
                                            PROTOKÓŁ Nr XVIII/05 
 
z XVIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 23 marca 2005 roku 
w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana 
Salaka – Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Obrady rozpoczęto o godz.12ºº     zakończono o godz.15ºº 
Stan radnych – 15 osób 
Uczestniczyło w obradach – 15 radnych 
 
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 
1.Szymczak Jerzy – Wójt Gminy 
2.Klepczyńska Elżbieta – Sekretarz Gminy 
3.Grabowska Małgorzata – Skarbnik Gminy 
4.Salak Ewa – Kierownik ZOPO 
 
Ad.pkt.1 
             Pan Przewodniczący Rady Gminy – Roman Salak  - otwierając obrady XVIII 
Sesji Rady Gminy – powitał zebranych oraz stwierdził quorum, przy którym może 
obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. 
 
Ad.pkt.2 
            Pan Przewodniczący Rady Gminy – Roman Salak – poinformował,że 
protokół z poprzedniej Sesji był do wglądu w biurze Rady oraz wyłożony na sali 
przed rozpoczęciem obrad i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. 
Po wnikliwej analizie protokołu P. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,że 
wszystkie zagadnienia podejmowane na Sesji są w nim zawarte. 
Zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji, gyż w pełni odzwierciedla 
przebieg obrad. 
Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół. 
 
Ad.pkt.3 
            P. Przewodniczący RG – Jak już wcześniej mówiliśmy na komisjach, na 
dzisiejszej Sesji mamy do zaopiniowania kilka uchwał. 
Pierwsza z nich dotyczy regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Naruszewo. Przedstawię 
uchwałę. Czy są pytania, niejasności, jeśli nie ma proszę o przegłosowanie. Kto jest 
za przyjęciem uchwały. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
(Uchwała Nr XVIII/132/05 w sprawie regulaminu stanowi załącznik do protokołu) 
 
 
 
P. Przewodniczący RG – Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005. 
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Pani Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła proponowane zmiany.  
 
Czy są pytania, jeśli nie ma proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem 
uchwały. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
(Uchwała Nr XVIII/133/05 w sprawie zmian w budżecie gminy stanowi załącznik do 
protokołu) 
 
P. Przewodniczący RG – Uchwała w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Naruszewo. Proponuje się cenę wody na poziomie roku ubiegłego tj. 2 zł. za 1m³. 
Zapoznam z treścią uchwały. Czy są pytania, jeśli nie, proszę o przegłosowanie. 
Kto jest za przyjęciem uchwały. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
(Uchwała Nr XVIII/134/05 stanowi załącznik do protokołu) 
 
P. Przewodniczący RG – Uchwała w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej 
nazwy miejscowości. Temat ten poruszany był już na poprzednich Sesjach. 
Odczytam uchwałę. Czy są pytania. Jeśli nie , proszę o przegłosowanie. Kto jest za 
przyjęciem uchwały. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
(Uchwała Nr XVIII/135/05 stanowi załącznik do protokołu) 
 
P. Przewodniczący GR – Ostatnia uchwała, która została nam do przyjęcia dotyczy 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Uchwała określa 
stawki opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy. 
Odczytam treść uchwały. Czy są pytania, jeśli nie ma proszę o przegłosowanie. 
Kto jest za przyjęciem uchwały. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
(Uchwała Nr XVIII/136/05 stanowi załącznik do protokołu) 
 
Ad.pkt.4 
           P. Wójt – szczegółowo omówił wyniki kontroli kompleksowej, która została 
przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w Urzędzie 
Gminy, głównie w referacie finansowym. Kontrola trwała 3 miesiące. Ogólnie 
wypadła nieźle. Po części nawet zupełnie dobrze , np. z wykonania dochodów  
i wydatków budżetowych, przetargi. W większości są uwagi do spraw prowadzonych 
jeszcze przez poprzednią Panią Skarbnik. Nie są to jakieś przestępstwa, czy sprawy 
wynikające z defraudacji a jedynie z niewiedzy. Jest 46 zaleceń. Termin wykonania 1 
miesiąc tj. do dnia 10.04.2005 roku. 
 
 
 
P. Przewodniczący RG – czy są jakieś uwagi do przedstawionych wyników z 
kontroli. Chcę przypomnieć, że informacja ta została już wcześniej przedstawiona 
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przez Pana Wójta na posiedzeniu Komisji. 
Czy są pytania. Jeśli nie ma , proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem 
informacji przedstawionej przez Pana Wójta dotyczącej kontroli kompleksowej RIO. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła przedstawioną  przez Pana Wójta informację. 
 
Ad.pkt.5 
            Wolne wnioski i zapytania. 
P. Szymański Józef – radny – chciałem zapytać czy już została rozpoczęta 
modernizacja stacji wodociągowej w Naruszewie. 
Odnośnie wysypiska śmieci – od 1 marca br. wysypiskiem miała zająć się prywatna 
firma – jest tam straszny bałagan, śmieci są porozrzucane, panuje ogólny bałagan. 
Trzecia sprawa – zajmowanie pasa dróg gminnych przez rolników , myślę , 
że należałoby ustalić jakieś kryteria kar dla rolników, którzy worują się w drogi. 
P. Antczak Grzegorz -radny – po roztopach niektóre drogi są nieprzejezdne, czy 
można byłoby prosić o jakąś pomoc. 
P. Wójt – odnośnie dróg – odśnieżanie praktycznie było ciągłe, faktycznie drogi 
teraz są w gorszym stanie. Jest awaria kilku przepustów , jest kilka większych dziur, 
trzeba odczekać aby drogi obeschły. 
Odnośnie modernizacji hydroforni – został ogłoszony przetarg – odbędzie się 
15.04.br. - zaś termin zakończenia prac do 30 czerwca br. 
Jeśli chodzi o wysypisko śmieci – 3 dni temu rozmawiałem z Panem Sobiesiakiem, 
który tłumaczył się śniegiem , złą pogodą. Ma przysłać ekipę ludzi oraz odpowiedni 
sprzęt do porządkowania. Od 1 kwietnia zostanie zatrudniona osoba, która będzie 
pilnować porządku. 
Odnośnie zaorywania dróg – trzeba apelować do rolników aby tego nie robili.  
Nie możemy wydawać decyzji o karaniu rolników. 
P. Szymański Jerzy – radny – rozumiem, że sprawa wysypiska, hydroforni jest 
załatwiona zaś dróg nie jest. 
P. Antczak Grzegorz – radny – odnośnie przepustów. Jest problem w Wróblewie. 
Samochody Agencji popsuły przepust lecz go nie naprawili. 
P. Wójt – Jest to nasza droga, gminna, przepust zostanie naprawiony. Zostały 
zakupione przepusty i tam gdzie będzie potrzeba zostaną wymienione . 
P. Giziński Grzegorz – radny – Sprawa dróg na terenie gminy jest bardzo ważna. 
Przy  drodze  Srebrna -  Żukowo wskutek zaniedbań rolników zostały zaorane rowy, 
przez to po deszczach  woda stoi na drodze. Apel aby te rowy przywrócić, odnowić. 
Jest problem z TIR – ami, jeżdżą po drogach, które nie są do takiego ciężaru 
przystosowane. Czy nie celowe byłoby utworzenie etatu, powołanie pracownika, 
który by się zajmował kontrolowaniem dróg, ich zaorywaniem, niszczeniem. 
 
 
 
P. Szymański Jerzy – radny – popieram wniosek Pana Gizińskiego, jest to 
konieczne a nawet pomocne dla pracy Pana Wójta. 
P. Wójt – o problemie, który przedstawił Pan Giziński wie zarówno Policja jak i  
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inne instytucje. Ustawione są znaki drogowe, ale to bez skutku. Nie mogę brać 
odpowiedzialności za drogi powiatowe, wojewódzkie czy krajowe. W powiecie 
ciągle monituję, mówię o tym. Każde przedsięwzięcie pociąga za sobą koszty. Na 
wszystko potrzeba pieniędzy. 
P. Szymański Jerzy – radny -proponuję aby Pan Wójt przemyślał wypowiedź Pana 
Gizińskiego i na sesji w kwietniu przyjął stanowisko w tej sprawie. 
Chcę przypomnieć, że od mieszkańców Radzymina wpłynął wniosek dotyczący min.  
tych spraw. 
P. Nowicki Zbigniew – radny – na ten temat dyskutowaliśmy już kilkakrotnie. 
W naszej wsi każdy rolnik sam dba o przydrożne rowy, nie trzeba nikogo do tego 
zmuszać. 
P. Wójt – jest to ciężki temat i od razu go nie rozwiążemy. 
P. Giziński Grzegorz – radny – Reasumując, negatywnie oceniam stosunek władz 
powiatowych do dróg powiatowych w naszej gminie. 
P. Wójt – przekażę te wnioski dalej. 
P. Przewodniczący Rady Gminy – na pewno dużo jest racji w wypowiedziach 
poprzedników, są to sprawy ważne a zarazem trudne do realizacji. 
Na zakończenie Pan Przewodniczący Rady Gminy i Pan Wójt złożyli życzenia 
radnym i ich rodzinom z okazji Świąt Wielkanocnych. 
 
Z uwagi na brak głosów do dyskusji oraz wyczerpaniu porządku obrad Pan 
Przewodniczący Rady Gminy – Roman Salak – podziękował radnym za udział w 
sesji i zamknął obrady. 
Protokółowała 
T. Kwiatkowska                                   
            
 
                                                                                Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                           Roman   Salak  
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