
P R O T O K Ó Ł   Nr  XXV/2005

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 29 września 2005 roku

w PG w Gzach pod przewodnictwem Pana Cezarego Wojciechowskiego –

Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.

Przewodniczący  Rady  Gminy-  otworzył  XXV  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 11 radnych, co wobec

ustawowego  składu  rady  wynoszącego  15  osób  stanowi  kworum  pozwalające  na

podejmowanie prawomocnych uchwał. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad.

Pan Wójt - zgłosił dodatkowy punkt do porządku obrad w następującym brzmieniu : Podjęcie

uchwały  w  sprawie:  sprzedaży  nieruchomości.  Nieruchomość  położona  we  wsi  Żebry

Wiatraki  o pow. 0,15 ha  została skomunalizowana, a gmina jest jej właścicielem. Dzisiaj w

ww. sprawie otrzymał decyzję Wojewody Mazowieckiego. 

Na posiedzeniach Komisji omawiany był projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy

Gzy na 2005 rok. Po posiedzeniach  nastąpiła awaria  zbiornika na wodę  w samochodzie

strażackim w jednostce OSP Gzy.  Pan Wójt  poprosił  o   przydział   środków na  remont

samochodu, bo w innym wypadku wspomniany samochód zostanie wyłączony z systemu

bojowego.  

Pan Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że sprawy straży będą omawiane przy

podjęciu uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2005 rok. Następnie poddał pod

głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem dodatkowego punktu proponowanego przez

Pana Wójta.  Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad z uwzględnieniem dodatkowego

punktu proponowanego przez Pana Wójta w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w sprawie skargi Pana Tadeusza Grzybowskiego na

    działalność Wójta Gminy

6. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy złożonej przez Panią Helenę

    Grzelakowską. 



7. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Gzy za I półrocze 2005 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2005 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

12. Sprawy bieżące gminy.

13. Wolne wnioski i pytania.      

Ad. pkt 3

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

Gzy, odbytej 25 sierpnia 2005 roku Nr XXIV/2005 jest wyłożony na sali obrad do wglądu.

Radni  nie  wnieśli  uwag  do  wyłożonego  protokołu.  W związku  z  czym  został  przyjęty

jednomyślnie.  

Ad. pkt 4

Pan Przewodniczący Rady Gminy – pogratulował Panu Henrykowi Kowalczykowi wyboru

na posła. 

Pan Henryk Kowalczyk  - podziękował za oddane głosy na jego osobę. Zapewnił, że będzie

wspierał swój teren gdyż wie z jakiego terenu wychodzi. Nadmienił  że jednym z punktów w

jego programie wyborczym była pomoc rolnikom w pozyskiwaniu funduszy unijnych i w tym

zakresie można na niego liczyć oraz  że będzie pamiętał o gminie Gzy i powiecie pułtuskim.

Pan Przewodniczący Rady – również podziękował wszystkim, którzy oddali  na niego głos.

Stwierdził, że drugie miejsce jest dobrym wynikiem w gminie.

Pan Wójt – powiedział, że wyborcy powiatu pułtuskiego głosowali na swoich kandydatów

i udało się bo mamy w naszym powiecie swojego posła. Stwierdził, że Pan  Kowalczyk jest

Wójtem, zna problemy wsi, zna sprawy samorządowe i będzie nam pomagał w parlamencie.

Pożyczył Panu Kowalczykowi aby dostał się do dobrej komisji i dbał o sprawy rolników.

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że na dzisiejszą sesję Rady Gminy przybyła

przedstawicielka Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Filia w Pułtusku  Pani Małgorzata

Dąbrowska, która chciała przestawić propozycje dotyczące ubezpieczeń rolniczych. 

Pani  Małgorzata  Dąbrowska –  poinformowała,  że  Filia  TUW w Pułtusku powstała  w

grudniu  2004  r.  Pracuje  od  poniedziałku  do  piątku  od  godz.  800 do  1600 i  zajmuje  się

ubezpieczeniami  komunikacyjnymi,  majątkowymi,  NW  oraz  innymi  pozostałymi  jak  w

każdej  firmie  ubezpieczeniowej.  Stwierdziła,   że  dla  rolników  najodpowiedniejsze  są

ubezpieczenia kompleksowe. Firma współpracuje z Fundacją „Zdrowa Młodzież”, która ma

na celu propagowanie  zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży powiatu pułtuskiego. Z



racji powstania Fundacji, każdy na każde ubezpieczenie otrzymuje 10% zniżki.    Aby zacząć

kontynuować ubezpieczenie w  TUW wystarczy złożyć wypowiedzenie w firmie, w której

jesteśmy ubezpieczeni najpóźniej na 1 dzień przed upływem terminu wniesienia opłaty.  TUW

zajmuje  się  również  ubezpieczeniami  nieobowiązkowymi  tj.  mienia  rolnego,  zdarzeń

losowych, chodzi  tu o ogień, gradobicie,  kradzież,  ubezpieczenie  kombajnów, zwierząt.

Następnie podała przykład: jeśli  krowa warta jest  3.000 zł. to składka ubezpieczeniowa od

niej będzie wynosić 80 zł..  Poprosiła o zapoznanie się z przywiezionymi przez nią ulotkami

i podjęcie ubezpieczenia w ww. firmie .                

Pan Piotr Kownacki – zapytał, czy zniżki w ubezpieczeniu komunikacyjnym przejdą z firmy

w której był ubezpieczony,  do TUW ?

Pani Małgorzata Dąbrowska  - odpowiedziała ,że tak. Przechodzą wszystkie zniżki.

Pan Stanisław Sitkowski  – zapytał jaka będzie kwota odszkodowania przyjmując wartość

krowy 3.000 zł. 

Pani Małgorzata Dąbrowska – odpowiedziała, że będzie 100 % zwrotu wartości tej krowy.

Ad. pkt 5

Pan  Zdzisław Kaczorowski -  stwierdził, że Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Publicznego pozytywnie zaopiniowała przyjęcie sprawozdania z prac Komisji.

Pan Edward Malicki  –  stwierdził,  że na posiedzeniu  Komisji  Rolnictwa i  Budżetu nad

sprawozdaniem z prac Komisji odbyło się głosowanie, ale rozstrzygnięcia nie było ( 3x  3).

Pan Tadeusz Grzybowski -  zabierając głos  przyznał, że zgadza się ze sprawozdaniem z

prac  Komisji  powołanej  do  rozpatrzenia  jego  skargi   i  czeka  na  rozstrzygnięcie  sprawy.

Stwierdził, że miał za dużo zabranych gruntów, a droga została źle wybudowana.

Pan Wójt –  powiedział,  że swoje  myśli  wypowiedział  na  Komisjach.  Nie  jest  złośliwy.

Komisja była stronnicza. Z Panem Grzybowskim zawsze dążył  do zgody i  sprawę  chciał

załatwić. Sam nie jest tu winien ale i podległe mu służby. 

Ubolewa nad tym, że nie posiada dokumentów ze wszystkich spotkań z Panem Grzybowskim.

Uważa, że wina nie jest tylko po jego stronie, ale także po stronie Pana Grzybowskiego i jego

żony. Jego zdaniem jest czas i pora na dogadanie się i załatwienie sprawy, ale jeśli nie  będzie

dobrej  woli  ze  strony  Państwa  Grzybowskich  sprawa  ta  zostanie  nie  załatwiona przez

najbliższe lata. Stwierdził, że jeśli pomogą  jemu w tym radni ,  temat będzie załatwiony.

Pan Tadeusz Grzybowski – stwierdził, że dokupuje  grunty na powiększenie gospodarstwa, a

nie po to,  żeby był  wydziedziczany ze swojej  własności.  Droga została wybudowana nie

zgodnie z planem, grunty pod drogę zostały zajęte bezprawnie, a on musi płacić haracz czyli

podatek rolny.             



Pan  Edward  Malicki  –  stwierdził,  że  w  tamtej  kadencji  również  był  radnym  i  Pan

Grzybowski w sprawie gruntów zajętych pod drogę zwrócił się tylko raz. 

Osobiście chciał załatwić sprawę na jednej z komisji czy sesji ale zechciał za 0,04 ha czy 0,06

ha 14.000 zł. 

Pan Tadeusz Grzybowski – stwierdził, że ta suma to była łącznie z krzywdą moralną, a

chodzi tu nie o 0,04 czy 0,06 ha ale o 0,18 ha za które  płaci podatek rolny. Najpierw było

powiedziane 10.000 zł. a dopiero w tym roku 14.000 zł

Pan Zdzisław Kaczorowski – zwrócił się do Pana Wójta i powiedział, że wszystko rozumie.

Stwierdził,   że  na  poprzedniej  sesji  Pan  Wójt  powiedział,  że  ustosunkuje  się  z  Radcą

Prawnym do zarzutów zawartych   w sprawozdaniu z prac Komisji.  Dziś  trudno mu jest

cokolwiek powiedzieć. Jest zaskoczony.  Rozumiałby  Pana Wójta, gdyby Pan Wójt podjął

dyskusję merytoryczną   w sprawie Pana Grzybowskiego  lub powiedział coś konkretnego.  W

takiej  sytuacji  stwierdził,  że Pan Wójt gra rolę  zbitego psa, i  chce się  odwołać  do litości

innych. Pan Kaczorowski poprosił,  aby Pan Wójt  powiedział  obecnym na sesji  co jest w

raporcie stronnicze i nieuczciwe. Odniósł wrażenie, że jako członkowie Komisji nic nie robili,

a  jedynie  chcieli  „dołożyć”  Panu Wójtowi.  Zaprotestował  przeciwko postawieniu takiego

problemu,  bo  jego  zdaniem  tak  to  autentycznie  wygląda.  W  tej  chwili  żałuje,  że  był

przewodniczącym Komisji pomimo, że nikt inny nie chciał. 

Pan Wójt – podziękował Panu Kaczorowskiemu za  porównanie go z psem.

Pan Piotr Kownacki – stwierdził, że porównanie Pana Wójta do psa nie jest kulturalne. Pan

Wójt jest przecież człowiekiem.        

Pan  Przewodniczący  Rady –  poddał  pod  głosowanie  sprawozdanie  z  prac  Komisji

powołanej  do rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzybowskiego.

Na 12 radnych obecnych na sali obrad za przyjęciem sprawozdania z prac Komisji powołanej

do rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzybowskiego  głosowało -  7 radnych, przeciw – 5

radnych, nikt się nie wstrzymał.

Sprawozdanie  z  prac  Komisji  powołanej  do  rozpatrzenia  skargi  Pana  Tadeusza

Grzybowskiego  stanowi załącznik nr 2  do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 6

Pan Przewodniczący –  poinformował, że Pani Helena Grzelakowska złożyła zapytanie do

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Zapytanie to zostało zakwalifikowane

jako skarga na działalność Wójta Gminy i Urząd Wojewódzki w Warszawie przesłał je do

rozpatrzenia przez Radę  Gminy.  Na sesji  w dniu 27 lipca br.  Pani Grzelakowska złożyła

oświadczenie dotyczące wyjaśnienia pewnych zagadnień zawartych w skardze do Pana Wójta



i Radcy Prawnego. Dzisiaj na jego ręce wpłynęła opinia Radcy Prawnego. Na posiedzeniach

Komisji  zdecydowano,  aby  sprawę  tę  rozpatrzyć  na  wspólnym  posiedzeniu  obydwóch

Komisji. Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta  na najbliższej sesji Rady Gminy. Następnie

poprosił przewodniczących Komisji o wnioski  z  poszczególnych Komisji ?

Pan Zdzisław Kaczorowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Publicznego – opinia pozytywna.

Pan Edward Malicki  – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa – opinia pozytywna. 

Pan  Przewodniczący  Rady –  poddał  pod   głosowanie,  aby  skargę  Pani  Heleny

Grzelakowskiej przełożyć  na następne posiedzenie Komisji,  jak również  na następną  sesje

Rady Gminy.

Za przyjęciem takiego rozwiązania głosowało – 7 radnych, przeciw nie było, wstrzymało się 3

radnych.  

Skrarga Pani Heleny Grzelakowskiej stanowi nr 3 do niniejszego protokołu. Oświadczenie

Pani Heleny Grzelakowskiej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Opinia  Radcy  Prawnego  Bogusława  Sokalskiego  stanowi załącznik  nr  5  do  niniejszego

protokołu  

Pani Sekretarz -  odczytała Uchwałę nr 231/C/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24.08.2005 r. wyrażającą opinię o przedłożonej przez

Wójta Gminy Gzy informacji  o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2005

roku..

Pani Skarbnik – powiedziała,  że w uchwale RIO stwierdzono niskie wykonanie wydatków

majątkowych. Wydatki te wiążą się z inwestycjami, które obecnie są w trakcie realizacji tzn.

w II  półroczu.  Dotyczy to  zadań  inwestycyjnych,  które są  dofinansowywane ze środków

FOGR w Warszawie jakie uzyskaliśmy na drogę w Gotardach w wysokości 55.000 zł. oraz

realizacja drogi Słończewo – Dziarno przy udziale środków z funduszy strukturalnych, której

realizacja  będzie  w  II  półroczu.  W tej  chwili  jest  już  po  przetargu.  Został  wyłoniony

Wykonawca i podpisana została z nim umowa. W związku z tym, że były to wysokie wartości

inwestycji miało to wpływ na niskie wykonanie wydatków majątkowych. W dalszej części

Pani Skarbnik przedstawiła wydatki za I półrocze  br.. 

W dziale Rolnictwo wydatki wykonane 7,8% dotyczy tylko wpłaty na rzecz Izb Rolniczych i

opłata od studni głębinowej w Kozłowie. W  dziale Transport i Łączność wydatkowano 1,6%.

Zaplanowane do realizacji są dwie wcześniej wspomniane drogi, których realizacja jest w II

półroczu. W  dziale Gospodarka Komunalna wykonanie  11,5  %  W Działalności Usługowej



wykonanie 25,2 % .Są to opłaty za wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy wraz

z analizami  funkcji  terenów w formie opisowej  i  graficznej  dla  osób ubiegających się  o

wydanie pozwolenia na budowę. W dziale Administracja Publiczna wykonanie 42,9 %. W

dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,  Kontroli  i  Ochrony Prawa oraz

Sądownictwa – wykonanie 48,3 % . Jest to wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – wykonanie 64,7 %.

Wydatki związane z poborem zobowiązania pieniężnego  za I półrocze wynoszą 48,3%. W

dziale  Obsługa Długu Publicznego tj.  splata odsetek od kredytów bankowych i  pożyczki

wykonanie – 40,3%. W Oświacie i wychowaniu – wydatki wynoszą 49,9 %  W szkołach

podstawowych  wykonanie  963.758  zł.,  w  Oddziałach  przedszkolnych  w  szkołach

podstawowych wykonanie 61.118 zł., w Gimnazjach – wykonanie 461.071 zł.. Dowożenie

uczniów do szkół  - wykonanie 96.640 zł., Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół –

wykonanie 62.302 zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 4.643 zł.,            

Pozostała  działalność  wykonanie  13.300  zł..  Kwota  ta  przeznaczona  została  na  fundusz

świadczeń socjalnych  dla nauczycieli  emerytów i rencistów.  W dziale Ochrona Zdrowia

realizowany jest Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na

który wydatkowano w I półroczu ogółem 34,8%. W tym dziale środki wydatkowano głównie

na  realizację  profilaktyki  wśród  młodzieży  oraz  prowadzenie  profilaktycznej  działalności

informacyjnej i edukacyjnej. Zorganizowano wiele imprez szkolnych,  zakupiono materiały

gospodarcze  do  wykorzystania  w  „Kawiarence  Internetowej”  która  funkcjonuje  w

Publicznym  Gimnazjum  w  Gzach.  Dzieci  uzdolnione  artystycznie  z  ww.  gimnazjum

korzystały  z  pobytu  w  obozie  artystycznym.  W  szkołach  sfinansowano  spektakle

profilaktyczne na kwotę 2.335 zł.

W dziale Pomoc Społeczna – realizacja wydatków wynosiła 44,7 %. Realizowane jest tu

głównie zadanie rządowe na które, gmina  otrzymuje dotacje celowe. Za I półrocze gmina

otrzymała kwotę 251.682 zł.. Świadczeniami rodzinnymi objęto 100 rodzin na kwotę 192.972

zł.  Na zasiłki stałe dla osób pełnoletnich samotnie gospodarujących lub  pozostających w

rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności dla 19

osób wydatkowano kwotę 37.703 zł.  Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie

zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości 50.628 zł. i wydatkowała ją na

zasiłki  okresowe dla 22 rodzin na kwotę 8.795 zł., na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej ogółem 35.408 zł. oraz  na dożywianie dla 169 uczniów korzystających z

posiłku oraz programu „Posiłek dla potrzebujących”. W ramach zadań własnych na zasiłki



celowe   dla  54  rodzin  wydatkowano  kwotę  11.540  zł.,  na  dożywianie  uczniów  szkół

podstawowych i gimnazjum 8.508 zł.. na dofinansowanie GOPS – 25.820 zł.

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan 46.520 zł. wykonano 44.142 zł. Kwotę

te przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy w

okresie  styczeń  –  czerwiec  2005  r.  Stypendia  szkolne  w  wysokości  45  zł.  miesięcznie

otrzymało 163 uczniów z 67 rodzin. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

– wykonanie 28,0 %. Na plan 217.360 zł. wydatkowano kwotę 60.920 zł.  na oświetlenie

uliczne  oraz  patrolowanie  obiektu  mienia  gminnego.   W  dziale  Kultura  i  Ochrona

Dziedzictwa  Narodowego  -   finansowana  jest  Gminna  Biblioteka  Publiczna  oraz  jest

zaplanowana  inwestycja  projektu  w  ramach  działania   „Odnowa  wsi  oraz  zachowanie  i

ochrona dziedzictwa kulturowego” O dofinansowanie tego projektu został złożony wniosek i

obecnie czeka się na podpisanie umowy o dofinansowanie.

W dziale Kultura Fizyczna i Sport – wykonanie 50,2%. Został tu sfinansowany wypoczynek

dla 10 dzieci ze Szkół Podstawowych w Skaszewie i  Gzach, udział uczestników z naszej

gminy  w  III  Turnieju  Grand  Prix   Niestępowo,  zakup  sprzętu  sportowego  dla  sekcji

bokserskiej działającej przy  klubie „Zielone siedlisko” w Szyszkach oraz puchar,  figurki

Wiktora,  masztu  na  flagę  na  otwarcie  hali  sportowej  w Gzach.   Na dzień  30.06.2005 r.

zobowiązania   niewymagalne  gminy  wyniosły  104.362  zł.   z  tego  w  dziale  ,,Oświata  i

wychowanie 81.288 zł. i pozostałe działy budżetu 23.074 zł.

Zarządzenie  Nr  25/05   Wójta  Gminy  Gzy  z  dnia  04  sierpnia 2005  r.  w  sprawie:

przedstawienia informacji  o przebiegu wykonania budżetu gminy Gzy za I półrocze 2005

roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Uchwała nr 231/C/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 24.08.2005 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o

przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2005 roku stanowi załącznik nr 7 do

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8

Pani Skarbnik – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy

na 2005 rok był omawiany na Komisjach. Zmiany konieczne są z uwagi na dostosowanie

projektu przebudowy drogi gminnej Słończewo – Dziarno współfinansowanego ze środkami

Unii  Europejskiej.  Wcześniej  była  podana  wartość  kosztorysowa,  która  po  przetargach

zmniejszyła się w związku z tym następują zmiany po stronie dochodów i wydatków. Ponadto

było  planowane,  że  droga  ta  zostanie  wcześniej  wykonana  i  rozliczona  w  br.  Jednak  w

obecnej  sytuacji    wiadomo jest,  że droga zostanie wykonana do 15.12.2005 r.  natomiast



rozliczenie zgodnie z umową nastąpi w roku 2006, ponieważ w 2006 r. wpłyną środki. Pani

Skarbnik powiedziała, że  w dochodach została zwiększona dotacja przez budżet państwa  na

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz Prezydenta RP. Na

wybory do Sejmu RP i Senatu RP gmina otrzymała dotację w kwocie10.833 zł. natomiast na

wybory Prezydenta RP 12.846 zł. W związku z tym budżet został zwiększony o kwotę 23.679

zł. Jest to dotacja celowa przypisana wyłącznie do przygotowania i realizacji tego zadania. Po

zmianach dochody budżetu wynoszą 6.552.170,61 zł. Zadania rządowe na dzień dzisiejszy

wynoszą 629.335 zł. 

 W wydatkach była propozycja zmian powiązana z realizacją inwestycji przebudowa drogi

gminnej  Słończewo-  Dziarno   jak  również  po  stronie  zmniejszenia  i  zwiększenia  w

administracji  publicznej.  Zmiana  w  klasyfikacji  budżetowej  nastąpiła  w  wyniku  remontu

dachu  na  budynku  Urzędu  Gminy,  która  wcześniej  zakwalifikowana  była  w  wydatkach

remontowych. Jednak  po konsultacji z RIO zmieniono klasyfikację tego remontu na wydatki

inwestycyjne z uwagi na duże ilości nakładów w stosunku do wartości budynku. Zwiększenie

po stronie wydatków w kwocie 23.679 zł. na wybory wspomniane wcześniej.

Pan Andrzej  Jusiński  – powiedział,  że rok 2005 jest rokiem suchym i  nikt nie wie jaki

będzie do końca. W związku z tym wzrosła liczba pożarów i ilość wyjazdów samochodów

strażackich na teren gminy jak również   w ramach współpracy między gminami na obce

tereny.  Ze statystyk wynika, że do końca czerwca ilość zdarzeń na terenie gminy Gzy wynosi

18.  Dodając   wyjazdy  do  pożarów  na  teren  obcy mamy  30  wyjazdów  samochodów

pożarniczych do akcji. Wcześniej, średnio na terenie gminy w ciągu roku zdarzało się  poniżej

20 pożarów. Wraz ze zwiększoną  ilością  wyjazdów do pożarów rosną  koszty eksploatacji

pojazdów oraz wydatki związane z zakupem paliwa. Samochody które są  w straży nie są

nowe i wszystko zaczyna się pomału psuć. W tej chwili straż stoi przed dylematem, ponieważ

w budżecie  gminy   praktycznie  środków nie  ma,  a  po  ostatniej  akcji  nastąpiła   awaria

zbiornika na wodę w głównym samochodzie który jest w Krajowym Systemie. Pojazd ten był

remontowany 2 lata temu kiedy nastąpiła pierwsza awaria.  Teraz rozsypały się  elementy

konstrukcyjne znajdujące się w środku zbiornika w wyniku czego  zbiornik „spuchł”. Remont

jest nieopłacalny.  Jeżeli pojazd będzie używany, będzie zagrażał bezpieczeństwu w ruchu.

Zorientował się, jak jest z remontem i okazało się, że   w grę wchodzi wymiana zbiornika.

Koszt takiego remontu szacuje się na ok. 10.000 zł. 

Pan Marian Zawadzki -  stwierdził, że w samochodach strażackich nie ma paliwa, zbiorniki

są puste. Samochody nie są nowe więc ciągle się psują i  wymagają remontów. W jednym

założono nowe wahacze w innym trzeba wymienić resory,  amortyzatory.  Na domiar złego



nastąpiła jeszcze awaria zbiornika na wodę. Ponadto  samochody te z czasem trzeba będzie

poddać  karosacji.

Pan Jan  Kiliś -   powiedział, że kierowcy samochodów strażackich zgłaszali, że są zepsute

amortyzatory, a oprócz tego sam o tym mówił Panu Wójtowi.

Pan Przewodniczący Rady – stwierdził, że wnioski na dofinansowanie straży ze strony Rady

padały  dużo  wcześniej.  Jednostka  która  bierze  udział  w  Krajowym Systemie  Gaśniczo-

Ratowniczym  powinna  być  dofinansowana,  a  sprzęt  powinien  być  wyremontowany  i

sprawny.  Jego  zdaniem środki  finansowe  w budżecie  na  remont  samochodów biorących

udział w akcjach gaśniczych powinny się znaleźć.

Pani Skarbnik -  przypomniała, że w miesiącu lipcu br. radni podjęli uchwałę w sprawie

zwiększenia środków w straży na zakup materiałów i energii w kwocie 5.000 zł. Ponadto

Zarządzeniem Nr 34/05 z dnia 21września 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005

rok   Pan Wójt przemieścił z ekwiwalentu  2.000 zł. na sfinansowanie wydatków związanych

z zakupem paliwa w okresie sierpień – wrzesień. Pani Skarbnik podkreśliła, że w  okresie tym

było najwięcej kosztownych pożarów. Stwierdziła, że na dzień dzisiejszy w budżecie gminy

środków na straż praktycznie nie ma. Jednak  uważa że, na funkcjonowanie straży Szanowna

Rada powinna zabezpieczyć do końca roku środki finansowe na zakup paliwa w kwocie 5.000

zł. i remont samochodu głównego który jest włączony do KSG-R z wolnych środków, po

wprowadzeniu odpowiednich zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Pan Marian Zawadzki – powiedział, z uwagi na brak środków w budżecie strażacy za udział

w pożarach  w chwili obecnej nie pobierają wynagrodzenia. Pożary są duże,  trwają  od kilku

do  kilkunastu  godzin.  Akcją  dowodzi  Państwowa  Straż  Pożarna  w  Pułtusku  i  nie  ma

dowolnego opuszczenia pożaru.  Jednostka jest  w Krajowym Systemie i  dofinansowuje ją

państwo. Ze środków budżetu gminy trudno byłoby się  im utrzymać.   Z budżetu państwa

otrzymują dotacje na umundurowanie, obuwie, rękawice. Dzięki dotacjom otrzymywanym z

Warszawy i sponsorom w swojej jednostce mają praktycznie wszystek sprzęt. Problem jest

natomiast z samochodami, gdyż nie są nowe.

Pan  Andrzej  Jusiński –  dodał,  że  oprócz  akcji  gaśniczych  samochody  strażackie  ze

strażackiego budżetu obsługują wyjazdy dzieci na różnego rodzaju turnieje. Nawiązując do

wypowiedzi Pana Mariana Zawadzkiego stwierdził, że w tym roku z zewnątrz na konto OSP

Gzy  wpłynęło  ok.  14.000  zł..  Była  to  dotacja  z  KSG-R  za  którą  zakupiono  armaturę

pożarniczą, węże i inne oraz dotacja w kwocie 7.000 zł. z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń

Inspektorat w Pułtusku –za którą zakupiono najnowszy sprzęt ratownictwa medycznego.  W



jednostce jest wyszkolonych 5 strażaków do udzielania pierwszej pomocy bezpośrednio przy

wypadkach.   

Obecnie zachodzi tylko potrzeba  nabycia  niedużego samochodu który byłby przeznaczony

do tego celu. Poza tym  w tym roku planują  wystąpić  z  pismem o środki finansowe do

Orkiestry Świątecznej  Pomocy,  aby  zakupić  defibrylator.  Do pracy na defirbrylatorze są

przeszkolone 3 osoby. Koszt urządzenia  10.000 zł.

Pan  Zdzisław  Sierzan –  czy  gdy  się  pali  na  innej  gminie,  muszą  jechać  nasze  dwa

samochody? 

Pan Andrzej Jusiński –  odpowiedział, że w Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku jest

stanowisko ds.  kierowania.  Jako  Jednostka  Gaśniczo-Ratownicza  w  Pułtusku  na  dzień

dzisiejszy nie ma pojazdów. Jednostki, które wezwie mają obowiązek jechać do pożaru. Na

miejscu, akcją dowodzi strażak PSP, który decyduje kto ma co robić i ile czasu ma być przy

pożarze. Ponadto wójtowie gmin powiatu pułtuskiego podpisali porozumienie o wzajemnej

pomocy w razie pożaru.  Skoro jednostki  strażackie  z  innych gmin przyjeżdżają  w razie

pożaru na nasz teren  to i my musimy im pomagać . Główny pojazd OSP w Gzach który jest

w  Systemie   może  być  rozdysponowany  na  teren  całego  kraju,  natomiast  pozostałe

samochody na teren powiatu.                  

Pan Przewodniczący Rady  - zapytał ile potrzeba  środków pieniężnych  na paliwo i sprzęt

aby ten funkcjonował i był sprawny ?

Pani  Skarbnik –  uznała,  że  na  naprawę  samochodu  jak  mówił  wcześniej  Pan  Jusiński

potrzeba 10.000 zł. natomiast na paliwo 5.000 zł.

Pan Andrzej Jusiński – stwierdził, że działka straży to działka nieobliczalna a ten rok jest

rokiem wyjątkowym. W straży nie da się zaplanować wydatków.

Pan  Jan   Kiliś  zaproponował  wyremontowanie  w  jednym z  samochodów zawieszenia

Pan  Przewodniczący  Rady  –  zapytał  jaki  jest  koszt  wymiany  amortyzatorów  w  tym

samochodzie ?

Pan Andrzej Jusiński  – odpowiedział, że w granicach 350 zł. za szt. razem byłby to koszt

1.000 zł. 

Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie  dofinansowanie w kwocie 16.000 zł.

jednostki  straży  pożarnej  znajdującej  się  w  Krajowym  Systemie  Gaśniczo-Ratowniczym

tj.  na doprowadzenie sprzętu do stanu używalności i gotowości bojowej.

Na  obecnych 13  radnych  obecnych  na  sali  obrad  za  przyjęciem poprawki  w zmianie  w

budżecie gminy na 2005 rok głosowało 13 radnych. Poprawkę  przyjęto jednogłośnie.



Pan Zdzisław Kaczorowski – w sprawie: projektu zmian w budżecie gminy Gzy na 2005 rok

przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego .

Pan Edward Malicki  -   w sprawie:  projektu zmian w budżecie gminy Gzy przedstawił

pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmian

w budżecie gminy  na 2005 rok wraz z poprawką o dofinansowanie jednostki OSP Gzy  która

jest w KSGR. 

Na  13 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 13 radnych. Uchwałę przyjęto

jednomyślnie.

Uchwała Nr XXV/136/05 Rady Gminy Gzy z dnia 29 września 2005 r. w sprawie: zmian

budżetu gminy Gzy na 2005 rok stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9

Pani Skarbnik  – poinformowała, ze należy zaciągnąć  długoterminowy kredyt na zadanie

inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych pn. Przebudowa

drogi gminnej Słończewo – Dziarno” w ramach Projektu 3 – Rozwój lokalny, realizowanego

z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Spłata kredytu nastąpi w roku

2006. Źródłem pokrycia spłaty kredytu będą środki otrzymane z tytułu refundacji wydatków

w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Pan  Przewodniczący  Rady –  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie:  zaciągnięcia

długoterminowego kredytu na zadanie inwestycyjne z udziałem środków pochodzacych z

funduszy strukturalnych.

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Obecnych na sesji było 13 radnych. Za uchwałą

głosowało 13 radnych.

Uchwała  Nr  XXV/137/05  Rady  Gminy  Gzy  z  dnia  29  września  2005  roku  w  sprawie:

zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  zadanie  inwestycyjne  z  udziałem  środków

pochodzących z funduszy strukturalnych została podjęta bezwzględną  większością głosów

ustawowego składu rady i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Opinia  Komisji  Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy w sprawie uchwał proponowanych na

sesję   Rady  Gminy  Gzy  na  dzień  29  września  2005  roku  stanowi  załącznik  nr  10  do

niniejszego protokołu. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20.09.2005 r. stanowi

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.



Ad. pkt 10

Pan Wójt – poinformował, że w miejscowości Żebry Wiatraki znajduje się obiekt po byłej

remizie OSP z działką o pow. 0,15 ha. Obiektem zainteresowani są mieszkańcy naszej gminy.

Dziś  otrzymał decyzję  Wojewody Mazowieckiego o skomunalizowaniu tej  nieruchomości.

W związku z tym chce zlecić wycenę i sprzedać. Gdyby ktoś tą nieruchomość kupił, obiekt by

nie niszczał i został zagospodarowany. 

Pan Krzysztof Zabielski – stwierdził, że budynek po byłej straży OSP wcześniej był w stanie

lepszym  i  można  było  częściowo  go  użytkować.  Obecnie  marnieje  i  niszczeje.  Wśród

mieszkańców  wsi  Żebry  Wiatraki  zrobił  rozeznanie  i  uważa  że  obiekt  należy  sprzedać

i  zagospodarować.  Jest  jedna  rodzina  z  tej  wsi  zainteresowana  obiektem.  Jego  zdaniem

nieruchomość tą należy sprzedać. Chce, aby było to z pozytywnym efektem.

Pan  Wójt –  podziękował  Panu  Krzysztofowi  Zabielskiemu  za  pozytywną  opinię  w  tej

sprawie. Stwierdził, że do tej pory budynek był w gestii Starostwa Powiatowego w Pułtusku i

gmina nie miała wpływu na jego stan techniczny.

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

Na obecnych na sali obrad 13 radnych za przyjęciem projektu uchwały w sprawie: sprzedaży

nieruchomości głosowało 12 radnych przy jednym wstrzymującym się.

Uchwała  Nr  XXV/138/05  Rady  Gminy  Gzy  z  dnia  29  września  2005  roku  w  sprawie:

sprzedaży nieruchomości stanowi załącznik nr  12.

Ad. pkt 11

Pan  Wójt –  stwierdził,  że  na  Sesji   27  lipca  br.  padły  2  interpelacje.  Jedna  Pana

Przewodniczącego Rady, druga Pana Witolda Czaplińskiego. 

Odpowiedź na interpelację Pana Przewodniczącego Rady Gminy stanowi załącznik nr 13 do

niniejszego protokołu.

Natomiast w odpowiedzi na interpelację Pana Witolda Czaplińskiego  Pan Wójt stwierdził, że

nie ma możliwości wyjaśnienia dlaczego nie wszyscy radni nie otrzymali zawiadomień na

sesję.    Były to listy zwykłe, a w książce korespondencji  wychodzącej wpisuje się   tylko

ogólną ilość  wysyłanych listów.

Nadmienił,  że w przyszłości  zawiadomienia na sesję  będą  wysyłane listem poleconym za

zwrotnym  potwierdzeniem  odbioru  lub  dostarczane  przez  pracowników  Urzędu  Gminy.

Koszty przesyłki będą większe, ale zawiadomienia wszystkim zostaną doręczone.                    

Ad. pkt 12

Pan Krzysztof Zabielski – stwierdził, że żwir został dowieziony do miejscowości do których

miał być dostarczony. Zapytał, czy do wsi Kęsy dostarczono przepusty?. Zgłosił wykonanie



mostka we wsi Ołdaki i Żebry  Wiatraki oraz  odmulenie  istniejącego mostka w tejże wsi i

oczyszczenie rowu w celu odprowadzenia wody w kierunku do stawu.

Ad. pkt. 13 

Pan Krzysztof  Zabielski –  zgłosił  wniosek dotyczący przygotowania na najbliższą  sesję

Rady Gminy  planu zimowego  utrzymania dróg ze wskazaniem osób odpowiedzialnych w tej

kwestii  w związku ze zbliżającą  się  zimą..  Uznał,  aby w akcję  odśnieżania zaangażować

rolników, gdyż pewne prace mogą wykonać sami.

Pan Janusz Konarzewski  – powiedział, że  Gminna Spółka Wodna miała zakupić sprzęt

który oprócz odmulania nadawałby się również do odśnieżania. Zapytał, czy tym sprzętem

który kupili można odśnieżać drogi?

Pan Andrzej Mordwi ński – Przewodniczący GSW  odpowiedział, że zakupiony sprzęt nie

nadaje się do odśnieżania. Jest to sprzęt do odmulania , kopania. Sprzęt który posłużyłby do

odmulania i odśnieżania był znacznie droższy i kosztowałby  80.000 zł

Pan  Edward  Szumski –  zgłosił  ustawienie  znaku  na  drodze  Skaszewo  –  Dziarno

ograniczającego obciążenie drogi do 10 ton. Stwierdził, że jeśli drogą tą będą jeździć cięższe

samochody asfalt zostanie zniszczony.

Pan Piotr Kownacki – zapytał, jak wygląda sprawa z dofinansowaniem  budowy szpitala w

Pułtusku?

Pan Przewodniczący Rady – odpowiedział, że na poprzedniej sesji nie były znane żadne

bliższe informacje dotyczące budowy. W związku z tym Rada Gminy podjęła decyzję, żeby

jeszcze  nie  przekazywać  środków  pieniężnych.  Stwierdził,  że  najlepiej  w  tej  sprawie

podziałała Pani Jadwiga Koc,  która wystąpiła z apelem o zbiórkę pieniędzy.

Pan Jadwiga Koc -  stwierdziła, że wystąpiła wyłącznie z apelem, a  pieniędzy nie zbiera.

Dodała, że w sprawie nie przekazania środków pieniężnych na budowę szpitala w Pułtusku

jest bardzo zła opinia mieszkańców.

Osobiście sama była tym zbulwersowana , gdyż w roku ubiegłym była mowa, że budowa

szpitala zostanie dofinansowana , a teraz nie wyrażono  na to zgody. Ponadto Pani Jadwiga

Koc  poprosiła  o  kulturę  na  sesji  .  To  co  usłyszała   w  obecności  Pana  Posła  i  Księdza

Proboszcza określiła  skandalem  i hańbą.



Pan Stefan Zadrożny – zgłosił oznakowanie drogi w miejscowości Przewodowo- Majorat,

znakiem „uwaga zwierzęta domowe”.  Stwierdził, że we  wsi pastwiska  są po drugiej stronie

zabudowań i przez drogę rolnicy przepędzają zwierzęta, w związku z tym   łatwo może dojść

do wypadku.                

Pan  Przewodniczący  Rady –  powiedział,  że  sprawa  ta  zostanie  zgłoszona  do  Dyrekcji

Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku  i znak zostanie założony.

Pan Krzysztof Zabielski –  zwrócił się z prośbą o uzupełnienie oznakowania we wsi Kęsy.

Pan Edward Malicki  –  stwierdził, że  Wójta Gminy nie wybierali radni tylko mieszkańcy

gminy. Wypowiedź Pana Kaczorowskiego uznał skandalem, i dodał jak mógł się zwrócić w

ten sposób do Pana Wójta skoro go wybierał.  

Pan Piotr Kownacki  – poinformował,  o konieczności remontu asfaltu na drodze  Szyszki

-Ostaszewo 

Pan  Marian Jakubaszek –  podziękował Panu Wójtowi za dostarczony żwir  na naprawę

drogi. a Panu Kaczorowskiemu  za piękne porównanie Pana Wójta.

Pan Wójt – powiedział ,że zna sprawy dróg. Pewne rzeczy są w realizacji. Być może komuś

zabrakło 2 przyczepy żwiru ale są jeszcze rezerwy. Był na drodze w Wójtach – Trojanach,

rozmawiał o drodze w Ostaszewie. Sprawę odśnieżania uznał, za ważną. Stwierdził, że nie

musi być ten sam program odśnieżania jak również ten sam wykonawca. Żeby było lepiej

wszystko można poprawić. Stwierdził, że do końca kadencji pozostał tylko jeden rok To Rada

Gminy uchwala co ma być  robione, a on realizuje to dla wszystkich mieszkańców. Żeby

załatwić  jakąś  sprawę   trzeba  się  solidnie  nachodzić  i  zgromadzić  dużo  dokumentów,

natomiast radni tylko psioczą. Zaproponował zakopanie  wojennego toporu.

Pan Witold Czapliński –  stwierdził,  że Pan Kaczorowski w swojej wypowiedzi do Pana

Wójta użył tylko porównania literackiego.

Ksiądz Proboszcz Parafii Szyszki Bogdan Adamowicz – podziękował za zaproszenie Panu

Przewodniczącemu Rady i Panu Wójtowi Gminy.

Zaznaczył, że wie ile  znaczy prowadzenie tyle różnych spraw. Stwierdził, że są to drobiazgi,

a  z drobiazgów składa się życie. „Nikt się   taki  nie urodził żeby wszystkim dogodził”.

Zaproponował,  aby  wszystko  co  jest  robione  było  robione  dla  większości.  W  dalszej

wypowiedzi zwrócił się z prośbą o pomoc w sprawie zorganizowania nowego cmentarza gdyż

na starym cmentarzu w Szyszkach niedługo zabraknie miejsca do pochówku. Aby założyć

nowy cmentarz trzeba zakupić nową działkę.  Zgłosił propozycję, aby Wójtowie z 3 gmin

( parafia jest położona na 3 gminach) w ramach porozumienia pomogli mu w zorganizowaniu



nowego cmentarza.  Ksiądz Proboszcz dodał że, jeśli zbliża się  ku końcowi ta kadencja, to

warto aby ją pochwalić i mile wspominać.

Pani Jadwiga Koc – stwierdziła zgoda buduje a niezgoda rujnuje. Chce aby radni nie skłócali

się z Panem Wójtem . Pani Koc zapytała jak na terenie gminy  przedstawia się sprawa śmieci. 

Pan Przewodniczący Rady – stwierdził, że Samorządowe Porozumienie Rolników pracuje

dla dobra mieszkańców i chcą zrobić jak najwięcej.

Pan Wójt  –  powiedział,  że odnośnie  śmieci  wydano zezwolenia  dla  dwóch firm tj.  dla

Zakładu Usług Komunalnych w Pułtusku i  Serwisu Usługowego „BŁYSK”  w Makowie.

ZUK organizuje zebrania z mieszkańcami. Mieszkańcy nie chcą zawierać umów. W chwili

obecnej nie ma pojemników na śmieci tylko foliowe worki. Od stycznia 2006 roku będą już

pojemniki. Śmieci na wysypisko w Grochach Serwatkach  wywozić nie można.  

Pan Piotr Kownacki – poprosił radnych, aby nie odmawiali pomocy Księdzu Proboszczowi

Parafii Szyszki  w organizacji cmentarza.                            

Pan Przewodniczący Rady – powiedział, że w kwestii cmentarza jest dobra okazja ponieważ

będzie opracowywany  budżet  gminy na 2006 rok. Uważa, że radni nie będą  temu przeciwni.

Ksiądz Proboszcz  Parafii Szyszki – poprosił, aby gmina symbolicznie przekazała środki na

cele cmentarza. Stwierdził, że zorganizowanie cmentarza wiąże się z dużymi kosztami. Jest to

nie tylko zakup działki ale budowa ogrodzenia , parkingu i inne związane z tym sprawy.

                       Po wyczerpaniu się wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

Gminy zamknął XXV  Sesję.

Protokołowała:

Zofia Pszczółkowska


