie ciągu drogowego od miejscowości Żebry - Włosty 

do Szyszko 

Z innych środków finansowych w ramach odnowy będzie prowadzona modernizacja dróg 

zniszczonych o dobrych podkładach brukowych, gdzie wystarczy 5 cm asfaltu. Tu Pan 

Starosta przewiduje na cały Powiat 15 km, z czego można trochę wykonać i gminie Gzy. Ze 

środków tych przewidywany jest odcinek drogi od Kozłówki w kierunku siedziby gminy 

o długości 1.300 mb i 2.000 mb, dalej w kierunku miejscowości Borza - Strumiany. 

Nadmienił, że to o czym mówił Pan S. Franczak sobie zapisał. Uznał, że faktycznie odcinek 

od budynku urzędu gminy do szkoły jest wąski, a przepust należałoby zrobić być może 

z palikami. Podkreślił, że Powiat pamięta też o innych drogach jak Kozłówka - Krzemień, 

gdzie był tam parę razy i widział jak to wygląda , a łatanie dziur nie daje pozytywnych 

efektów. Jego zdaniem, być może uda się tak jak 2 lata temu w Słończewie, czy w tym 

roku, zrobić to pasmowo na pewnym odcinku 200 czy 300 mb przed i za Rolniczą 

Spółdzielnią Produkcyjną w Grochach - Imbrzykach i może jeszcze gdzieś kawałek 

w gminie. A w przyszłości, Powiat będzie chciał może w 2014 r. zrobić w takim stopniu, 

jak drogę do Gzów. Dodał, że asfalt, który istnieje od drogi wojewódzkiej nr 618 w Kozłówce 

do budynku Urzędu Gminy Gzy był pierwszym asfaltem, gdy przyszedł tu do pracy jako 

Naczelnik Gminy. lImy ch asfaltów nie było, drogi były brukowe. Podkreślił, że współpraca 

Pani Wójt z Panem Starostą układa się dobrze, a Pan Starosta trochę obiecywał. Poza tym 

Pan Starosta jest też radnym z naszego okręgu. W związku z tym z Panią Wójt wierzą, że 

jest szansa, żeby z Powiatu wyciągnąć trochę pieniędzy dla gminy Gzy. Na koniec życzył 

wszystkim, żeby obietnice nie były obietnicami, ale zostały zrealizowane w 2013 r. 
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Radna Zofia Frąckiewicz - powiedziała, że dzisiaj radni dołożyli 40.000 zł do drogi 

powiatowej Ślubowo - Słończewo. Później droga ta będzie się rozsypywać, bo tak się na 


pewno stanie. Powstaną dziury, a w ramach gwarancji wykonawca powinien dziury załatać. 


Zaznaczyła, że mówi o tym z góry, żeby później nie było rozczarowania, że nie ma gwarancji. 


Nawiązując do chodnika w Szyszkach, uznała, że gmina dołożyła do chodnika pewne środki 


finansowe. O rozsypującym się chodniku mówiła wiele razy. Powtarzała o tym zawsze na 


każdej Sesji, pisała pisma. Uznała, że wszystko było robione, żeby chodnik został 


naprawiony w ramach gwarancji. Ale chodnik został naprawiony tylko na zakręcie drogi 


Szyszki - Strzegocin. Natomiast dalej na wysokości stawu, obsunęły się obrzeża i wiosną 


płyty chodnikowe zaczną wpadać do stawu. Dlatego na jesieni, na wysokości stawu, 


prawdopodobnie chodnika może już nie być. Jej zdaniem, w ramach gwarancji chodnika nikt 


nie zrobił, a gwarancja już wygasła. Przypomniała, że Pan Starosta mówił, że ma 


z wykonawcą dżentelmeńską umowę, ale mieszkańcy zostali z rozsypującym się chodnikiem 


w centrum wsi. 


Uznała, że wspomagamy Powiat, a później nikt tego nie naprawia, nie ma żadnych gwarancji, 


dziury robią się coraz większe, asfalt się zwija i po paru latach będziemy w tym samym 


miejscu. Dodała, że dzisiaj cieszymy się, że będziemy mieli nowy asfalt, a za 5 lat będziemy 


płakać, że mamy nowe dziury. 


Wójt B. Polańska - ustosunkowując Slę do wypowiedzi radnej Pani Z. Frąckiewicz, 


powiedziała, że w czasie, kiedy był prowadzony remont chodnika była na miejscu, 


rozmawiała z wykonawcą i z mieszkańcami Szyszko Okazuje się, że nie tylko jest wina 


wykonawcy, ale wina eksploatacji samych użytkowników. Tyle powiedzieli jej mieszkańcy 


Szyszk. Uznała, że sami mieszkańcy nie zwracają uwagi, że jest chodnik. Na wysokości 


stawu wjeżdżają ciężkim sprzętem, a to powoduje, że pod wpływem ciężaru chodnik opada. 


Radna Z. Frąckiewicz - tłumaczyła, że na wysokości stawu gdzie obsunęły się obrzeża nie 


zawinił ciężki sprzęt, tylko inne czynniki. Co się dzieje z tym chodnikiem pisała prasa. 


Natomiast Pani Wójt mogłaby zwrócić uwagę, że tak nie powinno się postępować. Uznała, że 


jest jej niezręcznie zwracać uwagę sąsiadom, a Pani Wójt może bardziej wypadałoby, żeby 


utrzymać czystość. 


Wójt B. Polańska - powiedziała, że żeby zwrócić uwagę musiałaby być świadkiem tego. We 


wsi jest Pani radna, jest i Pan sołtys. 




• 
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Jej zdaniem, cały czas ubolewamy nad tym, że chodniki są takie jakie są i oskarżamy pewne 

osoby, ale powinniśmy wziąć pod uwagę, dlaczego tak się stało. 

Radny i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Gminnej Spółki Wodnej 

w Gzach J. W. Grochowski - podziękował radnym za jednomyślne głosowanie w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Gzy na rok 2013, ponieważ na tym skorzystało trochę Słończewo. 

Ma nadzieję, że odcinek drogi, który jest tam zaplanowany, będzie zrobiony plus droga 

powiatowa, z czego są usatysfakcjonowani i inni radni z tamtego rejonu, za co razem bardzo 

dziękują. Zwracając się do Państwa sołtysów, powiedział, że kończy się kadencja delegatów 

Gminnej Spółki Wodnej. W związku z tym, że do Państwa sołtysów zostały wysłane pisma 

z prośbą o przeprowadzenie zebrań, prosił, żeby w tych wsiach, które należą do GSW 

dokonano wyboru delegata. Zwrócił uwagę, żeby na delegata została wybrana osoba, która 

pojawi się na Walnym Zebraniu i coś chce robić, gdyż do tej pory z takimi osobami było 

różnie - niektórzy zostali wybrani i ani raz się nie pojawili. Na nadchodzący nowy rok życzył 

wszystkim zgromadzonym wszystkiego najlepszego, obfitości, pomyślności i zdrowia. 

Wójt B. Polańska - w związku z tym, że jest to ostatnia Sesja w roku 2012, a tuż tuż zbliża 

się rok 2013, sobie i wszystkim zebranym życzyła, żeby nowy rok był bez niespodzianek od 

ostrej pracy. Życzyła dużo zdrowia, realizacji zamierzeń, o których mówiła, konstruktywnej 

życzliwej współpracy i wszystkiego dobrego. 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki - powiedział, że chce przedstawić prośbę, a może nawet 

błaganie. Poinformował, że we wsi Begno w ubiegłe lato zostało przeprowadzone odnowienie 

rzeki Przewodówka, co zrobiono za duże pieniądze. Obecnie na rzece od miejscowości Borza 

i przy samej drodze od Ostaszewa w kierunku Szyszk są już zatory utworzone przez bobry. 

W miejscach tych została zablokowana woda. W związku z tym prosił o przyjazd 

odpowiednich służb i udrożnienie rzeki, bo szkoda jest wydanych pieniędzy, iż rzeka się 

zamula, a woda zalewa łąki. 

Prezes Zarządu Gminnego OSP RP Andrzej Jusiński - powiedział, że jeżeli chodzi o stan 

ochrony pożarowej na terenie gminy Gzy, to jest zadawalający. Podkreślił, że na przestrzeni 

ostatnich lat został "odmłodzony" tabor, strażacy jeżdżą nowszymi, lepszymi 

i sprawniejszymi samochodami. Uznał, że w 2012 r. straż odnotowała wzrost pożarów 

spowodowanych między innymi podpaleniami. 
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Poinformował, że w związku z tym, że policja, która prowadzi dochodzenie, kilkakrotnie 

odwiedziła gminę i strażaków, wystosowała apel, że jeżeli ktoś zobaczy, że coś jest nie tak, że 

kręci się jakiś obcy samochód, że to coś budzi nasz niepokój, niech dzwoni na policję. 

Dla przykładu podał, że pożar, który trwa całą noc, gdzie zaangażowane sąjednostki straży 

z terenu gminy, to kwota nawet ok. 2.000 zł. 

Nadmienił, że w roku 2012 przy współpracy Państwa sołtysów, zostało zorganizowane 

szkolenie dla kombajnistów. Było to szkolenie naj prawdopodobniej jedyne w powiecie 

pułtuskim, a kombajniści nie kryli zadowolenia. 

Na koniec wystąpienia w imieniu wszystkich strażaków w gminie, życzył wszystkiego 

dobrego na 2013 rok, a przede wszystkim bezpieczeństwa. 

Prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Gzach W. Salwin 

podziękował za zaproszenie na Sesję . Dodał, że słyszał, że ktoś ma problemy z odpadami 

plastikowymi takimi jak folie, butelki plastikowe. W związku z tym poinformował, że jeśli 

ktoś ma takie problemy, to niech zadzwoni do niego, a on poda numer telefonu. Wówczas 

przyjadą na podwórko, załadują, dadzą pokwitowanie. Dodał, że do Przewodowa - Majorat 

przyjeżdżają czasem 3 razy w tygodniu i chętnie pojadą wszędzie. 

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem 2013 Państwu radnym i wszystkim obecnym 

na Sesji życzył wszystkiego dobrego, nie gorszej pracy jak była w roku 2012 . Oby przyszły 

rok nie był gorszy od obecnego. 

Prezes Gminnego Związku Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gzach Wojciech 

Żukowski - zwracając się do Pani Wójt, Szanownej Rady i Pana Przewodniczącego 

powiedział, że budżet jest ambitny, bo coś działają i jakieś drogi budują. Dla Pani Wójt, 

sołtysów, wszystkich radnych, wszystkich zebranych na Sesji na nowy rok 2013 życzył 

wszystkiego dobrego. 

Przewodniczący L. Pytel - z okazji zbliżającego się nowego roku 2013 sołtysom, radnym 

Pani Wójt, zaproszonym gościom, ich rodzinom i najbliższym życzył zdrowia, pomyślności 

i radości. Natomiast Pani Wójt, Panu Wiceprzewodniczącemu Rady, Państwu radnym i sobie 

życzył dodatkowo na dobrym poziomie wzajemnej współpracy. 

Ad. pkt 19. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 12.30 

zamknął XXII Sesję Rady Gminy Gzy. 
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