
P R O T O K Ó Ł   Nr VIII/07

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 01 sierpnia 2007 roku

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem

Marianny Filipowicz – Przewodniczącej Rady Gminy Gzy.

Przewodnicząca Rady Gminy M. Filipowicz – o godz. 10.10 otworzyła VIII Sesję Rady 

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

obecności  stanowiącą  załącznik  nr  1  do  niniejszego  protokołu  aktualnie  w  posiedzeniu 

uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi 

kworum pozwalające na  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Przedstawiła proponowany porządek obrad sesji. 

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 budżetu gminy Gzy na rok 2007.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki  w roku budżetowym 2007.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 

    2007.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 

     2007.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia  do realizacji Projektu pod nazwą „Zielony 

    Szlak Rowerowy Mazowsza”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

      Gminy Gzy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów  

      Społecznych na lata 2007 –2010.

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

13. Sprawy bieżące gminy.

14. Wolne wnioski i pytania.  

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

z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad?
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Radni nie zgłosili wniosku o dokonanie zmian w porządku obrad w związku z czym porządek 

obrad sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 3  

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

odbytej 26 kwietnia 2007 roku Nr VII/07 jest wyłożony na sali obrad do wglądu. Radni nie 

wnieśli uwag do wyłożonego protokołu w związku z czym został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 4

Radny Wiesław Światkowski – odczytał treść podania skierowanego do Wójta Gminy Gzy   z 

prośbą o remont drogi Słończewo – Dziarno w ramach przysługującej gwarancji.  

Podanie sołtysa wsi Słończewo  i radnego wsi Słończewo stanowi załącznik nr 2                    do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka –  przypomniała, że na poprzedniej sesji Rady Gminy 

były wprowadzane zmiany w budżecie gminy , które   związane były głównie                         z  

inwestycjami, ponieważ była możliwość dla gminy złożenia wniosków o dofinansowanie na 

zadania inwestycyjne – remonty dróg,  jak również została wprowadzona nowa inwestycja, 

która  nie  była  wcześniej  planowana  w  budżecie  –  „Budowa  boiska  sportowego 

wielofunkcyjnego w Skaszewie Włościańskim”. Powiedziała, że na dzień dzisiejszy jesteśmy 

już po przeprowadzonych przetargach. Znane są wartości inwestycji, które zostały ujęte         w 

budżecie gminy. Na rok 2007 zostały przyjęte następujące zadania inwestycyjne: 

-  Przebudowa drogi gminnej  Ostaszewo Pańki –  Szyszki. Wartość  do poniesienia w roku 

budżetowym – 439.561 zł. Pan Wójt wystąpił o środki do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu 

pomocy finansowej w kwocie 300.000 zł. Środki zostały przyznane w wysokości 200.000 zł.  

Źródłem finansowania będą środki pochodzące z  Urzędu Marszałkowskiego – 200.000 zł., 

planowany kredyt bankowy – 230.000 zł. i dochody własne – 9.561 zł.  

-  Remont budynku Urzędu Gminy – 40.000 zł. Planowane są tu środki własne.

-  Modernizacja  kotłowni  węglowej  na  olejową  wraz  z  wymianą  instalacji  centralnego 

ogrzewania w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie”. Wartość jest również po 

przetargu  –  295.593  zł.  Źródłem  finansowania  są  środki   pochodzące  z  Urzędu 

Marszałkowskiego, gdzie został  złożony wniosek na kwotę –100.000 zł.   Uzyskano środki 

w wysokości 75.000 zł. 
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Planowana jest  pożyczka z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ,  ponieważ są 

znacznie niższe koszty i po spłacie co najmniej połowy pożyczki jest możliwość umorzenia  w 

granicach 40%. Pożyczka jest planowana na 5 lat ale po 2,5 roku będzie możliwość złożenia 

wniosku o umorzenie części pożyczki. Planowana kwota pożyczki – 94.000 zł.. Jest to kwota 

maksymalna,   na  którą  można  złożyć  wniosek,  ponieważ  wniosek  można  tylko  złożyć 

konkretnie na modernizację kotłowni. W WFOŚ nie ma pożyczki na kaloryfery i inne rzeczy. 

Reszta środków są to dochody własne w wysokości – 126.593 zł. 

-  Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w  Skaszewie Włościańskim. Rada Gminy 

zadanie wprowadziła na poprzedniej sesji Rady Gminy.  Wartość inwestycji wg kosztorysu – 

338.000  zł.  Jest  to  wartość  nieznana,  ponieważ  nie  ma  jeszcze  przetargu  i  nie  ma 

rozstrzygnięcia. Przyznane są środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 169.000 zł.       i 

dochody własne 169.000 zł.  

W tym momencie na salę obrad przybył radny Leon Pytel. Aktualna ilość radnych biorących 

udział w posiedzeniu – 14. 

Z załącznika wieloletniego jest kontynuacja inwestycji z roku 2006:

-  Budowa drogi dojazdowej  Grochy  Stare –  Mierzeniec. Chodzi  tu  o  odcinek,  który był 

asfaltowany w roku poprzednim ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i kredytu. W 

tym roku jest  dalsza kontynuacja,  czyli zakończenie tego odcinka.  Wartość po przetargu 

pozostaje bez zmian – 176.000 zł. Źródła finansowania : dochody własne – 16.000 zł., kredyt – 

120.000 zł i środki z FOGR- 40.000 zł. Gmina starała się o kwotę- 76.000 zł. W związku      z 

tym,  że planowane były wyższe dotacje,  zachodzi konieczność zmniejszenia dochodów o 

kwotę   -  161.000  zł.,  jak  również po  przeprowadzonych przetargach zostały  zmniejszone 

wartości  inwestycji, dlatego w wydatkach zmniejszenie 167.439 zł. i zwiększenie 168.439 zł. 

Wiąże się to z realizacją 2 dróg, gdzie zmniejszyły się koszty inwestycji po przeprowadzonym 

przetargu, i  zwiększeniem wartości modernizacji kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Skaszewie. Po zmianach dochody budżetu gminy na rok 2007 wynoszą - 8.209.413 zł. , 

wydatki -   8.697.413 zł. Wydatki inwestycyjne na rok 2007 zostały ustalone w wysokości 

1.113.154 zł.   nie  objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi  i  limity wydatków na 

wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 176.000 zł.  Łącznie nakłady inwestycyjne 

planowane w roku bieżącym ustala się na kwotę 1.289.154 zł.  
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Ponieważ w ubiegłym roku braliśmy kredyt na prefinansowanie wydatków unijnych (środki 

wpłynęły w kwocie 450.000 zł.) z otrzymanych dochodów na prefinansowanie tych wydatków 

spłaciliśmy kredyt w wysokości 450.000 zł. W związku         z powyższym budżet gminy jest 

deficytowy i zachodzi konieczność pobrania kredytów            i pożyczek na finansowanie 

wydatków inwestycyjnych i zadań bieżących. Ogółem  przychody planowane są  na rok 2007 w 

wysokości -  1.443.304 zł. z tego kredyty i pożyczki - 1.058.000 zł.  i wolne środki pozostałe z 

roku ubiegłego – 385.304 zł.    Na rozchody zaplanowano – 955.304 zł. tj. spłata kredytów i 

pożyczek w tym   450.000 zł.,  które zostały zaciągnięte na prefinansowanie wydatków na 

budynek Świetlicy Wiejskiej w Gzach. Z uwagi na to, że jest już po przetargach, są podpisane 

umowy i należy rozpoczynać inwestycje, są propozycje 3 uchwał, ponieważ kredyty i pożyczki 

brane będą z 3 źródeł.

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

powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały                w 

sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2007.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński  - stwierdził, że jego Komisja 

również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 

rok 2007.

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

Gzy na rok 2007 i poddała pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za”      przy 

1  głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr VIII/31/07 w sprawie: zmian budżetu gminy 

Gzy na rok 2007 – która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W tym momencie na salę obrad przybył radny Jan Kiliś.  Aktualna ilość radnych biorących 

udział w posiedzeniu – 15. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.     

Ad. pkt 6

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 94.000 zł.  przeznacza się na 

zadanie  pn.  „Modernizacja  kotłowni  węglowej  na  olejową  wraz  z  wymianą  instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie”.   
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Spłata pożyczki planowana jest w latach 2008 – 2011, przy karencji spłat 1 roku. Źródłem 

pokrycia spłaty  pożyczki wraz z  odsetkami  są  dochody  z  podatku rolnego  i  podatku  od 

nieruchomości.

Zabezpieczeniem spłaty  pożyczki  będzie  weksel  in  blanco.  Uchwała  jest  konieczna,  do 

rozpoczęcia  prac, złożenia wniosku do WFOS i GW i dalszej  kontynuacji zadania.

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

powiedział, że Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia 

pożyczki w roku budżetowym 2007. 

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu M.  Mordwiński –  przedstawił również 

pozytywną opinię Komisji dotyczącą w/w projektu uchwały.

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki 

w roku budżetowym 2007 i poddała pod głosowanie.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu udział brało 15 radnych. Za podjęciem 

uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr VIII/32/07 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2007, została 

podjęta bezwzględną większością głosów co najmniej połowy ustawowego składu  rady          i 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 7

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że kredyt w wysokości 350.000 zł. planowany jest na  dwa 

zadania  inwestycyjne  tj.  na  przebudowę  i  modernizację  dróg  gminnych.  Drogi  gminnej 

Ostaszewo Pańki  –  Szyszki  –  230.000  zł.  i  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  wsi 

Mierzeniec – 120.000 zł. Kredyt jest planowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Wsi Polskiej.  Spełnia wymogi, że można go zaciągnąć   ze  środków EFRWP. Udzielony jest 

na  okres 5  lat,  przy karencji  1  roku  w  spłacie  kwoty  kredytu.  Oprocentowanie na  dzień 

dzisiejszy wynosi 4%. Jest to kredyt preferencyjny poza zamówieniami publicznymi. 

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w roku budżetowym 2007.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu M.  Mordwiński  –  również  przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w roku budżetowym 2007 i poddała pod głosowanie.
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Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu udział brało 15 radnych. Za podjęciem 

uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

Uchwała  Nr  VIII/33/07  w  sprawie:  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  w  roku 

budżetowym  2007,  została  podjęta  bezwzględną większością głosów  co  najmniej  połowy 

ustawowego składu rady i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8

Skarbnik E.  Głowacka –  powiedziała,  że  zaciągnięcie  kredytu  w  wysokości  614.000  zł. 

odbędzie się  w  trybie  zamówień publicznych.  Kredyt  potrzebny  jest  na  :  „Sfinansowanie 

planowanego deficytu w roku budżetowym 2007 – 497.000 zł. i spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów  w wysokości – 120.000 zł.”.  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski

-  powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – powiedział, że opinia  jego 

Komisji do w/w projektu uchwały również jest pozytywna.

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w roku budżetowym 2007.

Radny Zdzisław Sierzan –  zwrócił się z  zapytaniem do Wójta,  jak zamierza  prowadzić 

inwestycje w  roku przyszłym, po zaciągnięciu kredytu w wysokości 1.000.000 zł. 

Wójt Z. Kołodziejski -  odpowiedział, że rok 2007 jest rokiem nietypowym,  gdzie środków ze 

źródeł  zewnętrznych  spodziewaliśmy się  w  większej  wysokości  a  otrzymaliśmy  mniej. 

Niemniej jednak,  zadania będą realizowane. Na przyszłe lata jest  nadzieja, że środki będą 

zwiększone, będzie uruchomiony   Fundusz Europejski. Na dzień dzisiejszy nie znamy zasad. 

Wiadomo tylko, że środki z Unii Europejskiej w ogólnej masie będą  to wielkie pieniądze. 

Będziemy musieli  wybierać  takie  zadania  i  możliwości oraz   iść  w  kierunku  ,  aby  jak 

najmniejszy  był  wkład  środków gminy  w  kosztach  prowadzonych  inwestycji.  Na  dzień 

dzisiejszy przyjęte zadania trzeba realizować. Udział gminy wynosi 50%. Poza tym spłacamy 

kredyt na  zadania, które były realizowane w poprzedniej kadencji. Na wnioski złożone           o 

środki z zewnątrz uzyskujemy te środki , ale do każdej inwestycji gmina musi dołożyć własne 

pieniądze. Być może trzeba będzie sprzedać majątek gminny, którego jest niewiele.   
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Uważał, że wszystko należy robić rozważnie i wspólnie z radą będzie uzgadniać  zadania, jakie 

należy kontynuować. Zaznaczył, że szczególnie potrzebne i dobre są inwestycje drogowe, ale 

niestety asfalty nie są tanie.     

Radny W. Światkowski – zapytał, czy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Wójt próbował składać  jakieś wnioski? Podobno przyjmowane są wnioski.

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że żadnych wniosków gminy nie składają. Nie znamy 

zasad i wniosków nie składaliśmy. Wszystko śledzone jest na bieżąco.

Przewodnicząca  M.  Filipowicz –  poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007. 

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu udział brało 15 radnych. Za podjęciem 

uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosów.

Uchwała Nr VIII/34/07 w sprawie: zaciągnięcia  kredytu długoterminowego została podjęta 

większością głosów co najmniej połowy ustawowego składu rady i stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu.   

Ad. pkt 9

Wójt  Z.  Kołodziejski  –  wyjaśnił,  że  jest   program  obejmujący  całe  województwo 

mazowieckie. Do programu przystąpiła już część gmin. Jest propozycja,  aby do tego programu 

przystąpiły wszystkie gminy. Jest to uchwała intencyjna. Ścieżki  rowerowe             w 

niektórych gminach  tak jak np. w gminie Pułtusk  już są,  natomiast w innych gminach ich nie 

ma.    Podjęcie uchwały  pozwoli  na  przystąpienie do  programu oraz  stwarza możliwość 

finansowania ze środków unijnych  w trakcie projektowania i realizacji ścieżek rowerowych na 

terenie gminy. Dodał, że zgłaszano również aby zrealizować ścieżkę rowerową  od Gzów w 

kierunku szkoły.

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

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

realizacji Projektu pod nazwą „ Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu M.  Mordwiński –  powiedział,  że  jego 

Komisja również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

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

realizacji  Projektu   pod  nazwą  „  Zielony  Szlak  Rowerowy  Mazowsza”  i  poddała  pod 

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

Uchwałę Nr VIII/35/07 w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „ Zielony 

Szlak Rowerowy Mazowsza” – która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10

Sekretarz Barbara Polańska – przypomniała, że Regulamin utrzymania czystości                  i 

porządku na terenie Gminy Gzy został zatwierdzony uchwałą w 2005 r. Powiedziała, że przez 

ten okres czasu zmieniły się przepisy dotyczące utrzymania czystości i porządku jak również 

została zmieniona ustawa o odpadach. Dla gminy przybyło do realizacji wiele zadań. Gmina ma 

obowiązek prowadzenia ewidencji  zbiorników bezodpływowych, sprawdzania częstotliwości 

ich opróżniana jak również dowozu do oczyszczali ścieków oraz  sprawdzania umów zawartych 

na  zabieranie odpadów komunalnych.  Są  to  zadania do  realizacji  dla  gminy  i  właścicieli 

nieruchomości.   W  projekcie  uchwały  mówi  się,  że  nawet  przedstawiciele  gminy  mają 

obowiązek sprawdzać zawarte umowy na wywóz nieczystości i wywóz odpadów. Żeby mieć 

wykazy, osoby, które odbierają nieczystości z terenu gminy mają obowiązek dostarczania do 

gminy ewidencji od kogo i w jakiej ilości zostały te nieczystości odebrane. Podkreśliła, że temat 

jest  ważny.  Przygotowany  projekt  uchwały  jest  dostosowany  do  nowych  obowiązujących 

przepisów. Niemniej jednak,   pełna realizacja uwarunkowań zawartych w projekcie uchwały 

wymaga czasu. Aby gmina mogła sprawdzać wywiązywanie się z obowiązków utrzymania 

porządku i czystości w Regulaminie zawarte są przepisy karne.  

Radny Edward Malicki – zapytał, czy nie ma możliwości wpływu na firmę BŁYSK-Bis       z 

Makowa Mazowieckiego  w  sprawie zbiórki  selektywnej  odpadów.  Powiedział,  że  firma 

obiecała, segregowane odpady odbierać za darmo. Obecnie chce, żeby odpady te wrzucać do 

pojemników i za to płacić, a plastyku  szczególnie w lecie jest dużo.  Uważał, że skoro firma 

obiecała segregowane odpady odbierać za darmo, to powinna się z tego wywiązać. 

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

powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały  w sprawie:  Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu M.  Mordwiński –  również  przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 

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

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy i poddała pod głosowanie.
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Rada Gminy w obecności 15 radnych biorących udział w posiedzeniu – 14 głosami „za”, przy 1 

głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr VIII/36/07 w sprawie : Regulaminu utrzymania 

czystości i  porządku na terenie Gminy Gzy -  która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

Powiedziała, że jest  propozycja,  aby Regulamin utrzymania czystości i  porządku na terenie 

Gminy  Gzy  skserować wszystkim sołtysom  do  zapoznania   mieszkańców  na  zebraniach 

wiejskich. 

Ad. pkt 11

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka – powiedziała, 

że ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej mówi, że do zadań  gminy    należy 

opracowanie i realizacja  Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.           W 

związku z powyższym opracowano Strategię , w której realizowane są zadania GOPS. Osoby, 

którymi zajmuje się jednostka to osoby bezrobotne, niepełnosprawne, osoby długotrwale chore, 

osoby starsze oraz osoby i rodziny zagrożone uzależnieniami – alkoholicy. Celem nadrzędnym 

Strategii jest stworzenie warunków do umożliwienia osobom i rodzinom,  w przezwyciężaniu 

sytuacji  życiowych,  których  oni  nie  są  w  stanie  pokonać  przy  wykorzystaniu  własnych 

możliwości. I tak grupa osób bezrobotnych jest  grupą najbardziej aktywizowaną i na rzecz jej 

podejmowanych jest wiele zadań takich jak: współpraca                z Powiatowym Urzędem 

Pracy w poszukiwaniu pracy dla osób długotrwale bezrobotnych        W GOPS istnieje Klub 

Integracji Społecznej, który aktywizuje osoby na prace spłecznie-użyteczne. W chwili obecnej 

jest  zatrudnionych 10 osób. Są to osoby pracujące na czarno lub uchylające się od pracy. 

Osoby te pracują   aktywnie w tygodniu przez 40 godzin. Odnośnie osób starszych powiedziała, 

że wg danych statystycznych następuje starzenie się naszego środowiska, a to pociąga za sobą 

konsekwencje. Osoby starsze muszą mieć zapewnioną opiekę ze strony Ośrodka i ze strony 

rządu. Dlatego opieka prowadzona jest  poprzez Kluby  opiekuńcze, które sprawują osoby 

bezrobotne – KIS – 40 godzin miesięcznie. W przypadkach szczególnych, które  też występują 

na terenie gminy, osoby umieszczane są w Domach Pomocy Społecznej. Do 2004 r. osoby te 

były na utrzymaniu Skarbu Państwa. Obecnie zmieniły się zasady odpłatności za DPS i należy 

to do zadań samorządu gminy. W naszym przypadku jest 1 osoba, która jest niewidząca, dla 

której nie ma możliwości opieki  i nie mająca żadnej rodziny  Odpłatność miesięczna za jej 

pobyt w DPS na ul. Kruczej wynosi 1.617 zł.  
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W sprawie osób długotrwale chorych  powiedziała, że do grupy  tej  zalicza osoby długotrwale 

chore  nie rokujące nadziei na wyleczenie. Są to osoby ze stwardnieniem rozsianym, chorobami 

nowotworowymi. Osoby te objęte są zasiłkami stałymi, okresowymi, celowymi i pomocą  w 

naturze. 

Osobami niepełnosprawnymi  GOPS zajmuje  się  z  tytułu  pomocy społecznej  i  świadczeń 

rodzinnych. Osoby te są w różnym wieku.

Kolejnym problemem są osoby i rodziny zagrożone uzależnieniami od alkoholu i przemoc     w 

rodzinie. Jednak problem ten narasta. Występuje tu nie tylko przemoc fizyczna                     i  

psychiczna, ale także nie dopełnienie obowiązków względem osób starszych, co już na terenie 

gminy  występuje. Sprawy te  sygnalizowane są  przez osoby ościenne  poprzez bezimienny 

anonim  lub   telefon.  Przemoc  sygnalizowana  jest  również  przez  nauczycieli,  mających 

bezpośredni kontakt z dziećmi w szkole jak też i sąsiadów. Celem Strategii jest zapewnienie 

możliwości prawidłowego funkcjonowania  dzieciom i osobom starszym.    

Strategia została opracowana na okres 3 lat i będzie  realizowana dla wszystkich mieszkańców 

gminy przy pomocy instytucji  i  organizacji tj.  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Pułtusku, Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

„DAR-MED”, Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej 

w  Pułtusku,  Komendy  Powiatowej Policji  w  Pułtusku,  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gzach, Publicznego Gimnazjum w Gzach, Urzędu Gminy Gzy 

oraz 3 parafii, które położone są na terenie gminy.

Skuteczność realizacji zadań dla poszczególnych grup gwarantują prawidłowe funkcjonowanie. 

Dlatego też pracownicy GOPS ze swojej strony włożą jak najwięcej sił aby realizacja  ich była 

na miarę możliwości prawidłowa.  

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie:  przyjęcia Gminnej 

Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2010. 

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu M.  Mordwiński –  również  przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnej 

Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych  na  lata  2007  –  2010  i  poddała  pod 

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

Uchwałę Nr VIII/37/07 w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii  Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2007 – 2010 – która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 12

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że odnośnie złożonego  podania dotyczącego remontu 

drogi Słończewo-Dziarno, zajmie się sprawą i udzieli pisemnej odpowiedzi.

Ad. pkt 13 

Wójt  Z.  Kołodziejski  –  poinformował,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Oświaty,  Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Rolnictwa i Budżetu omawiane były sprawy, które 

nie znalazły się w porządku obrad sesji.   

- Wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Grochach Krupach w sprawie nieodpłatnego 

przejęcia działki położonej w obrębie Grochy Imbrzyki.  Chodziło o drogę o powierzchni 0,12 

ha. Jedna z Komisji powyższy wniosek rozpatrzyła negatywnie. Na drugiej Komisji postawiono 

wniosek,  aby drogę zlustrować. Wniosek będzie rozpatrywany na następnych posiedzeniach 

Komisji.

- Sprawa budynku mieszkalnego w Gzach, który jest własnością gminy -  na posiedzeniach 

Komisji  ustalono,  aby  rozmawiać z  lokatorami. Jeśli  będą chętni,   sprawę   omówić  na 

posiedzeniach następnych  Komisji  i  rozpatrzyć  na  sesji.  Chodzi  tu  o  to,  czy  budynek 

mieszkalny  sprzedać lokatorom po  niskiej  cenie,  czy  remontować  zgodnie z  zaleceniami 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pułtusku.     

-  Nie  został  rozstrzygnięty wniosek  Gminnej  Spółki  Wodnej  w  Gzach dotyczący dotacji 

finansowej w wysokości 3.000 zł.   z  przeznaczeniem na regenerację odmularki.  Pan  Wójt 

zastanawia się z Panią Skarbnik  jak załatwić wniosek zgodnie z przepisami i znaleźć środki na 

dofinansowanie. Wniosek pozostał do rozpatrzenia na posiedzeniach następnych Komisji    i 

sesji Rady Gminy.

-  Na posiedzeniach Komisji Rady Gminy była również rozpatrywana sprawa sprzedaży obiektu 

po  byłej  Gminnej  Spółdzielni „Samopomoc  Chłopska” w  Ołdakach. Szacunek  opiewa na 

300.000  zł.  Jest  to  nieruchomość zabudowana  o  pow. 4,14  ha.  Na posiedzeniach Komisji 

uznano, że cena jest za niska. Ogłosił przetarg i obecnie musi go unieważnić. Ponieważ jest 

możliwość ustalenia  kwoty  wyceny,  na  Komisjach można ustalić  kwotę lub podzielić  na 

części, ponieważ były i takie głosy. Uważał, że tym temacie należy podjąć konkretną decyzję. 
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Był zdania,  że obiekt nie będzie młodszy i będzie dalej marniał. Kwota 300.000 zł. jest to 

wycena rzeczoznawcy i też nie wiadomo, czy ktoś   zgłosiłby się go  kupić.

Radny Zdzisław Kaczorowski – uznał, że przy okazji  zmian w budżecie było kilka głosów 

radnych bardzo słusznych, że wchodzimy w coraz większe zadłużenie. Uważa, że wszyscy 

powinni  już  teraz  się  zastanowić  ,  co  zrobić,  żeby  w  następnych  latach   można  było 

przynajmniej w takim stopniu jak obecnie, czy w poprzedniej kadencji Rady dalej prowadzić 

inwestycje. Być może już za kilka lat gmina stanie przed problemem, że nie  będzie można 

robić nic poza  obowiązkami statutowymi gminy. Dlatego wydaje mu się, że należy zastanowić 

się już bardzo poważnie, jak zwiększyć dochody gminy. Tymczasem rozmawiając z radnymi na 

Komisjach odnosi  się  wrażenie, że  radni  są  przeciwni wyprzedaży majątku,  który  jeszcze 

pozostał  na  terenie  gminy.  W  tej  chwili   może  jest  bardzo trudno  pozyskać możliwość 

prowadzenia dużych inwestycji na terenie gminy, ale inwestora trzeba szukać gdzieś dalej niż 

dotąd. Z tego co się orientuje   Pan Wójt szuka inwestora na terenie gminy,      a trzeba 

rozejrzeć się gdzieś dalej. Dodał, że przy inwestycji dotyczącej kanalizacji  gminy, gmina może 

zyskać 85% środków, ale są to tak ogromne pieniądze, że nawet przy obecnych finansach 15 % 

całkowicie rozłoży  finanse gminy. Dlatego też często mówi, że z niektórymi inwestycjami przy 

tak niskich dochodach gminy należy się poważnie zastanowić. Myśli, że jest to bardzo ważna 

kadencja, że już trzeba poważnie o tym myśleć. Zaznaczył, że cieszy się, że radni zaczynają to 

widzieć,  bo  jest  to  naprawdę jedyna  działka,  która  jeszcze  stanowi  większą  możliwość 

prowadzenia jakiejkolwiek inwestycji. Sprzedać można za 200.000 zł. czy 300.000 zł., ale to 

rozwiąże problem jednej niewielkiej inwestycji, a poza tym tego majątku już nie będzie. Jego 

zdaniem radni powinni nad tym myśleć i  prosić Pana Wójta,  aby prowadził działalność w 

kierunku pozyskiwania inwestorów, bo bez tego niedługo radni       w Radzie nie będą robić nic, 

tylko jak powiedział wcześniej ograniczać się do obowiązków statutowych gminy.

Radny W. Światkowski – zapytał, gdzie są granice tej działki? Czy, od drogi do szosy, czy 

kończą się na rzece, bo tam jest las. Uważał, że przyjmując tylko po 100 zł. za jedną olszynę, to 

jest to wartościowa działka.

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że granice przebiegają za zbiornikiem wzdłuż olszyn. 

Wzdłuż szosy do krzyżówek. Następnie  wzdłuż szosy  idącej w kierunku od Ołdak i jak jest 

siatka. Olszyny nie są własnością gminy. Należą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.      
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Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki  – powiedział, że w sprawie sprzedaży GS „SCh” nie wie 

czy ma rację, ale myśląc po gospodarsku i rozsądnie popiera Pana Wójta. Uważał, że  radni 

blokując  sprzedaż obiektu stracą na tym więcej.

Radna Zofia Frąckiewicz -  zapytała, dlaczego radni powiatowi nie przyjeżdżają na sesje Rady 

Gminy i czy są zapraszani , ponieważ ma pytanie do radnego powiatowego z rejonu Szyszk. 

Chodzi  tu  o  chodniki  przy  drodze powiatowej  w  Szyszkach.  Uznała,  że  skoro remontu 

chodników na razie nie będzie,  czy nie mogłyby być wykoszone. Podkreśliła, że właściciele 

posesji  przy swoich posesjach,  wykaszają chodniki. Natomiast tam gdzie nikt nie mieszka 

chodniki są zarośnięte, że praktycznie nie można nimi przejść i trzeba iść po asfalcie. Sprawa 

druga to rudera,  która stoi  w środku wsi i  stwarza zagrożenie dla mieszkańców, a  przede 

wszystkim  dla dzieci, które są ciekawe wszystkiego. Zapytała, dlaczego  nie rozbierze się tej 

rudery skoro stwarza zagrożenie życia? Trzecia sprawa, to droga do remizy OSP, która  podczas 

wyborów spełnia rolę lokalu wyborczego. Uznała, że droga do remizy  jest wyboista,  błotnista i 

w kałużach.   W związku    z tym , że wybory odbywają się jesienią lub wiosną, wyborcy idący 

pieszo mają problemy  z dotarciem do lokalu. Zwróciła się z prośbą , aby gmina poprawiła stan 

tej  drogi, a powiat zareagował na chodniki. Jej zdaniem,  wykoszeniem chodników mogliby się 

zająć pracownicy interwencyjni.

Przewodnicząca M. Filipowicz – wyjaśniła, że radni powiatowi zapraszani są na sesje Rady 

Gminy ale dlaczego nie przychodzą nie wie.

Sołtys wsi Begno P. Kownacki -  powiedział, że w sprawie chodników w Szyszkach chce 

dołączyć do radnej Z. Frąckiewicz. Według niego  chodniki w Szyszkach są tak zniszczone, że 

idąc nimi można połamać nogi.

Sołtys wsi Skaszewo Włościańskie Edward Szumski – powiedział, że na drodze Skaszewo-

Dziarno w stronę Dziarna jest  słup. Przy słupie droga jest zarośnięta krzakami i może dojść do 

wypadku. Zapytał, kto ma  wyciąć te krzaki ?  

Ad. pkt 14

Radny Leon Pytel –  przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Budżetu zgłaszał 

wniosek o wydłużenie czasu pracy Ośrodka Zdrowia w Przewodowie z godz. 1530  do godz. 

1800 . Zapytał, czy Pan Wójt już na ten temat rozmawiał z dr Dariuszem Mikusiem? Uważał, że 

sprawę tę należy załatwić jak najszybciej. 

Następnie  zapytał,  czy  została  zakończona  sprawa znaków drogowych  i  informacyjnych, 

ponieważ byli przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
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Stwierdził, że na tę okoliczność sporządzono protokół,  w którym zawarte zostały  ustalenia, a 

znaków do tej pory nie ma.

Odnośnie dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej  w Przewodowie  powiedział, że dyrektor 

choruje i  wszyscy mu współczujemy, ale ktoś powinien pełnić  tę funkcję.   

W sprawie sprzedaży nieruchomości po byłej GS „SCh” uznał, że nie trzeba było przedłużać 

tematu od wiosny  tylko pilotować wcześniej a wówczas inwestorów byłoby więcej. Natomiast 

oczekiwanie, przedłużanie  tych  spraw  i  mówienie,  że  radni  hamują,  to  temat  błędny  i 

niestosowny.

Na temat zadłużania gminy powiedział, że radni rozważali  dokładnie,   że zaciąganie kredytu 

może blokować inwestycje w 2008 r. ale jest to wielka niewiadoma.  Jego zdaniem, trzeba mieć 

nadzieję, że w przyszłym roku środki finansowe w gminach  będą wyższe i  przy naszych 

skromnych  środkach, bo  zadłużając się nie mamy w zasadzie co sprzedać zaproponował, aby 

Pan Wójt dokonał analizy nieruchomości jakie są własnością gminy i które są zbędne dla gminy 

oraz wstępnej oceny i wartości tych nieruchomości  i przedstawił na posiedzeniu         w 

miesiącu listopadzie przed uchwaleniem  budżetu gminy na rok 2008.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gzach Maria Franczak -  przypomniała, że rok 2007 

jest ostatnim rokiem wymiany dowodów książeczkowych. Czasu zostało niewiele,         a 

kolejki w Urzędzie są w miarę. W związku z tym zaapelowała do sołtysów aby w swoich 

środowiskach  przypominali  swoim  mieszkańcom,  że   do  końca  roku   2007  dowody 

książeczkowe   należy wymienić. W tym celu ze strony Urzędu przy pomocy pracowników 

Gminnego  Centrum  Informacji  oraz  stażystów  rozniesiono   zawiadomienia o  wymianie 

dowodów osobistych docierając do  mieszkańców niektórych   miejscowości. Natomiast do 

miejscowości gdzie pracownicy nie dotarli z różnych przyczyn, poprosiła sołtysów aby imienne 

wykazy przekazali swoim mieszkańcom. Zwróciła się z prośbą  o rozpropagowanie informacji, 

że  06.08.2007 r.  w godzinach od 1000 do 1200 na sali, na której odbywa się dzisiejsza sesja 

Rady Gminy będzie fotograf i wykonywał będzie zdjęcia do dowodów osobistych.  Będzie robił 

8 szt. zdjęć w cenie 20 zł. Poprosiła, aby sołtysi zgłaszali do USC przypadki  gdzie są osoby 

starsze, które same nie poradzą sobie z wymianą dowodu. W takich przypadkach pracownicy 

USC dotrą do nich,  aby umożliwić im wymianę dowodu.
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Sołtys  wsi  Kozłówka Jadwiga  Koc –  odnośnie  podjętego przez Radę na  dzisiejszej sesji 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie powiedziała, że śmieci z terenu gminy 

odbierają 2  firmy  Zakład Gospodarki Komunalnej  w  Pułtuski  i  BŁYSK-Bis  w  Makowie 

Mazowieckim. ZUK nie  podnosi  cen  i  zbiera wszystko  a  BŁYSK –Bis  podwyższa cenę. 

Uważa, że teraz jest tylko wina tych co zawarli umowy nie z ZUK a z firmą BŁYSK. Był to 

zakład prywatny a przy umowach tego nie mówił.

Radny L. Pytel – był zdania, że  na pewno było to zaznaczone w umowach. 

Sołtys wsi Kozłówka J. Koc – zaprzeczyła, mówiąc że nic nie było.

W sprawie nieczystości uznała,  że na terenie naszej gminy nie ma rozwiązanego problemu 

szamb.  Jej  zdaniem  w  gospodarstwach  gdzie  jest  niewielka hodowla  nie  ma  większego 

problemu. Natomiast  problem jest np. w przypadku Pana Delugi w Kozłówce gdzie ma małą 

rzeźnię. Kiedy jest gorąco jest nie do wytrzymania. Zapytała, gdzie mieszkańcy gminy mają 

wywieźć nieczystości płynne i co z tym zrobić. Jej zdaniem,  jest to problem nad którym należy 

się zastanowić.

Następnie  przypomniała,  że  do  Pana  Wójta  zwracała  się  z  prośbą  o  wycięcie  drzewa 

kasztanowego, którego połowa pękła w czasie burzy i  przewróciła się na posesję  do Pana 

Strączewskiego.  Druga  część drzewa stoi  i  jest  skierowana na  szosę. Mówiła i  dzwoniła, 

przychodzą do niej właściciele posesji, a problem jest nie rozwiązany. Przyjechali pracownicy 

Zakładu  Energetycznego,  zdjęli  powaloną   połowę  drzewa,  ponieważ  zerwało  linię 

energetyczną, natomiast  drugą część drzewa  pozostawili twierdząc, że nie mają  zezwolenia na 

wycięcie. Poprosiła o odpowiedź, czy sprawa ta jest załatwiana, czy  nie?

Odnośnie zadłużenia gminy stwierdziła, że popiera radnego Z. Kaczorowskiego. Jednak  należy 

się zastanowić, że na terenie gminy są inwestycje, które trzeba ratować  i  nie będziemy mieli na 

to środków. Za przykład podała Świetlicę Wiejską w Kozłówce, która została wybudowana 

dokładnie 20 lat temu. Podkreśliła, że z  uwagi na to,  że w Świetlicy nie ma wesel i  nie 

organizuje się  zabaw tanecznych wieś nie ma własnych środków na remont i budynek runie. Jej 

zdaniem mieszkańcy wsi co mogą  robią własnymi siłami , ale jeśli nie ma środków to budynku 

nie będą ratować. 

Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński – zapytał, kto ma zająć się wycinaniem poboczy 

przy nowej drodze we wsi Mierzeniec  gdzie praktycznie tych poboczy nie ma? Uważał, że 

sprawa wycięcia poboczy dotyczy wszystkich dróg w gminie.   
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Sołtys wsi Słończewo Jacek Grochowski -  powiedział, że po raz kolejny mieszkańcy wsi 

Słończewo zwracają się o naprawę przystanku. Podkreślił, że przystanek pobudowany został 2 

lata temu,  a już się przewraca. Nie chce aby  doszło do nieszczęścia.

W sprawie żwirowania dróg uznał, że wieś otrzymała 4 „KAMAZY” żwiru. Zapytał, czy na 

żwirowanie było  tak mało pieniędzy, bo cóż to jest 4 samochody żwiru na tak długie odcinki 

drogi. 

Odnośnie drogi Słończewo – Dziarno powiedział, że asfalt ma szerokość 4 m, a pobocza  równe 

są zeru. Pobocza zarośnięte są chwastami, w których  siedzą karpy po drzewach.        W 

związku z tym wypadki są co drugi dzień. Jego zdaniem inwestycja  jest nowa i  oddana do 

użytku a jest w złym stanie. Poza tym kruszy się asfalt, co było zgłaszane już w poprzedniej 

kadencji.

W sprawie drogi powiatowej od Ład w kierunku Gotard uważał, że jest to droga, którą nie 

można dojechać. Zapytał, czy radni powiatowi, czy  powiat i Starostwo coś w tym kierunku 

robi?. Jego zdaniem Starosta przyjeżdża tylko wtedy kiedy potrzebne  mu są pieniądze od 

gminy, bo zrobi niewielki odcinek drogi. Natomiast,  nie widzi co należy do jego  obowiązków 

i nie robi nic. W związku z tym zwrócił się do Pana Wójta i radnych o podjęcie działań w tym 

kierunku.

Wracając do nieruchomości zabudowanej po byłej GS „SCh” w Ołdakach uznał, że nie wie, czy 

kwota 300.000 zł.  jest to kwota za ziemię, czy za budynki,  czy za krzaki , które tam rosną. 

Jego zdaniem działka położona jest w dobrym miejscu,  jest uzbrojona.  Faktem jest, że jest 

zdewastowana,   ale  sprzedać ją za tak niskie pieniądze nie można.

Sołtys wsi Ostaszewo –Wielkie Danuta Szczypińska – poprosiła o wykoszenie poboczy        i 

wycięcie krzaków przy drodze Ostaszewo Pańki – Ostaszewo Wielkie.

Radna  Z.  Frąckiewicz –  przypomniała,  że  już  kilka  lat  temu  stawiała  wniosek 

o wyżwirowanie drogi do Państwa Bruździaków. Jest to droga gminna, która nigdy nie była 

remontowana.  Jej  zdaniem droga ta  przy żwirowaniu jest  wciąż pomijana,  a  mogłaby być 

wyżwirowana. 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki – uznał, że do sprawy żwirowania trzeba podejść poważnie. 

Według niego żwirowanie należy  robić tak, żeby było widać na drodze rezultat.

Sołtys  wsi  Ołdaki  Janusz Włodarczyk –  powiedział,  że  sprawa przepustu  w  Ołdakach 

poruszana była już przez któryś rok. Kiedy przychodzi wiosna, dzieci nie mogą przejść do 

autobusu. Uważa, że sprawą należy się zająć.
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Sołtys wsi Mierzenic W. Czapliński – zapytał, czy będą przepusty, które były obiecane        w 

zeszłym roku?

Wójt Z. Kołodziejski – uznał, że „koncert życzeń” był długi  a uwagi słuszne i niesłuszne.

- W sprawie obiektu po byłym GS „SCh” w Ołdakach powiedział, że uchwała o sprzedaży 

nieruchomości była już  w poprzedniej kadencji Rady Gminy ale obiekt nie został sprzedany. 

Obecna  wycena nieruchomości jest  wyceną rzeczoznawcy nie jego  i być może faktycznie jest 

za niska. W sprawie kwestii inwestorów miejscowych i zagranicznych  powiedział, że przetargi 

są ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu i w prasie.         W związku 

z tym każdy kto chce może przeczytać i dowiedzieć się o danym przetargu. Tak jak i radni tak i 

sam osobiście też chciałby aby nieruchomość sprzedać nie za 300.000 zł. a za 1.000.000. zł., 

czy 500.000 zł. ale uważał,  że na  obiekt trzeba  znaleźć  amatora. Chodzi o to, żeby obiekt 

ktoś kupił , zagospodarował, płacił podatek od nieruchomości  i stworzył miejsca pracy. Skoro 

radni zadecydowali,  aby obiekt sprzedać ale nie za tak niską cenę, tego nie neguje. Słucha 

wszystkich opinii i jak to zrobić będzie dyskutował z radnymi.

-  Odnośnie zadłużenia gminy powiedział, że  należy myśleć o  tym ,  żeby bardziej się  nie 

zadłużać. Jest to pierwszy rok tej kadencji i zadłużenie gminy utrzymuje się na jednakowym 

poziomie. Być może faktycznie trzeba będzie „przystopować” pewne inwestycje i  pójść na 

bardziej potrzebne rzeczy.  Wówczas być może zadłużenie gminy  zmniejszy się.

- W sprawie wykaszania poboczy poinformował, że temat ten był poruszany na posiedzeniu 

Komisji  Oświaty,  Zdrowia i  Bezpieczeństwa Publicznego. Temat  został  podjęty,   środki 

finansowe  na  ten  cel  w  budżecie  gminy  są  i  w  najbliższym czasie  drogi  gminne  będą 

wykaszane.         

-  W  kwestii  utrzymania  chodników przyznał  rację  radnej  Z.  Frąckiewicz.  Jego  zdaniem 

faktycznie tam gdzie ktoś mieszka z utrzymaniem chodników nie ma kłopotu. Gorzej jest tam 

gdzie  nie mieszka nikt.

- Odnośnie rudery w Szyszkach uznał, że jest problem. Jeśli wyda nakaz  rozbiórki  a  przyjdą 

spadkobiercy wówczas gmina będzie musiała płacić za budynek  odszkodowanie. Uważał,  że 

nie jest to sprawa prosta,  ponieważ podjęcie decyzji o rozbiórce wiąże się z konsekwencjami.

- Jeśli chodzi o przepusty dla wsi Mierzeniec powiedział, że w ubiegłym roku przepusty dla 

mieszkańców Mierzeńca były. Jednak nie zostały  odebrane i zostały rozdysponowane na inne 

wsie. Pan Wójt  podkreślił, że w budżecie gminy na ten cel są środki. W związku z tym tam 

gdzie zachodzi potrzeba przepusty przydzieli i  zostaną uzupełnione. 
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- W sprawie wydłużenia czasu pracy Ośrodka Zdrowia w Przewodowie do godz. 1800 wyjaśnił, 

że dr Dariusz Mikuś Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DAR-MED”              w Winnicy 

został zaproszony na dzisiejszą sesję Rady Gminy ale jest nieobecny.

-  Odnośnie  znaków drogowych  i  informacyjnych powiedział, że  sprawa ta  jest  w  trakcie 

załatwiania. Poinformował, że odnośnie dróg wojewódzkich był, na spotkaniu                          i 

uzgodnieniach w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie.  Na spotkaniu, 

które  było  w  m-cu styczniu  br.  u  Starosty poruszył sprawę,  aby  drogę nr  620 odcinek 

Przewodowo –  Łady zmodernizować, przygotować dokumentację i  ewentualnie        w 

przyszłym roku  ją  realizować.  Prace  znajdują  się  na  etapie  projektowania  i  uzgodnienia 

projektu.  W najbliższym czasie ma być projektowany odcinek drogi od Przewodowa do Ład  . 

Droga będzie realizowana w zależności od  środków w tym lub przyszłym roku. W sprawie 

podjazdu autobusów dowożących dzieci   do Publicznej  Szkoły Podstawowej                         w 

Przewodowie powiedział, że rowy będą kryte, będą  chodniki i zatoczki. Autobusy będą się 

zatrzymywać z jednej i drugiej strony.  Uważał, że  problem  ten będzie rozwiązany                w 

najbliższym czasie. 

- Jeśli chodzi o dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie wyjaśnił, że podczas 

gdy choruje dyrektor którejś ze szkół, to jego obowiązki  pełni zastępca.  W czasie choroby 

Pana Jana A. Machnowskiego  jego obowiązki pełniła Pani Anna Zalewska. Obecnie  dyrektor 

J. A. Machnowski  jest zdrowy i pracuje.    

-  Sprawa analizy  nieruchomości  na  terenie  gminy. Wójt uznał,  że  nieruchomości ,  które 

stanowią własność gminy jest mało,  ale przejrzy i przeanalizuje co można jeszcze sprzedać.

- W sprawie nieczystości stałych i  szamb Wójt przyznał rację Pani J. Koc. Nieczystości stałe 

odbierają z gminy 2 firmy BŁYSK –Bis i ZUK. Nikomu nie narzucano z jakim podmiotem ma 

podpisać umowę. Jego zdaniem jeśli firma BŁYSK – Bis z Makowa Mazowieckiego nie spełnia 

warunków to  rolnicy powinni  wypowiedzieć umowy  i przejść do ZUK w Pułtusku.  Dodał, że 

nie wie, czy wszystkie wsie w gminie mają podpisane umowy na wywóz nieczystości. W 

kwestii  szamb powiedział, że  jest  koncepcja  budowy oczyszczalni, którą być  może trzeba 

będzie zmienić. Na dzień dzisiejszy są różne koncepcje.  Oczyszczalnia               w Ostaszewie 

-Włuski  budowana będzie raczej pod potrzeby przedsiębiorcy.  Temat nie jest rozwiązany  i 

rzeczywiście należy się zastanowić , co robić z szambami. 
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- W sprawie drzewa kasztanowego, powiedział, że elektrycy ograniczają się do tego co należy 

do ich obowiązków. Wycinać drzew nie chcą. W związku z tym  uzgodnił z Mazowieckim 

Zarządem  Dróg Wojewódzkich,  aby drzewo te wyciąć przy okazji podcinania drzew. Była 

rozmowa, że drzewo te miał wyciąć Pan Czarnecki. Z uwagi na to, że sprawa ta nie została 

zrealizowana zostanie ponowiona.

- Odnośnie przystanku w Słończewie uznał , że przystanek trzeba naprawić.

- Na temat żwirowania był zdania, że środków z budżetu gminy na ten cel  było przeznaczonych 

sporo. Nie mniej jednak ,   było  sporo wniosków z zebrań  wiejskich    podczas wyborów 

sołtysów i  wniosków indywidualnych osób. Osobiście chciał pozałatwiać wszystkie wnioski. 

Podsumowując żwirowanie uznał, że  temat został załatwiony a ludzie podrażnieni. Uważa, że 

w przyszłym roku należy przyjąć inną koncepcję i  wybrać 5-7 odcinków dróg i  zrobić to 

dobrze. Podkreślił, że zabudowa gminy jest nietypowa. Każdy mieszka 200 m lub 300 m od 

drogi i do swojej posesji chce dobry dojazd. Zaznaczył, że drogi są poprawiane,  ale jeżdżą 

ciężkie samochody z mlekiem i potrzebne są drogi dobre.

- W sprawie przepustu powiedział, że przepust w Ołdakach w stronę Kęs należy zaprojektować 

i przyjąć do planu. Oprócz tego w planie  planowana jest  przebudowa mostu                  w 

Żebrach –Wiatrakach.      

        Wobec zrealizowania porządku obrad , Przewodnicząca Rady o godz. 11.40 zamknęła 

sesję.

Protokołowała:                                                                             Przewodniczyła:

Zofia Pszczółkowska 
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