
P R O T O K Ó Ł  Nr XII/07

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 28 grudnia 2007 roku

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach

pod przewodnictwem Marianny Filipowicz – Przewodniczącej Rady Gminy Gzy.

Przewodnicząca Rady Gminy M. Filipowicz  - o godz. 10.15 otworzyła XII Sesję Rady 

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

obecności  stanowiącą  załącznik  nr  1  do  niniejszego  protokołu  aktualnie  w  posiedzeniu 

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

kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  

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: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2008:

    a/ odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, informacją o stanie

        mienia komunalnego oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego

        i lata następne,

    b/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

    c/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

    d/ przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji stałych,

    e/ dyskusja nad proponowanymi przez Komisje poprawkami i ich przegłosowanie,

    f/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

8. Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2007 roku. 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Sprawy bieżące gminy.

11. Wolne wnioski i pytania.
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Jednocześnie  zwróciła  się  z  pytaniem,  czy  ktoś  spośród  radnych  chciałby  wystąpić 

z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad?

Radni nie zgłosili wniosku o dokonanie zmian w porządku obrad.  Porządek obrad sesji został 

przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 3

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

Gminy odbytej w dniu 06 grudnia 2007 roku Nr XI/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

Radni nie wnieśli żadnych interpelacji.

Poseł  na  Sejm  Rzeczpospolitej  Polskiej  Henryk  Kowalczyk  –  powiedział,  że 

w najbliższym czasie od 15.03.2008 r. powinny być wdrożone  programy rolnośrodowiskowe. 

W  związku  z  tym  zaproponował  spotkanie  dotyczące   informacji  na  temat  możliwości 

dofinansowania  gospodarstw  rolnych  w  ramach  programu  ochrony  środowiskowej,  które 

odbyłoby się po ustaleniu terminu z Panem Wójtem,  najlepiej  w godzinach wieczornych. 

Poprosił,  aby  takie  spotkanie  odbyło  się  w  styczniu  2008  r.  z  udziałem  Pana  Alberta 

Jaworskiego Prezesa  Lokalnej Grupy Działania „Zielone Mosty Narwi”  i doradcy rolniczego 

powiatu  pułtuskiego   Pana  Sławomira  Wyrzykowskiego,  który  posiada  odpowiednie 

uprawnienia,  na  którym  zostałoby  omówione  kolejne  planowane  działanie  tj.  IV  oś 

społeczna,  gdzie środki finansowe można pozyskiwać tylko i wyłącznie za pośrednictwem 

Lokalnej  Grupy  Działania.  Wyjaśnił,  że   LGD jest  to  specjalne  Stowarzyszenie,  którego 

członkami  mogą być  osoby fizyczne,  osoby prawne, organizacje  i  samorząd gminy.  LGD 

będzie otrzymywała środki finansowe na wsparcie przedsiębiorczości, działań szkoleniowych, 

kulturalnych i  sportowych.

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

udział w posiedzeniu – 15.

Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Henryk Kowalczyk – poinformował, że LGD będą 

wnioskowały o zarejestrowanie   ich  w Urzędzie  Marszałkowskim w III  kwartale  2008 r. 

Wielkość środków jakie będzie miała do dyspozycji LGD zależy od ilości mieszkańców ile 

LGD obejmuje i wynosi 132 zł. na mieszkańca objętego tym obszarem. I tak np. jeśli objąć 

LGD cały powiat,   byłaby to kwota ponad 7.000.000 zł. dla całego powiatu. 
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Środki  finansowe można  otrzymać  również   na  funkcjonowanie  LGD tj.   na   szkolenia, 

pomoc  w wypełnianiu wniosków,  przygotowanie strategii rozwoju. Obejmują one   100% 

kosztów kwalifikowanych  a suma możliwych wydatków wynosi  33 zł.  na 1 mieszkańca 

danego obszaru obejmującego LGD. W powyższej  kwocie   mieści  się również kwota na 

utrzymanie  LGD  w  liczbie  3  osób.  Kwota  na  projekty  współpracy  międzynarodowej 

i regionalnej wynosi  4 zł. na 1 mieszkańca objętego LGD. Wymienione  środki ,  można 

uzyskać pod warunkiem, że LGD będzie obejmować cały powiat. Zachęcał  Radę Gminy do 

podjęcia uchwały o przystąpieniu do LGD. Mówił, że aby gmina mogła uzyskiwać środki 

musi być członkiem Stowarzyszenia. Powiedział, że w  powiecie pułtuskim   LGD została 

założona 2 – 3 lata temu  i była to LGD działania, która powstała na terenie gminy Winnica, 

Pokrzywnica i Zatory. Z uwagi na to, że  minimalna ilość mieszkańców, którą  obejmuje LGD 

musi wynosić 10.000 osób,  stąd  te  3 gminy.   Dodał, że  jest  to jedna z niewielu grup 

w województwie mazowieckim.

Prezes  Stowarzyszenia  Lokalnej  Grupy  Działania  „Zielone  Mosty  Narwi”  Albert 

Jaworski –  poinformował,  że  Stowarzyszenie  powstało  12.06.2006  r.  i  ma  czas  na 

rozszerzenie do miesiąca czerwca bieżącego roku, ponieważ w czerwcu przewidywane jest 

walne zgromadzenie i przy rozszerzeniu LGD chodzi o to,   żeby każda gmina miała swoich 

delegatów. Z każdej gminy będzie ktoś musiał być w zarządzie. Oprócz zarządu w LGD musi 

powstać nowy twór - rada, która będzie miała zadanie wybierać projekty do finansowania 

najlepsze  i  najbardziej  potrzebne  na  terenie  danej  gminy.  W skład  rady  będą  wchodzili 

członkowie spoza zarządu i komisji rewizyjnej,  którzy będą wybierani do tej rady.

Uznał, że jeśli  Stowarzyszenie rozszerzy się w ciągu kilku miesięcy o inne gminy powiatu 

pułtuskiego,   to  w radzie  znajdzie  się  przedstawiciel  z  każdej  gminy.  W związku  z  tym 

poprosił  Pana  Wójta,   aby  przez  Pana  Posła  Kowalczyka   wyznaczył  termin  spotkania 

w takim gronie jak dzisiaj, aby mógł przyjechać i na ten temat porozmawiać szerzej. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – stwierdziła, że pomysł jest wart rozpatrzenia.

Wójt Zbigniew Kołodziejski  – uznał,  że  przedstawiony pomysł  jest  dobry,  ponieważ są 

szanse na uzyskanie  dodatkowych środków pieniężnych dla  naszej gminy.  W tej  sprawie 

należy    zorganizować  szkolenie  i   podjąć  uchwałę  o   przystąpieniu  do  Lokalnej  Grupy 

Działania oraz pomyśleć o naszym przedstawicielu w Stowarzyszeniu.  Uważał,  że cel jest 

szlachetny i należy tego dopiąć. 
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Sołtys wsi Kozłówka Koc Jadwiga  - przyznała, że cel jest bardzo szlachetny i nie możemy 

tej  okazji   przegapić,  ponieważ są obiekty  na terenie  gminy  jak świetlica  w Kozłówce, 

w której istniała działalność kulturalna i jest okazja żeby te środki wykorzystać. 

Zapowiedziała, że będzie nad tym trzymała paluszek.

Sołtys  wsi  Żebry  –Wiatraki  Bożena  Ostaszewska –  zapytała  Pana  Posła,  czy  będzie 

uruchomiony program na działalność pozarolniczą?

Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Henryk Kowalczyk – odpowiedział, że  dokumenty 

były   przygotowane  przed  wyborami  do  Sejmu  i  Senatu  Rzeczpospolitej  Polskiej.  Po 

wyborach  nowi  ministrowie  skrytykowali  ich  za  nabór  wniosków.  W tej  sprawie  będzie 

decyzja  nowego Ministra  Rolnictwa i  trzeba   cierpliwie  czekać.   Jego zdaniem,   wnioski 

powinny być uruchomione w lutym br.

Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki – zapytał, jakie zostały podjęte działania w celu otwarcia 

nowego szpitala w Pułtusku?

Poseł na Sejm Rzeczpospolitej  Polskiej Henryk Kowalczyk -  odpowiedział,  że budowa 

szpitala  jest  budową  samorządową  i   w  ramach  kontraktu  środki  otrzymuje  z  Sejmiku 

Mazowieckiego. Jeśli chodzi o jego działania jako posła, to są one ograniczone, ale wiele 

środków udało mu się  załatwić  z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast jeśli chodzi o drogi, 

to jako posłowie  mają pretensję do radnych Sejmiku Mazowieckiego, ponieważ jest bardzo 

mało przygotowanych  programów operacyjnych na drogi lokalne.  Uznał, że kiedy  Rady 

mają duże oczekiwania w stosunku do tego,  że będzie znacząca ilość pieniędzy  w ramach 

funduszy unijnych,   to niestety na lokalne drogi środków będzie mało.

Ad. pkt 5  

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwiga 

Frąckiewicz –  powiedziała, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  opracowywany jest  na  każdy rok kalendarzowy.  Podstawą prawną działań 

związanych z profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych gminy jest ustawa 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z ustawą samorząd 

gminny  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  działań  związanych  z  profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
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Przy  opracowywaniu  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązania  Problemów 

Alkoholowych na 2008 r. zostały uwzględnione wskazówki, które wynikają z rekomendacji 

do  opracowania  i  finansowania  Gminnych  Programów  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Warszawie. Zadania i sposoby ich realizacji, które zostały określone w gminnym programie 

dostosowane  są  do  potrzeb  lokalnych   i  związane  są  z  posiadanymi  możliwościami  do 

określonych  form sposobu realizacji.  Podstawą finansową realizacji  programu są dochody 

gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminny Program 

Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2008 r.  może  być  zmieniony 

i dostosowany do potrzeb,   jeśli tak zaopiniują członkowie Komisji, która działa w  gminie. 

Przedstawiła  zamierzone  zadania.  Poinformowała,  że  na  realizację  projektu  programu 

profilaktyki  na  rok  2008   przewidywane  są  wpływy  w  wysokości  37.000  zł.  Działania 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są to działania profilaktyczne 

realizowane głównie w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz pomoc osobom,  które są 

uzależnione od alkoholu. 

Przewodniczący  Komisji  Zdrowia,  Oświaty  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  Kazimierz 

Żebrowski – przedstawił pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu  Mariusz  Mordwiński –  również 

przedstawił pozytywną opinie swojej Komisji do projektu uchwały. 

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

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok 

i poddała pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” przy 

2  głosach  „wstrzymujących”   podjęła  Uchwałę  Nr  XII/54/07  w  sprawie:  uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok – 

która stanowi  załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 17.12.2007 r. stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Opinia  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu   z  dnia  18.12.2007  r.  stanowi  załącznik  nr  4  do 

niniejszego protokołu. 



- 6 -

Ad. pkt 6

Przewodnicząca  M.  Filipowicz  –  powiedziała,  że  pomimo,  że  gmina nie  podejmuje 

współpracy     z organizacjami pożytku publicznego  to  uchwała taka musi zostać podjęta. 

Odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie:  programu  współpracy  z  organizacjami  pożytku 

publicznego i poddała pod głosowanie.

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

podjęła  Uchwałę Nr XII/55/07 w sprawie:  programu współpracy z  organizacjami pożytku 

publicznego – która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7 

a) Przewodnicząca  M.  Filipowicz –  odczytała  projekt  uchwały  budżetowej  wraz 

z  objaśnieniami,  informacją  o  stanie  mienia  komunalnego  oraz  prognozą  łącznej 

kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.

b) Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego 

Kazimierz Żebrowski – przedstawił pozytywną opinię Komisji  do projektu uchwały 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2008. 

Przewodniczący Komisji  Rolnictwa i  Budżetu  Mariusz Mordwiński – również 

przedstawił pozytywną opinię swojej Komisji do w/w projektu uchwały.

c)  Sekretarz B. Polańska  - odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Uchwała  Nr  300/C/2007  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 13.12.2007 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

Wójta  Gminy Gzy projekcie  uchwały  budżetowej  na  2008 rok  oraz  o możliwości 

sfinansowania deficytu i  o prognozie kształtowania się długu Gminy Gzy  stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d) Wójt Z. Kołodziejski – przedstawił stanowisko w sprawie opinii i wniosków komisji 

stałych.

Wystąpienie Wójta Gminy Gzy stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e) Wójt Z. Kołodziejski – wniósł autopoprawki do projektu budżetu gminy Gzy na 2008 

r. Powiedział, że pierwsza  autopoprawka dotyczy zadania inwestycyjnego z 2007 r. 

tj. karosacji  samochodu  OSP  Gzy.  Źródła  finansowania  pochodziły  z  Urzędu 

Marszałkowskiego, budżetu gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
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Decyzja  o przyznaniu przyrzeczonej  kwoty w wysokości   40.000 zł.  z WFOŚ zapadła na 

posiedzeniu Zarządu  w dniu 18.12.2007 r.  Z uwagi na to, że do końca roku 2007 środki te 

nie wpłyną do budżetu gminy zachodzi konieczność przeniesienia ich z tego roku na dochody 

w roku 2008    i zwiększenia budżetu gminy o kwotę 40.000 zł. 

Dochody po autopoprawce wynoszą 8.391.924 zł. 

Następna   autopoprawka  dotyczy   zmniejszenia  rezerwy  celowej  zgodnie  z  ustawą 

o zarządzaniu kryzysowym, która pierwotnie była większa  a w tej chwili będzie mniejsza. 

W związku z tym zaplanowane  środki należy przesunąć na inne działy i zwiększyć wydatki 

budżetowe.    

Trzecia  autopoprawka  dotyczy  zwiększenia  wydatków  budżetu  gminy  w  dziale 

Bezpieczeństwo Publiczne  - 45.250 zł. i Transport i łączność – 20.000 zł. 

Po autopoprawkach wydatki budżetu gminy wynoszą 8.916.924 zł. 

Skarbnik E. Głowacka –  wyjaśniła  autopoprawkę dotyczącą zmiany rezerwy celowej  na 

zarządzanie kryzysowe. Powiedziała, że na ostatnim posiedzeniu RIO w Warszawie, została 

podjęta decyzja, żeby poprawić tę rezerwę, ponieważ ustawa o zarządzaniu kryzysowym nie 

zbyt  jasno  sprecyzowała  naliczenie  rezerwy.  Niemniej  jednak  zostało  przyjęte  jasne 

stanowisko,  że  rezerwę należy  naliczyć  od  wydatków bieżących.  Oznacza  to,  że  rezerwa 

celowa  na  zarządzanie  kryzysowe  może  wystąpić  w  budżecie  maksymalnie  na  kwotę 

24.500  zł. W związku z tym, że rezerwy nie można przeznaczyć na inny cel i  że środki te są 

jakby  zamrożone  do  końca  roku,  była  sugestia  aby  środki  te  zminimalizować.  Dlatego 

w budżecie została zostawiona rezerwa w kwocie – 10.000 zł. Natomiast kwota -   25.250 zł. 

pozostała do dyspozycji. Stworzony został nowy dział 75421 – Zarządzanie kryzysowe: na 

materiały 3.250 zł. i zakup usług pozostałych – 2.000 zł. Razem w razie nieszczęścia gmina 

miałaby 15.250 zł. W związku z tym 20.000 zł. jak gdyby środków wolnych przeznacza się na 

transport.  Jeśli  chodzi o kwotę 40.000 zł.  to tak jak mówił Pan Wójt  o tę kwotę zostały 

zwiększone dochody i wydatki.  Rozliczenie z WFOŚ na zadanie pn. „Karosacja średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Star 244 dla OSP Gzy”  jest do 27.01.2008 r. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała i poddała pod głosowanie pkt 1 autopoprawek 

Wójta:

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy

    - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 40.000 zł.

    rozdział 75412 -  Ochotnicze Straże Pożarne – 40.000 zł.
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    paragraf 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie

    kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

    publicznych – 40.000 zł. 

Dochody po autopoprawce wynoszą 8.391.924 zł.      

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami „za” przy 

2 głosach „wstrzymujących”  przyjęła powyższą autopoprawkę

Następnie odczytała pkt 2 autopoprawek i poddała pod głosowanie:

2. Zmniejszyć rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w dziale

    758-75818-4810 – 25.250 zł. 

    Po zmniejszeniu rezerwa wynosi  10.000 zł. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” przy 

2 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.

W dalszej kolejności odczytała pkt 3 autopoprawki i poddała pod głosowanie:

3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy

    - w dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne – 45.250 zł.

    rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 40.000 zł.

    paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - 40.000 zł. 

    rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 5.250 zł. 

    paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.250 zł.   

    paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.000 zł.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” przy 

2 głosach „ wstrzymujących”  przyjęła w/w autopoprawkę.

   - w dziale 600 – Transport i łączność – 20.000 zł. 

   rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 20.000 zł. 

   paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – 20.000 zł. 

Po  autopoprawkach  wydatki  budżetu  gminy  wynoszą  8.916.924  zł.  w  tym  na  zadania 

inwestycyjne w wysokości 1.078.600 zł.   

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

1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowaną autopoprawkę.  

Autopoprawki Wójta Gminy Gzy do projektu budżetu gminy na 2008 r. stanowią załącznik 

nr 8 do niniejszego protokołu.       
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Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu 

gminy Gzy na rok 2008 wraz z przyjętymi autopoprawkami  i poddała pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 11 głosami „za” przy 

4  głosach  „przeciwnych”  podjęła  Uchwałę  Nr  XII/56/07  w  sprawie:  uchwalenia  budżetu 

gminy Gzy na rok 2008 – która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.   

Ad. pkt 8   

Wójt Z. Kołodziejski – przedstawił informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych 

w 2007r. 

Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2007 roku stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9

Ponieważ radni nie zgłosili interpelacji nie było i odpowiedzi. 

Ad. pkt 10

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że obecna pogoda sprzyja temu,  aby nie psuły się drogi. 

Żwir, który obiecał być może w najbliższych dniach tam gdzie zachodzi  potrzeba zostanie 

dowieziony. Uznał, że jeśli  zima nie będzie ostra i nie zawieje dróg to uda się zaoszczędzić 

środków w budżecie gminy.

Zaplanowane zadania inwestycyjne na 2007 zostały wykonane. 

Ad. pkt 12  

Sołtys  wsi  Begno  P.  Kownacki -   zapytał,  jak  przedstawia  się  sprawa  z  oczyszczalnią 

ścieków i czy są uzgodnienia z Panem  Lenarcikiem?

Wójt  Z.  Kołodziejski –  odpowiedział,  że   tematem  tym  trzeba  się  zająć.  Koncepcję 

projektową,  techniczno-  technologiczną  sanitacji  gminy  Gzy  przyjęła  Rada  poprzedniej 

kadencji. Nad sprawą należy  się zastanowić,  spotkać się w gronie radnych i sołtysów i nad 

tym pomyśleć. Uchwalona koncepcja jest adekwatna  do naszej  sytuacji i   naszej gminy 

w  związku  z  tym  trzeba   zastanowić  się,   czy  przyjąć  opracowaną  koncepcję  na  dwie 

oczyszczalnie,   czy pójść na większą obszarowo oczyszczalnię ścieków, czy na mniejszą , 

czy w ogóle zmienić koncepcję? Uznał, że w pierwszych miesiącach 2008 r.  należy  spotkać 

się z osobami, które opracowały koncepcję i podjąć decyzję, w którym  kierunku pójść oraz 

przyjąć to przez Radę.  Należy również ustalić lokalizację,   opracować dokumentację i starać 

się o środki  z zewnątrz. 
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Dodał, że na budowę  oczyszczalni ścieków można uzyskać duże pieniądze,  ale gmina też 

musi wnieść bardzo znaczącą ilość środków -  15% wartości inwestycji.

Prezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 

Stanisław Łukasik – podziękował za zaproszenie na sesję Rady Gminy. W imieniu swojej 

organizacji   szczególne  podziękowania złożył  Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, 

Panu  Wójtowi  i   Radzie  Gminy  za  zorganizowanie  opłatka  dla  kombatantów  oraz 

Publicznemu Gimnazjum za piękne wykonanie  jasełek i kolęd.   Podziękowania skierował 

również w stronę  Ochotniczej Straży Pożarnej za  pomoc w noszeniu sztandaru.  Stwierdził, 

że  kombatanci są już u schyłku swojego życia i mają coraz mniej sił. 

Podkreślił, że najgorzej  martwi go plaga bobrów, które  grasują na terenie gminy  i niszczą 

przyrodę. Uznał, że bobry budują tamy i psują regulację małych rzek oraz ich dopływy.  Na 

łąkach zamiast traw rośnie zielsko,  usychają drzewa  a nikt tym się nie interesuje. W związku 

z tym zwrócił się z prośbą do Rady i Pana Wójta aby pomyśleć o ich  likwidacji,  gdyż  bobry 

rozmnażają się na wielką skalę.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – korzystając z okazji   zbliżającego  się 2008 roku złożyła 

wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Życzyła wszelkiej pomyślności, zadowolenia z pracy 

i jak najlepszej współpracy między Radą i sołtysami a za ich pośrednictwem z wszystkimi 

mieszkańcami gminy.

Radny Leon Pytel – zwracając się do  zebranych podziękował za współpracę w pierwszym 

roku kadencji.  Stwierdził,  że przez ten czas wszyscy się wzajemnie poznali  i  darzą siebie 

zaufaniem. Jego pragnieniem było,  żeby nadchodzący rok 2008 rozpoczął się    w zgodzie, 

ponieważ  razem można  zrobić  dużo,  dużo  więcej  jak  w  pojedynkę.  Uznał,  że  cieszy  go 

zrozumienie  wśród  Rady.   Chciałby,   aby  w  przyszłym  roku  panował  rozsądek 

w podejmowaniu działań na rzecz gminy i wiara w to co mogą  zrobić dla tej  gminy, wiara 

w siebie, że są grupą społeczną, która  jest w stanie zrobić bardzo dużo  nie tylko w miarę 

posiadanych  środków  ale  i  umiejętności  w  zarządzaniu.  Życzył  porozumienia,  zaufania 

i   dialogu,  za pomocą którego można dojść do  porozumienia w każdej sprawie a nawet 

w sprawach bardzo trudnych, ale  z możliwością ich rozwiązywania  dla dobra mieszkańców 

gminy oraz lepszego roku 2008 i więcej uśmiechu.  

              Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 12.20 zamknęła 

sesję.
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Protokołowała:                                                                             Przewodniczyła:

Zofia Pszczółkowska 
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