
Protokol Nr IV/19

z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu
19 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Urz^du
Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem
Pana Marka Tkacz - Przewodniczqcego Rady Gminy.

Obrady rozpocz^to o godz. 905, zakonczono o godz. II55.
W sesji uczestniczylo 15 radnych zgodnie z zal^czo^ list^ obecnosci.
Spoza Rady w sesji udzial wzi^li:

1. Pan Rafal Kucinski - Wojt Gminy
2. Pan Zdzislaw Morawski - Sekretarz Gminy
3. Pani Jolanta Ruziecka - Skarbnik Gminy
4. Softysi zgodnie z zal^czon^ list^ obecnosci.
5. Goscie zaproszeni zgodnie z zal^czon^ list^ obecnosci.

Ad.pkt. 1
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy otwieraj^c sesj? powital radnych
oraz zaproszonych gosci i stwierdzil quorum radnych wladne do podejmowania
prawomocnych uchwah
Przed rozpocz^ciem porz^dku obrad sesji Pan Przewodniczacy poprosil o uczczenie
minuUj ciszy pami^ci sp. Jana Olszewskiego Premiera Rz^du Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 1991-1992 oraz sp. profesora Ryszarda Juszkiewicza - Senatora
wojewodztwa ciechanowskiego.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy przedstawil nast^puj^cy porz^dek
obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2. Przyj^cieprotokolu z III sesji Rady Gminy.
3. Podj^cie uchwaly w sprawie przyj^cia projektu regulaminu dostarczania wody

orazprzekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu..
4. Podj^cie uchwaly w sprawie przyj^cia Programu Opieki nad Zabytkami na lata

2018-2021 dla Gminy Dzierzgowo
5. Podj^cie uchwaly w sprawie poboru podatku od nieruchomosci, rolnego i

lesnego w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentow, terminow platnosci dla
inkasentow i wynagrodzenia za inkaso.

6. Podj^cie uchwaly w sprawie niewyrazenia zgody na wyodr^bnienie w budzecie
gminy srodkow stanowi^cych fundusz solecki.

7. Podj^cie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Wojta Gminy
Dzierzgowo.

8. Podj^cie uchwaty w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem
jest ta sama nieruchomosc.

9. Sprawozdanie z realizacji zadah z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy
Dzierzgowo za rok 2018.

lO.Podj^cie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mlawskiemu.
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1l.Podj^cie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dzierzgowo.

12.Podj$cie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2019 rok.
13.Sprawozdanie z dzialalnosci mi^dzysesyjnej Wojta Gminy.
H.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
15.Zakohczenie porz^dku obrad.

Proponowany porz^dek obrad zostal przyj^ty jednoglosnie ( 15 glosow „za)
Imienny wykaz glosowan stanowi zal^cznik do protokolu.

Adpkt. 2.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy poinformowal, ze protokol z III
sesji Rady Gminy zostal wylozony w sekretariacie sesji i przed rozpocz^ciem obrad
radni mieli mozliwosc zapoznania si$ z jego tresci^.
Pan Przewodniczacy stwierdzil, ze zapoznal si$ osobiscie z tresci^ protokolu i
odzwierciedla on przebieg sesji.
Rada Gminyjednoglosnie ( 15 glosowza,) przyj^laprotokolz III sesji Rady Gminy.
(Imienny wykaz glosowan stanowi zal^cznik do protokolu).

Ad.pkt.3
Pan Morawski Zdzislaw - Sekretarz Gminy - omowil projekt uchwaly w sprawie
przyjecia projektu regulaminu dostarczania wody oraz przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy otworzyl dyskusja z uwagi na brak
ch^tnych dyskusja zostala zamkni^ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie przyjecia projektu regulaminu dostarczania wody oraz przekazania
go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Rada Gminy jednoglosnie (15 glosow „za") podj^la uchwal? Nr 24/IV/19 w sprawie
przyjecia projektu regulaminu dostarczania wody oraz przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu ( uchwala i imienny wykaz glosowan
stanowi^ zal^cznik do protokolu)

Ad.pkt. 4
Pan Morawski Zdzislaw- Sekretarz Gminy -omowil projekt uchwaly w sprawie
przyjecia Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Dzierzgowo.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy otworzyl dyskusj?. Z uwagi na brak
ch^tnych dyskusja zostala zamkni^ta.
Pan Tkacz Marek- Przewodniczacy Rady Gminy poddat pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie przyjecia Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla
Gminy Dzierzgowo.
Rada Gminy jednoglosnie (15 glosow „za") podj^la uchwal? Nr 25/IV/19 w sprawie
przyjecia Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Dzierzgowo
(uchwala i imienny wykaz glosowan stanowi^ zal^czniki do protokolu

Ad.pkt 5
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Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy poinformowal, ze zakohczyly si?
wybory soltysow. Zmiana soltysa nasteupila w czterech solectwach, nast?pnie poprosil
wiceprzewodnicz^cego Rady Gminy o przedstawienie zal^cznika do uchwaly.
Pan Zaborowski Slawomir - Wiceprzewodnicz^cy Rady Gminy odczytal wykaz osob,
ktorym powierza si? inkaso naleznosci z tytulu podatku rolnego, lesnego oraz podatku
od nieruchomosci.

Pan Morawski Zdzislaw- Sekretarz Gminy omowil projekt uchwaly w sprawie poboru
podatku od nieruchomosci, rolnego i lesnego w drodze inkasa oraz okreslenia
inkasentow, terminow platnosci dla inkasentow i wynagrodzenia za inkaso.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy otworzyl dyskusj?, z uwagi na brak
ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie poboru podatku od nieruchomosci, rolnego i lesnego w drodze
inkasa oraz okreslenia inkasentow, terminow platnosci dla inkasentow i
wynagrodzenia za inkaso.
Rada Gminy jednoglosnie (15 glosow „za") podj?la uchwal? Nr 26/IV/19 w sprawie
poboru podatku od nieruchomosci, rolnego i lesnego w drodze inkasa oraz okreslenia
inkasentow, terminow platnosci dla inkasentow i wynagrodzenia za inkaso ( uchwala i
imienny wykaz glosowan stanowi^ zal^czniki do protokolu).

Ad.pkt. 6
Pan Morawski Zdzislaw - Sekretarz Gminy omowil projekt uchwaly w sprawie
niewyrazenia zgody na wyodr?bnienie w budzecie gminy srodkow stanowi^cych
fundusz solecki.

Pani Wojciak Katarzyna - soltys solectwa Dzierzgowek - jaka jest kwota funduszu
soleckiego w przeliczeniu na jedna osob?.
Pani Ruziecka Jolanta - Skarbnik Gminy - w zwi^zku z tym, ze wyst^pilismy z
projektem uchwaly o niewyrazeniu zgody na wyodr?bnienie w budzecie srodkow
stanowi^cych fundusz solecki dokladnie tego nie przeliczalam, na cala gmin? b?dzie to
w granicach okolo 400 tys.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie niewyrazenia zgody na wyodr?bnienie w budzecie gminy srodkow
stanowi^cych fundusz solecki.
Rada Gminy jednoglosnie (15 glosow „za") podj?la uchwal? Nr 27/IV/19 w sprawie
niewyrazenia zgody na wyodr?bnienie w budzecie gminy srodkow stanowi^cych
fundusz solecki. (uchwala i imienny wykaz glosowan stanowi^ zatejczniki do
protokolu).

Ad.pkt. 7
Pan Kacprzak Jaroslaw - Przewodniczacy Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji
przedstawil stanowisko komisji dotycz^ce skargi zlozonej na dzialania Wojta Gminy,
ktore stanowi zal^cznik do projektu uchwaly.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy otworzyl dyskusj?, z uwagi na brak
ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.



Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Wojta Gminy Dzierzgowo.
Rada Gminy jednoglosnie (15 glosow 'za") podj?la uchwal? Nr 28/IV/19 w sprawie
rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Wojta Gminy Dzierzgowo. (uchwala i imienny
wykaz glosowan stanowi^ zal^czniki do protokolu).

Ad.pkt. 8
Pan Morawski Zdzislaw - Sekretarz Gminy omowil projekt uchwaly w sprawie
wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z
dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta sama nieruchomosc.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy otworzyl dyskusj?, z uwagi na brak
ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
mieszkalnego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta sama
nieruchomosc .

Rada Gminy jednoglosnie (15 glosow „za") podj?la uchwal? Nr 29/IV/19 w sprawie
wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z
dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta sama nieruchomosc (uchwala i
imienny wykaz glosowan stanowi^ zal^czniki do protokolu).

Ad.pkt.9
Pani Slawihska Grazyna - Kierownik GOPS w Dzierzgowie przedstawila
sprawozdanie z realizacji zadah z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy
Dzierzgowo za 2018 rok.
Sprawozdanie stanowi zal^cznik do protokolu.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy otworzyl dyskusj?. Z uwagi na brak
ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.

Ad.pkt. 10
Pani Ruziecka Jolanta - Skarbnik Gminy omowila projekt uchwaly w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mlawskiemu.
Pan Rakowski Jerzy - Starosta Powiatu Mlawskiego- podzi?kowal za zaproszenie na
sesj?. Pan Starosta stwierdzil, ze wspolpraca z Panem Wqjtem jak rowniez z radnym
powiatowym z terenu gminy uklada si? dobrze. Pan radny bardzo zaangazowal si? w
sprawy powiatu, jest przewodnicz^cym waznych komisji, jak rowniez w sprawy
gminy. Jednym z istotnych problemow powiatu s^ sprawy szpitala, zarowno sprawy
finansowe jak tez swiadczenie uslug zdrowotnych. Budzet powiatu rozni si? tym od
budzetu gminy, ze w powiecie s^ srodki znaczone., to znaczy s^ to dotacje, subwencje
przekazywane z budzetu pahstwa na konkretny eel. Powiat zajmuje si?
administrowaniem 477 km drog powiatowych, stan tych drog nie jest zadawalaj^cy,
wynika to ze struktury fmansowania i oczywiscie z potrzeb na budow?, remonty i
utrzymanie drog Nast?puje bardzo szybko niszczenie i uszczerbek i niszczenie tych
drog Przy wspolpracy z gminami i ogromnym zaangazowaniu Pana Dyrektora jak
rowniez wladz powiatu jest proba poszukiwania, t^czenia i pozyskania srodkow z
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zewn^trz z roznych zrodel. Przechodz^c konkretnie do przebudowy mostu na rzece
Tamka wraz z przebudowy rynku i drogi w kierunku Brzozowa, jest to zadanie dose
duze , trudne i kosztowne. Chcemy skladac wniosek do rezerwy ogolnej pahstwa,
mam nadziej?, ze nie b?dzie tych wnioskow duzo i w pol^czeniu tych budzetow
otrzymamy srodki . Powiat nie stac jest na to, aby budowac drogi lub mosty z
wlasnych srodkow. Musimy pami?tac rowniez o innych aspektach pomocy ludziom,
aby m4drze i racjonalnie sprobowac to podzielic. L^czenie srodkow aby cos zrobic jest
bardzo wazne. Rozmowa, wspolpraca samorz^dow roznych szczebli jest bardzo
znacz^ca. 7 marca chcemy si? spotkac z wojtami i Zarz^dem Powiatu, aby rozmawiac
o roznych obszarach wspolpracy, o sprawach drog , jak rowniez o sluzbie zdrowia.
Chcialbym aby powiat jak rowniez samorz^dy w swych budzetach przeznaczyly
srodki na pomoc szpitalowi mlawskiemu i zakupic potrzebny w danym momencie
sprz?t, b?dzie to sluzylo kazdemu z nas.
Pan Leszek Slubowski - Dyrektor Powiatowego Zarz^du Drog -jak Pahstwo wiecie o
t^ inwestycj? zabiegalismy kiedy Pan Wojt byl przewodnicz^cym komisji w powiecie,
teraz Pan Kacprzak przej^l dzielo ktore rozpocz^l Pan Kucinski, realizujemy na razie
w zakresie dokumentacji. Mam nadziej?, ze do kohca miesi^ca podpiszemy umow? z
projektantem, gdzie w ci^gu miesi^ca projektant ma nam przedstawic koncepcj? tej
inwestyeji .B?dziecie mieli Pahstwo wgl^d do tej koncepeji. Wszystko musi bye
zgodne z rozporz^dzeniem., w przeciwnym razie grozi to odebraniem srodkow. Jezeli
chodzi o wizje zagospodarowania rynku b?dziecie Pahstwo mieli wplyw, nikt nie
b?dzie decydowal jaka trawa czy drzewa b?d^ rosly.
Pan Kucinski Rafal - Wojt Gminy - podzi?kowal Panu Staroscie i Panu Dyrektorowi
za przybycie, za stwierdzenie, za slowa ze moje cele upierania si? o rynek Dzierzgowo
zostan^ zrealizowane. Pan Starosta wspomnial, ze jest to inwestyeja kosztowna, tak
kosztowna na tak krotkim odcinku. My jestesmy, nasza gmina oplecieni drogami
powiatowymi, tych potrzeb jest bardzo wiele. Chcielibysmy aby w tej kadencji tych
drog bylo jak najwi?cej zrealizowanych. Pan Starosta wspomnial o sluzbie zdrowia,
oczywiscie sluzba zdrowia jest bardzo wazna, trudno b?dzie mi podj^c decyzje o
wsparciu fmansowym dla ZOZ w Mlawie, S4 to jakies pieni^dze, tych potrzeb jest
bardzo duzo, a budzet mamy jaki mamy, jednak tematu tego nie przekreslam i b?d?
rozmawial na ten temat na posiedzeniach komisji. O wsparciewplyn?lo rowniez pismo
od Komendanta PSP, Komendanta Policji.
Pan Wojt poprosil o uzupelnienie ubytkow w asfalcie na rynku.
Pan Slubowski - Dyrektor PZD w Mlawie - remonty wykonujemy na biez^co, ale
wgl?bienie musi miec 3 cm. Teraz s^przymrozki i nie mozemy uzywac emulsji.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mlawskiemu
Rada Gminy jednoglosnie (15 glosow „za") podj?la uchwal? Nr 30/IV/19 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mlawskiemu (uchwala i imienny wykaz
glosowan stanowi^ zal^czniki do protokolu).

Ad.pkt. 11
Pani Ruziecka Jolanta - Skarbnik Gminy omowila projekt uchwaly w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo.



Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy otworzyl dyskusj?, z uwagi na brak
ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.
Pan Przewodniczacy poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo.
Rada Gminy jednoglosnie ( 15 glosow „za") podj?la uchwal? Nr 31/IV/19 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo (uchwala i imienny wykaz
glosowan stanowi^ zal^czniki do protokolu.

Ad.pkt. 12
Pani Ruziecka Jolanta - Skarbnik Gminy omowila projekt uchwaly w sprawie zmiany
uchwaly budzetowej na 2019 rok.
Pan Przewodniczacy otworzyl dyskusj?, z uwagi na brak ch?tnych dyskusja zostala
zamkni?ta.
Pan Tkacz Marek- Przewodniczacy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2019 rok.
Rada Gminy jednoglosnie (15 glosow „za) podj?la uchwal Nr 32/IV/19 w sprawie
zmiany uchwaly budzetowej na 2019 rok, ( uchwala i imienny wykaz glosowan
stanowi zal^czniki do protokolu)

Ad.pkt 13
Pan Kucinski Rafal - Wojt Gminy przedstawil sprawozdanie z dzialalnosci mi?dzy
sesyjnej, ktore stanowi zal^cznik do protokolu.

Ad.pkt. 14
W tym punkcie nikt nie zabral glosu.

Ad.pkt. 15
Po wyczerpaniu porzqdku dziennego obrad Pan Tkacz Marek- Przewodniczacy Rady
Gminy zamkn^l obrad IV sesji Rady Gminy Dzierzgowo.
Protokolowal:

B. Szypulska.
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