
P R O T O K Ó Ł  Nr 2/07

z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

Rady Gminy Gzy odbytego w dniu 05 stycznia 2007 roku w sali GCI w Gzach

pod przewodnictwem radnego Kazimierza Żebrowskiego – Przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji wg załączonej listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1. Barbara Polańska              - Sekretarz Gminy

2. Elżbieta Głowacka            - Skarbnik Gminy

3. Zbigniew Kołodziejski       - Wójt Gminy

4. Jadwiga Frąckiewicz          - kier. ZOSz. w Gzach

5. Agnieszka Domańska         - dyr. PG w Gzach

6. Danuta Ojrzeńska               - dyr. PSP w Skaszewie

7. Jan Machnowski                 - dyr. PSP w Przewodowie

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków 

Komisji i zaproszonych gości. Zapoznał z tematyką posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącej

    Rady Gminy Gzy. 

2. Projekt uchwały w sprawie: zasad wypłacania diet radnym.

3. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy.

4. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

    Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie: programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

6. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Gzy na 2007 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na 2007 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy  komisji stałych Rady Gminy Gzy 

    na 2007 rok

9. Rozpatrzenie wniosku  radnych Gminy Gzy Zofii Frackiewicz i Mariana Jakubaszek

    w sprawie przywrócenia pierwotnej wersji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy                 i 

modernizację drogi gminnej (asfaltowanie) Szyszki - Ostaszewo-Pańki - Ostaszewo Wielkie 

w roku 2007.   
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10. Rozpatrzenie wniosku Rad Sołeckich Wsi Grochy Stare i Wójty – Trojany dotyczącego 

      umieszczenia w budżecie gminy na 2007 r. dokończenia budowy drogi w miejscowości 

      Grochy Stare – Wójty-Trojany  na odcinku 1400 mb rozpoczętej w 1997 r. 

11. Zagospodarowanie obiektu po byłej Gminnej Spółdzielni „SCh” w Ołdakach.

12 Sprawy bieżące gminy.

Ad. pkt 1

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski -   odczytał projekt uchwały w sprawie : ustalenia 

zryczałtowanej, miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.

Sekretarz  Gminy  Barbara  Polańska -   wyjaśniła,  że  od  dnia  01.01.2007  r.  minimalne 

wynagrodzenie wynosi 936 zł. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

zryczałtowanej,  miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za”, 

przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na 

sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.    

Ad. pkt 2

W tym momencie na salę obrad przybyli członkowie Komisji  Marianna Filipowicz i Wiesław 

Światkowski. Aktualna ilość członków Komisji biorących udział w posiedzeniu – 8. 

Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski  –  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie:  zasad 

wypłacania diet radnym i poddał pod głosowanie.

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami „za”, 

przy 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany 

na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3

Przewodniczący Komisji  K. Żebrowski  -   odczytał  projekt  uchwały w sprawie:  ustalenia 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy.

Członek  Komisji  Zdzisław  Kaczorowski –  zapytał,  jaka  jest  różnica  miedzy  ostatnią, 

a proponowaną stawką?

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała,  że ostatnia stawka – rozporządzenie Rady Ministrów 

na którym bazujemy jest z dnia 28.02.2006 r. W poprzedniej uchwale wysokość wynagrodzenia 

była naliczona na podstawie minimalnych stawek tego wynagrodzenia. 
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Do 15.000 mieszkańców wynagrodzenie zasadnicze minimum wynosi 3.450 zł. maksymalne 

4.630 zł.,  dodatek funkcyjny w kwocie minimum 1.080 zł.  maksimum 1.590 zł.,   dodatek 

specjalny może być w wysokości od 20% do 40% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek za 

wysługę lat jest w wysokości 20% od wynagrodzenia zasadniczego.

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski  -  poddał pod głosowanie projekt uchwały              w 

sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy.

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 4 głosami „za” przy 

4 głosach „wstrzymujących”  pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na 

sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – odczytał projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok 

i poddał pod głosowanie. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała  w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 

stanowi załącznik nr  5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5 

Przewodniczący K. Żebrowski – odczytał projekt uchwały w sprawie: programu współpracy z 

organizacjami pożytku publicznego i poddał pod głosowanie.

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy -  który 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6 

Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski  –  odczytał  Uchwałę  Nr  364/C/2006  Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12.12.2006 r. w sprawie 

wydania opinii  o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej  na 

2007 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.   

Wymieniona wyżej uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Skarbnik  Gminy  Elżbieta  Głowacka  –  powiedziała,  że  w  momencie  przygotowywania 

projektu uchwały budżetowej  do 15.11.2006 r.  był  projekt  ustawy budżetowej  i  dotacje  na 

zadania  rządowe zlecone  ustawami,  subwencje  planowane  dla  gmin,  które  otrzymujemy z 

Budżetu  Państwa  jak  również  udziały  w podatku  dochodowym od  osób  fizycznych,  które 

również otrzymujemy z Budżetu Państwa jako dochód gminy są wprowadzone do projektu  na 

podstawie projektu ustawy budżetowej. Na dzień dzisiejszy ustawa budżetowa na rok 2007 nie 

jest jeszcze opublikowana. W związku z tym projekt uchwały  zostaje na starych zasadach, gdyż 

nie wiemy czy będzie zwiększona subwencja np. oświatowa , czy zostanie na tych samych 

zasadach  jak  było  przyjęte  w  projekcie  budżetu.  Z  chwilą  otrzymania  ostatecznego 

zawiadomienia  o  zatwierdzeniu  ustawy  budżetowej,   po  zatwierdzeniu  projektu  uchwały 

budżetowej będą  zmiany ostateczne kwoty i będzie można dokonywać zmian budżetu gminy. 

Na dzień opracowania projektu dochody zostały wyszacowane na kwotę 7.948.431 zł. z tego 

subwencja ogólna 4.104.946 zł. z tego: część wyrównawcza 1.722.961 zł., część oświatowa 

2.381.985 zł. . Dotacje celowe na zadania rządowe – 1.216.316 zł. Realizowane są tu głownie 

zadania  z  zakresu  Pomocy  Społecznej  i  zadania  wydzielone  ustawami,  które  gmina  ma 

obowiązek realizacji i na ten cel otrzymuje środki.  Dotacje na dofinansowanie zadań własnych 

bieżących  –  107.500  zł..  Środki  na  dofinansowanie  własnych  inwestycji   gminy 

(planowane środki pochodzące z funduszy strukturalnych z rozliczenia roku 2006 na nowo 

wybudowany obiekt) – 450.000 zł. Środki planowane na dofinansowanie inwestycji ujętych w 

załączniku  inwestycji  wieloletnich  i  jednorocznych  z  innych  źródeł   (Wojewody  i 

Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych)  –  476.000  zł.  Dochody  własne  – 

1.593.669 zł.  Jeśli  chodzi  o  wydatki  plan  wydatków budżetu  gminy  na  2007  rok  wynosi 

7.852.131 zł. z tego : wydatki bieżące  7.036.131 zł. w tym:  wynagrodzenia – 3.134.005 zł. , 

pochodne od wynagrodzeń -  628.099 zł.,  dotacja  dla  bibliotek -  62.000 zł.,  obsługa długu 

(opłata odsetek od zaciągniętych kredytów)-  141.000 zł.. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)  – 

816.000 zł. Skarbnik  poinformowała, że z zadań inwestycyjnych przyjęto zadania zgodnie z 

Planem  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Gzy  wcześniej  zatwierdzonym  przez  Radę  i  planem 

przyjętym w załączniku wieloletnim. W załączniku wieloletnim pozostało zadanie inwestycyjne 

-modernizacja (przebudowa) dalszej części drogi gminnej Mierzeniec - Grochy Stare. Jest to 

jedna inwestycja, która jest jako inwestycja przyjęta do realizacji zgodnie z PRL na rok 2007. 

Droga ta była współfinansowana z WFOGR w Warszawie.  
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W tym roku  są tutaj planowane środki i po zatwierdzeniu budżetu Wójt wystąpi z wnioskiem 

do WFOGR o przyjęcie go do programu inwestycyjnego w Warszawie i   dofinansowanie  z 

WFOGR w wysokości 76.000 zł. Jeśli chodzi o teren naszej gminy odcinek ten w tym roku 

zostałby  zakończony.  W  zadaniach  inwestycyjnych  2007    zgodnie  z  PRL  ujęta  jest 

modernizacja i ulepszenie drogi gminnej Żebry-Falbogi – Gąsorówek  przy udziale środków 

Wojewody, dalszy remont budynku Urzędu Gminy – 40.000 zł. i modernizacja  ogrzewania 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie również przy współfinansowaniu Wojewody.

Zadania rządowe  jak Skarbnik mówiła wcześniej są to zdania zlecone ustawami. Chodzi tu 

głównie o Pomoc Społeczną, działalność związaną z Urzędem Stanu Cywilnego i prowadzenie 

stałego rejestru wyborców gdzie gmina uzyskuje na te cele dotacje. Ogółem plan dotacji na rok 

2007  wg projektu ustawy budżetowej wynosi 1.216.316 zł.  Jeśli chodzi o Bibliotekę to jest   1 

z filią w Skaszewie. Planowana dotacja dla tego podmiotu wynosi 62.000 zł.  Po zbilansowaniu 

dochodów i wydatków  osiągnięto wynik dodatni  - 96.300 zł.. Kwota ta przeznaczona jest na 

planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 96.300 zł. Ogółem deficyt budżetu po spłacie kredytu 

wynosi  805.000 zł.  W związku z  tym planowany jest  kredyt  w roku bieżącym w kwocie 

650.000 zł. i planowane wolne środki z roku poprzedzającego w wysokości 201.504 zł. aby 

zrównoważyć budżet.  Planowana kwota zadłużenia  gminy na dzień 31.12.2007 r. – 2.499.637 

zł. co stanowi  31,4% planowanych dochodów. Spłata rat kredytów i pożyczek oraz odsetek 

bankowych w roku 2007 stanowią 13,6% planowanych dochodów. Skarbnik poinformowała, że 

Fundusz Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej na rok 

2007.  Zamieszczone  są  w  nim   niewielkie  środki,  które  uzyskujemy  z  Wojewódzkiego 

Funduszu  planowane w wysokości 2.500 zł.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Jan Machnowski – powiedział, 

że  w omawianym budżecie  gminy Gzy  na  2007 rok  nic  nie  słyszał   na  temat  szkoły  w 

Przewodowie. Dodał, że była wielokrotna obietnica dotycząca termomodernizacji szkoły.

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – wyjaśnił, że faktycznie były rozmowy i ustalenia, ale 

na tą kadencję.   Nie oznacza to,  że w tym roku trzeba to realizować. Tak jak powiedziała 

Skarbnik kredytów jest sporo i  nie możemy wiele zrobić. Rok 2007 jest rokiem specyficznym, 

gdzie przy konstrukcji budżetu w listopadzie 2006 nie wiedzieliśmy i na dzień dzisiejszy nie 

wiemy jakie będą środki z zewnątrz, w jakiej wysokości i na co. Nie ma ustalonych programów 

i kryteriów.
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Jeśli będą jakieś środki uchwalony budżet na 2007 r. będzie można zmienić i dostosować do 

sytuacji takiej jaka będzie. Temomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie 

nie jest ujęta w tegorocznym budżecie gminy,    ponieważ weszliśmy w termomodernizację 

Publicznej Szkoły w Skaszewie. W poprzedniej kadencji  pewien etap termomodernizacji tej 

szkoły został zrobiony i  należy kontynuować to dalej. Jeśli chodzi o zadania drogowe ujęte w 

PRL to  w  większości  zostały  wykonane.  Pozostało  dokończenie  II  etapu  moderniczacji  i 

przebudowy drogi gminnej Mierzeniec – Grochy Stare. Planowana jest również modernizacja i 

ulepszenie  drogi  gminnej  Żebry-Falbogi  –  Gąsiorówek,  która  pod  koniec  ub.  r.  została 

wprowadzona do PRL . Na w/w drogi ujęte w PRL została już opracowana dokumentacja. Aby 

uzyskać środki na drogę Mierzeniec – Grochy Stare wniosek należy złożyć do dnia 31.01.2007 

r. Jeśli chodzi o drugą drogę, gmina nic nie wie o terminie złożenia wniosku  i o środkach czy 

takie  będą.  Jednak  na  wszystko  trzeba  być  przygotowanym.  Do  tej  pory  było  tak,  że  na 

inwestycje drogowe gminne opracowywało się dokumentację i przedkładało wniosek. Obecnie 

gmina będzie składała wniosek, który będzie rozpatrywany na szczeblu województwa. Jeśli 

wniosek zostanie zakwalifikowany gmina otrzyma informację żeby przygotować dokumentację. 

Uznał, że w poprzedniej kadencji w gminie zrobiono dużo, ale sięgnięto po pieniądze które 

trzeba oddać. Należy wziąć też pod  uwagę, że gmina Gzy ma najniższe dochody w powiecie 

pułtuskim. Zaznaczył, że w związku z tym, że dochód na 1 mieszkańca gminy jest poniżej 

średniej  krajowej  złożone przez gminę wnioski   zawsze były zakwalifikowane do pomocy 

finansowej. -     

Na obecny rok budżet gminy został tak skonstruowany aby nie wchodzić w długi. Być może w 

tym roku dużo inwestycji się nie zrobi,  ale będzie czas na przygotowanie materiałów i złożenie 

wniosków. Natomiast realizacja być może będzie pod koniec roku 2007 albo w następnych 

latach. Według Wójta być może udałoby się złożenie 2 wniosku do FOGR  na drogę do 1km lub 

nawet krótszą niż 1 km . Dodał, że do realizacji na rok 2007 jest 4 drogi.

Członek Komisji M. Filipowicz – powiedziała, że w związku ze zmianami w PRL  gdzie 

zostały wprowadzone 2 drogi Żebry-Falbogi – Gąsiorówek na 2007 r.  i   na 2008 r.  droga 

Sulnikowo – Nowe Skaszewo  została podjęta uchwała z dnia 31.08.2006 r.  Zapytała, czy  tym 

samym przestał obowiązywać poprzedni PRL z 2004 r., czy obowiązuje nadal?
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Wójt Z. Kołodziejski -  opowiedział, że PRL obowiązuje dalej. Aby do budżetu wprowadzić 

4 drogi należy mieć środki. Jego zdaniem należałoby planować  kredyty i środki z zewnątrz, 

ponieważ za własne pieniądze tych dróg gmina nie zrobi.

Radna M. Filipowicz – zapytała, czy musimy zmieniać PRL? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że PRL można zmienić w każdej chwili.

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że PRL jest podstawą do realizacji  jeżeli są na to środki. 

W tej chwili zadłużenie gminy jest już poważne. Planowana kwota zadłużenia gminy na koniec 

roku  wynosi   31%.  Spłata  odsetek  bankowych  stanowi  13,6  %  planowanych  dochodów. 

Zdaniem Skarbnik może dojść do utraty płynności finansowej. Są sztywne wydatki bieżące, na 

które  muszą  być  pieniądze.  Według  niej  wprowadzenie  wszystkich  inwestycji  na  2007  r. 

zgodnie z PRL jest niemożliwe, chyba, że będzie możliwość uzyskania  środków finansowych z 

zewnątrz na tyle, że nie będziemy dużo dokładać. Jednak na dzień dzisiejszy  nie wiadomo co 

będzie ze środkami.  Może być też taka sytuacja, że gmina w ogóle  nie otrzyma środków, a w 

budżecie są zaplanowane środki.  Jeżeli gmina nie otrzyma środków należy rozważyć, czy zejść 

z inwestycji, czy dalej wchodzić w kredyty. Stwierdziła, że rok 2007 jest rokiem trudnym. Jeśli 

chodzi o  dochody i subwencje to są niskie. Być może Budżet Państwa zwiększy subwencje. 

Wtedy będą wolne środki i będzie można  zrobić jakiś ruch. Po zamknięciu roku 2006 - jak 

mówiła wcześniej   zaplanowała 200.000 zł.  środków wolnych i  myśli,  że jeszcze będzie w 

granicach  100.000 zł.  Jednak uważa, że trzeba wstrzymać się z wprowadzeniem do czasu, 

kiedy otrzymamy ostateczną subwencję. Uważa, że w połowie roku okaże się  skąd będzie 

można uzyskać środki i wtedy Rada się zastanowi co robić dalej.  Jeśli chodzi o zmianę w 

ustawie o finansach publicznych powiedziała,  że  w tej  chwili  jeśli  gmina złoży wniosek i 

zostaną przydzielone środki to już w trakcie realizacji będzie otrzymywać dotacje. Będzie to 

bardzo korzystne dla gmin. Nie będzie  to na zasadach prefinansowania, jak było do tej pory co 

było  dla gminy bardzo trudne.     

Sekretarz B. Polańska – dyrektorowi PSP w Przewodowie wyjaśniła,  że w kwietniu 2006 r. 

była zmiana PRL  i temomodernizacja budynku PSP w Przewodowie przewidziana jest na rok 

2008 i 2009. Przy realizacji w roku 2007 należałoby zmienić PRL. 

Dyrektor PSP w Przewodowie  J.  Machnowski –  powiedział,  że  corocznie  odbywają  się 

przeglądy techniczne budynków w związku z tym wie jakie  są wady.  Chodzi  tu o wygląd 

zewnętrzny  i sypiący się tynk. Budynek  szkoły ma ok. 30 lat. 
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Tynki były naprawiane okazjonalnie, ponieważ nigdy na to nie było pieniędzy. W związku z 

tym jest przekonany, że w tym roku kiedy będzie nowy  przegląd techniczny z tynkami  będą 

kłopoty i  inspektor wpisze tak jak wpisał  z płotem, gdzie postawił  dyrektora przed faktem 

dokonanym i  trzeba było szukać środków na naprawę,  która do końca nie  jest  skończona. 

Zaznaczył,  że  zdaje  sobie  sprawę,  że  termoizolacja  i  naprawa kilkudziesięciu  czy  kilkuset 

metrów powierzchni  to duże pieniądze. Dodał, że budynek jest  z wielkiej płyty. Tynk jest 

położony bezpośrednio na idealnie gładką powierzchnię. W każde pękniecie dostanie  się wody 

powoduje odpadanie całych płatów tynku. O remont budynku szkoły pytają się nauczyciele i 

rodzice.

Wójt Z. Kołodziejski –  odpowiedział, że jest za Przewodowem, ale na budżet i możliwości 

gminy należy patrzeć realnie. Jego zdaniem przez rok nic się nie stanie, a  w tym roku należy 

dokończyć termomodernizację PSP w Skaszewie.

Członek Komisji W. Światkowski – zapytał,  czy jest sens naprawy tynku , czy czekać na 

ocieplenie budynku? 

Dyrektor PSP w Przewodowie J. Machnowski – powiedział, że poruszenie tynku niesie za 

sobą konsekwencje. Gdy poruszy się 1m tynku opadnie 20 m. To co mogli to poprawili sami w 

ubiegłym roku. Naprawili też kominy, które były w zaleceniach.

Skarbnik E. Głowacka  - poinformowała, że to o czym jest mowa w budżecie gminy na rok 

2007 nie  jest  zaplanowane.  Zaplanowana  jest  spłata  raty  pożyczki,  która  była  pobrana  na 

wodociągowanie  Grochy-Serwatki  –  Borza,  końcowego  etapu  inwestycji  wodociągowej. 

Pożyczka ta  w grudniu 2006 r.  została  spłacona do połowy i  gmina będzie  występować z 

wnioskiem o częściowe jej umorzenie. Jeżeli wniosek zostanie załatwiony przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska pozytywnie to wówczas środki, które są przeznaczone na spłatę 

pożyczki będzie można przerzucić na inwestycje związane z ochroną środowiska. Być może 

byłaby  okazja  aby tę  zmianę  wprowadzić  do  budżetu,  ale  na  dzień dzisiejszy jest  to  nie 

możliwe. Pożyczka była pobrana w kwocie 350.000 zł..  Spłacono 175.000 zł.  Skarbnik ma 

nadzieję, że przynajmniej 40% przydzielonej pożyczki zostanie umorzone i wówczas kwotę , 

która  jest przeznaczona w budżecie na spłatę pożyczki -  87.500 zł. będzie można wprowadzić 

na inwestycję związaną z ochroną środowiska. Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki Wójt 

złoży w styczniu br. 
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Członek  Komisji  Zdzisław Kaczorowski –  zapytał,  czy  mogłaby  być  termomodernizacja 

budynku ?

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że jak najbardziej. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, jaka byłaby to kwota?

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że było umarzane do 50%, ale jest dużo wniosków. 

W tamtym roku było umarzane 40%.  

Dyrektor PSP w Przewodowie J. Machowski – poinformował, że w jego szkole praktycznie 

wszystkie okna są wymienione poza oknami w kotłowni, ponieważ liczył się że będzie robione 

coś  z  centralnym   ogrzewaniem.  Poprosił,   aby  pamiętać  również  o  budynku  oddziału 

przedszkolnego, na którym wiosną tego roku  należy  położyć drugą warstwę papy, o garażu i 

następnej sali gdzie również się leje woda.

Skarbnik E. Głowacka –  powiedziała, że w naszej gminie powstają piękne obiekty. Jednak 

trzeba mieć świadomość, że wzrastają  koszty utrzymania, które idą z budżetu gminy. W ten 

sposób wzrastają koszty bieżące, a skracają się środki na inwestycje.

Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – uznała, że w projekcie uchwały budżetu gminy na rok 

2007 w Dziale Transport  i  Łączność jest  wprowadzona droga Żebry-Falbogi  – Gąsorówek, 

która była podjęta uchwałą z 2006 r. Natomiast radny Mieczysław Skorupski składał wniosek o 

budowę  drogi   Szyszki  –  Ostaszewo-Pańki  –  Ostaszewo-Wielkie,  a  tej  drogi  nie  ma. 

Zaznaczyła, że wcześniej była mowa, że drogi  nie są  zmienione i  pozostają. Stwierdziła, że 

tego nie rozumie.

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że drogi te ujęte są w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy, 

ale nie są ujęte w budżecie gminy. W PRL po poprawkach na 2007 r. są 4 drogi i to co jest w 

PRL  planuje  do  realizacji.  Obecnie  aby  przygotować  dokumentację  Rada  musi  ustalić 

kolejność dróg. Dodał, że koszt wykonania dokumentacji 1 km kształtuje się w granicach 5.000 

zł. Jesienią 2006 r. zaplanowano do realizacji  2 drogi, ale jeśli będą możliwości można będzie 

przygotowywać dokumentację na drogi w kolejności ustalonej przez Radę.  Dodał, że na dzień 

dzisiejszy  nie wiadomo, czy dokumentacja  będzie zaliczana do kosztów kwalifikowanych. 

Jednak uważa, że  1 czy 2 dokumentacje należy przygotować.

Sekretarz B. Polańska –  powiedziała,  że  na okres  2007 -  2013  na 2007 r.  w PRL były 

następujące  drogi:    Ostaszewo-Wielkie  –  Szyszki,   Ostaszewo-Pańki  –  Szyszki  i  droga 

Przewodowo Nowe – Przewodowo Majorat. 
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Następnie była zmiana  i do PRL  wprowadzono uchwałą   z dnia 31.08.2006 r.  na 2007 r. 

drogę -  Żebry-Falbogi -  Gąsiorówek oraz dokończenie II etapu drogi   Mierzeniec- Grochy 

Stare.   

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2007.

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami „za” przy 

1 głosie „wstrzymującym” – pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na 

sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski –  odczytał projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 

planu pracy Rady Gminy Gzy na 2007 rok.

Sekretarz  B.  Polańska  –  poinformowała,  że  w  każdym  kwartale  powinna  odbyć  się 

przynajmniej  jedna  sesja.  Tematyka,  ujęta  w  planie  pracy  Rady  to  tematyka  ,  która  jest 

przewidziana z góry, że takie uchwały należy podjąć. Inne uchwały, które będą podejmowane w 

trakcie  pracy Rady w całego roku wynikną z bieżącej działalności. Dodała, że jest wymóg, że 

plan pracy Rady i Komisji powinien być zaplanowany wcześniej, a w nim powinny być  ujęte 

zagadnienia przynajmniej te, które nas obowiązują. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za” – 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy 

Gzy na  2007 rok  proponowany  na  sesję  Rady Gminy –  który  stanowi  załącznik  nr  9  do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że sprawa jest podobna. Zagadnienia, które muszą być 

omawiane na poszczególnych komisjach  są zaproponowane w projekcie uchwały. Pozostałe 

zagadnienia będą wynikały w trakcie realizacji. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwaly w sprawie: 

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gzy na 2007 rok. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczacych w posiedzeniu  - 8 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 

stanowi załącznik nr 10 do niniejszedo protokołu.
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Ad. pkt 9

Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski  –  odczytał  wniosek  radnych  Zofii  Frąckiewicz  i 

Mariana Jakubaszek z dnia 12.12.2006 r.  w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 

Gzy i  modernizacji  drogi  gminnej  (asfaltowanie)  Szyszki  – Ostaszewo-Pańki  – Ostaszewo-

Wielkie w roku 2007. 

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że do końca nie rozumie wniosku złożonego przez w/w 

radnych. Według niego chodzi o to, aby to co  uchwaliła poprzednia Rada tj. wprowadzenie do 

PRL na 2007 r. drogi Żebry-Falbogi – Gąsiorówek  i drogi Sulnikowo –Nowe Skaszewo na 

2008 r. teraz odwrócić. Zaznaczył, że droga zgłoszona we wniosku jest w PRL na 2007 r. Nie 

ma jej tylko w budżecie gminy. Zapytał, jak ma to rozumieć?

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – wyjaśniła, że rozumie to w ten sposób, aby droga o którą 

wnioskuje z radnym M. Jakubaszkiem weszła w tym  roku do realizacji, ponieważ takie były 

założenia.

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że PRL jest ustalony na kilka lat. W którym roku  będzie 

zrealizowane zależy od możliwości  gminy.  Jeśli  obiecna Rada chciałaby wstawić drogę do 

realizacji   na  2007  r.  to  musimy mieć  pieniądze  i  możliwości.  Uchwalony  budżet  można 

zmienić. Jednak w tym budżecie wspomiana droga się nie znalazła, ponieważ nie ma takich 

możliwości i nie ma dokumentacji.

Skarbnik E. Głowacka –  wyjaśniła, że PRL są to założenia i nie musi się nakładać w ten 

sposób, że wszystkie zadania w nim przyjęte muszą być w budżecie, ponieważ zależy to od 

środków finansowych. Nie może być tak, żeby zadanie było przyjęte w budżecie, a nie ujęte w 

PRL. Musi być zachowana kolejność realizacji. Aby wprowadzić każdą inną dogę należałoby 

zmieniać  cały budżet gminy.  Środki finansowe są w tym roku ograniczone. Jeśli chodzi o 

kwestię  opracowania   dokumentacji,  można byłoby pokusić  się  z  wolnych środków.  Tylko 

zachodzi pytanie co dalej? Dodała, że program wieloletni, który jest  przy budżecie nie może 

być ustalony dłużej jak na 3 lata. PRL jest uchwalony do 2013 r. i zadania są brane z PRL  pod 

środki jakimi dysponuje gmina.

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, PRL to pobożne nasze życzenia.  Jeśli nie będzie środków, 

nie będzie realizacji. W zeszłej kadencji udało się zrealizować wszystkie drogi. Jest zdania, że 

budżet należy uchwalić taki jaki jest. To co jest do realizacji – ustalić kolejność i przygotować 

dokumentację na 2 lub 3  drogi.
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Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że w PRL mamy przygotowane drogi do 2010 r. Na 

2007 r. są drogi : Ostaszewo-Wielkie – Szyszki 1,5 km,  drogi Ostaszewo-Pańki – Szyszki        i 

droga  Przewodowo  Nowe-  Przewodowo  Majorat.  Na  2008  r.  droga  we  wsi  Porzowo, 

Przewodowo Majorat – Lipniki, 2009 r. droga  Kozłowo– Porzowo, 2010 r. droga

Stare Grochy – Wójty Trojany. 

Wójt  Z. Kołodziejski – powiedział, że w PRL na ten rok jest droga Ostaszewo-Wielkie – 

Szyszki i Ostaszewo-Pańki - Szyszki . W związku z tym zapytał, która droga dla radnych        Z. 

Frąckiewicz i M. Jakubaszek jest ważniejsza i na którą drgę opracowywać dokumentację?

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – odpowiedziała, że wnioskuje o asfaltowanie drogi Szyszki 

– Ostaszewo-Pańki.

Wójt Z. Kołodziejski – jego zdaniem w PRL jest wszystko  jak było i nic nie widzi aby coś 

przywracać. Być może chodzi tu o realizację PRL.  Jeśli zima byłaby taka jaka jest to byłyby 

oszczędności z odśnieżania i z tych pieniedzy można byłoby przygotować dokumentację na 

dwie  drogi:  Ostaszewo-Wielkie  –  Szyszki  i  Ostaszewo-Pańki  –  Szyszki.  Odnośnie  kwestii 

modernizacji dróg powiedział, że nie każda droga jest łatwa i prosta do realizacji. Zaznaczył, że 

przy  drodze  szerokiej  jest  koszt  mniejszy.  Natomiast  przy  drodze  wąskiej  gdzie  trzeba  ją 

poszerzyć i zrobić podsypkę pod żwir koszty są znacznie większe.

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, w którym roku będzie budowana oczyszczalnia 

scieków?      

Wójt  Z.  Kołodziejski –  odpowiedział,  że  nie  wie  kiedy  będzie  budowana  oczyszczalnia 

ścieków.  Koncepcja  projektowa,  techniczno-technologiczna,  sanitacji  gminy  Gzy   została 

zatwierdzona pod koniec 2006 r. W PRL zadania tego nie ma. Wstępny koszt dokumentacji 

oczyszczalni ściekow w Ostaszewie-Włuski plus 17 km kanalizacji  kształtuje się w kwocie 

230.000 zł. netto. Wójt ma nadzieję, że po prztargu cena znacznie spadnie i być może nie będzie 

kosztowała  230.000 zł. a 150.000 zł.. Zaznaczył, że są to koszty tylko samej dokumentacji. 

Natomiast  inwestycja będzie  kosztowala w milionach złotych.   Niemniej  jednak uważa,  że 

problem jest i trzeba go rozwiązać.  Wójt ma nadzieję, że w budowie oczyszczalni  do środków 

unijnych swój wkład wniosą właściciele dwóch zakładów mięsnych tj. Pan Lenarcik  z Gotard i 

Pan  Domżała  ze  Ślubowa   gm.  Sońsk  Jeśli  Pan  Lenarcik  pobuduje  oczyszczalnię   sam, 

wówczas koncepcja sanitacji  gminy nie będzie miała sensu,  ponieważ od samych rolników 

rzuty ścieków będą niewielkie i oczyszczalnia stałaby się nie opłacalna.  
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Członek Komisji Z. Kaczorowski – powiedział, że do tej pory było tak, że dokumentacja była 

wykonywana na  daną  drogę  i  koszty wykonania  tej  dokumentacji  nie  wchodziły  w wkład 

własny gminy, a teraz mogą wchodzić. Wynika z tego, że wniosek musiałby być pierwszy a 

później dokumentacja.

Wójt Z. Kołodziejski -  powiedział, że jeśli złożymy wniosek o dofinansowanie na drogę, 

wniosek zostanie rozpatrzony ze wskazaniem do realizacji  konkretnej  drogi i  wtedy należy 

opracować dokumentację. Jeśli dokumentację opracujemy wcześniej  może się okazać, że nie 

będzie ona potrzebna, ponieważ nie będzie  to droga, którą chcą realizować radni. Jest to tzw. 

sprzeciw  Wojewody  zatwierzony  przez  Sejm,  który  jest  niekorzystny  dla  samorządów, 

ponieważ Wojewoda może nie zaakceptować wniosku funduszy strukturalnych.

Wójt uważa, że wszystko będzie zależało od tego  jakie będą priorytety np. czy dana droga 

łączy  się  z  drogą  powiatową,  czy   z  drogą  wojewódzką ,  czy  droga  będzie  potrzebna  do 

oczyszczalni. 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz - poprosiła o asfaltowanie drogi Szyszki – Ostaszewo-Pańki 

-Ostaszewo-Wielkie, ponieważ Sekretarz odczytała w innej kolejności. Zaznaczyła, że obydwie 

drogi łączą się z drogą powiatową.    

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że z droga powiatową łączy się tylko jedna z wymienionych 

dróg. Od Ostaszewa-Wielkiego do Ostaszewa-Włuski jest droga gminna. Natomiast szosa, która 

idzie po naszej granicy od świerków w kierunku Kożniewa gm. Sońsk to droga powiatowa . 

Wójt Z. Kołodziejski – zapytał, czy chodzi o opracowanie dokumentacji?    

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – odpowiedziała, że chodzi o opracowanie dokumentacji i 

realizację.

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział,  że na dzień dzisiejszy nikt nie zapewni czy będzie to 

zrealizowane  czy  nie.   Jednak  uważa,  że  aby  być  przygotowanym  na  ewentualność  do 

dokumentacji  można  się  przymierzyć.  Wójt  uznał,  że  w  stosunku  do  wniosku  ma pewną 

niejasność i nie wie jak go rozważyć. 

Członek Komisji Włodzimierz Żbikowski – powiedział, aby dla jasności Wójt uściślił. We 

wniosku  jest  napisane,  że  radni  wnioskują  o  zmianę  PRL.  Wynika  to  z  tego,  że  radni 

kwestionują słuszność PRL przyjętego  przez Radę poprzedniej kadencji. Osobiście myśli, że 

chodzi tu o zachowanie PRL a rozszerzenie go drogę wymieniną we wniosku radnych. 
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Sekreterz B. Polańska – stwierdziła, że z wniosku rozumie, że radni kwestonują propozycję 

modernizacji  drogi  zaproponowanej  w projekcie budżetu gminy aby tego nie realizować, a 

realizować w pierwszej kolejności drogę Ostaszewo-Pańki – Szyszki. Chcą aby drogi ujętej w 

projekcie budżetu gminy  Żebry-Falbogi-Gąsiorówek nie było. Dodała, że do PRL droga ta 

została wprowadzona w sierpniu ub. r. 

Członek  Komisji  W.  Żbikowski  –  powiedział,  że  taki  PRL   jemu  się  nie  podoba. 

Zaproponował, aby zachować tamten PRL i  realizować go a drogę wskazaną przez radnych 

realizować jeśli starczy środków i woli radnych. Uważa, że droga jest potrzebna i można o niej 

rozmawiać. Zapytał, dlaczego zaraz burzyć PRL przyjęty przez Radę?

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – odpowiedziała, że PRL został zburzony. Droga Ostaszewo-

Pańki – Szyszki miała być robiona w pierwszej kolejności, ale radni z Klubu Samorządowego 

Porozumiemienia Rolników wprowadzili drogę Żebry-Falbogi – Gąsiorówek. 

Członek Komisji W. Żbikowski – zapytał, czy radni mają zmienić PRL, czy drogę  zgłoszoną 

przez  radnych dołożyć  do  PRL? Jego zdaniem wniosek mówi  jasno,  że radni  wnoskują  o 

zmianę PRL.

Wójt  Z.  Kołodziejski –  odpowiedział,  że  droga  jest  w  PRL.  Chodzi  tylko  o  wykonanie 

dokumentacji.  Powiedział,  że  na  drogę  przyjętą  przez  poprzednią  Radę  dokumentacja  jest 

opracowana i droga ta została ujęta w projekcie budżetu gminy na 2007 r.  Jeśli będzie zgoda    i 

znajdą się  środki  na opracowanie dokumentacji  na drogę Ostaszewo-Pańki  – Szyszki,  jeśli 

będzie wniosek radni z Wójtem zastanowią się, która droga pójdzie do realizacji, ponieważ 

w  każdej  chwili  Rada  może  budżet  zmienić.  Wójt  na  dzień  dzisiejszy  zaproponował 

opracowanie dokumentacji na 2 drogi. Jest zdania, że trzeba zarezykować.

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że jeśli chodzi o dokumentację do funduszy strukturalnych 

jest już wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o dokumentację do funduszy, które otrzymujemy z 

Urzędu  Marszałkowskiego  nie  mówi  się  nic.  Jeśli  będą  fundusze  dokumentacja  będzie 

potrzebna. Dodała, że  w ub. r. takie pieniądze mieliśmy.  

Członek Komisji Z. Kaczorowski -  powiedział, że to co jest w proponowanym budżecie to 

jest. Jego zdaniem radni zachowują się tak jakby nie słyszeli  tego co powiedział Wójt, że w 

budżecie można wszystko zmienić. Uznał, że była to propozycja Wójta. Jeśli jest potrzeba, żeby 

dokonać zmiany, to trzeba mówić o tym wprost.  Według niego nie jest ważne, która droga 

będzie zrobiona i w którym roku.  
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Ważne jest,  to aby w każdym roku zrobić jak najwięcej dróg. Na drogę Żebry-Falbogi jest 

opracowana dokumentacja,  ale  nic nie stoi  na przeszkodzie,  aby wyrzucić tą drogę i  robić 

następną. Uważa, że ważne jest  aby zrobić jak najwięcej dróg i aby droga Ostaszewo-Pańki - 

Szyszki  też doczekała się realizacji. Wójt będzie realizował to co uchwalą radni, a uchwali 

większość.

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że autopoprawkę do proponowanego budżetu gminy 

większością głosów może wprowadzić Komisja lub  Wójt. Chce,  aby nie było sytuacji, że Rada 

przyjęła projekt  budżetu, a wniosek radnych Z. Frąckiewicz i  M. Jakubaszek   jest  blisko 

połączony z budżetem na rok 2007. Wniosek radnych jest  w PRL tylko  nie znalazł się w 

budżecie ze względu na nie wystarczającą ilość środków planowanych z  dochodów własnych 

żeby załatwić wszystkie wnioski. Jej zdaniem  4  drogi o długości w granicach         10 km, 

przyjmując koszt położenia asfaltu na 1 km drogi 200.000 zł.  daje  kwotę nie bagatelną w 

budżecie gminy  bo aż 2.000.000 zł.   Uważa, że nawet przy unijnych środkach nie będzie 

możliwości  w 2007 r. zrealizowania PRL w 100%.  Według Skarbnik Wojt ma rację aby z 

wolnych środków, które będą w tym roku opracować dokumentację na drogi, które są  w PRL i 

poczekać. Jeśli będzie stuacja taka, że będzie możliwość uzyskania środków na tyle ile będzie 

możliwe i  na  tyle  ile  będzie  stać  budżet  wówczas  można o tym mówić.  Wszystkich dróg 

wprowadzać nie ma sensu. Budżet musi być zrównoważony. Nie można doprowadzić do tego 

żeby wstawić 2.000.000. zł. kredytu, ponieważ żaden bank gminie już go nie udzieli. Dodała, że 

należy mieć świadomość, że gmina  realizuje zadania bieżące, a nie tylko inwestycje. Uważa, że 

ewentualnie można wprowadzić zmianę do budżetu na opracowanie  dokumentacji i czekać co 

będzie dalej.

Członek Komisji  Z. Kaczorowski – powiedział,  że wniosek radnych Z.  Frąckiewicz i  M. 

Jakubaszek jednoznacznie odnosi się do zmian PRL i realizacji w budżecie. W związku z tym 

powinien  być  analizowany  przed  opiniowaniem  projektu  uchwały  w sprawie:  uchwalenia 

budżetu gminy Gzy na rok 2007.

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, jaki był PRL przed wprowadzeniem drogi Żebry-

Falbogi – Gasiorówek?

Sekretarz  B.  Polańska –  odczytała  że  na  2007  r.  w  pierwszej  kolejności  była  droga 

Ostaszewo-Wielkie – Szyszki, dalej droga Ostaszewo-Pańki – Szyszki i Przewodowo Nowe – 

Przewodowo Majorat.
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Członek Komisji Z. Frąckiewicz – stwierdziła, że wnioskuje o przywrócenie pierwotnej wersji 

PRL w takiej kolejności  w jakiej odczytała Sekretarz.

Członek Komisji W. Żbikowski – uznał, że chodzi tu o wykreślenie drogi Żebry-Falbogi – 

Gąsiorówek, a wprowadzenie drogi Szyszki – Ostaszewo-Pańki.  

Wójt Z. Kołodziejski – jego zdaniem radni powinni określić 2 drogi z PRL  na które należy 

przygotować dokumentację. Jeżeli radni będą chcieli zrobić drogę Ostaszewo-Pańki – Szyszki 

a  nie  drogę  Żebry-Falbogi  Gąsiorówek  to  we  wniosku  pójdzie  droga  Ostaszewo-Pańki  – 

Szyszki,  ale trzeba mieć dokumentację.  Wójt  obawaia się,  że jeśli  radni  nie  przyjmą drogi 

Żebry-Falbogi  –  Gąsiorówek,  a   drogę  Ostaszewo–Pańki  –  Szyszki   i  będzie  potrzebna 

dokumentacja wówczas nie będzie co złożyć.  Może się również okazać,  że w trakcie roku 

będzie można zrobić obydwie drogi.

Sekretarz B. Polańska –  uznała, że wszyscy mówią, że środków do wykorzystania będzie 

bardzo dużo, ale na dzień dzisiejszy ile będzie środków nie się nie mówi. Nie mówi się jakie 

składać wnioski i do kiedy.

Członek Komisji Z. Frąckiewcz – uważa, że wniosek jej i M. Jakubaszka skierowany do Rady 

Gminy jest napisany przejrzyście. Sekretarz poinformowała członków Komisji jak wyglądał 

PRL w pierwotnej wersji. W związku z tym prosi o przywrócenie pierwotnej wersji PRL a 

konkretnie  o  modrznizację  (asfaltowanie)  drogi  Szyszki  –  Ostaszewo-Pańki-  Ostaszewo-

Wielkie w roku 2007. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – jego zdaniem z wniosku radnych Z. Frackiewicz i M. 

Jakubaszek  wynika, że powinno być dwa głosowania. Pierwsze o zmianę w PRL, drugie o 

modernizację drogi gminnej w roku 2007 . Uważa, że są to 2 różne rzeczy formalne.

Wójt. Z. Kołodziejski -  powiedział, że opracowany budżet trzeba przyjąć a w trakcie realizacji 

można  go  zmienić.  Dla  bezpieczeństwa  zaproponował  przeznaczyć  środki  na  opracowanie 

dokumentacji i  czekać co będzie dalej, ponieważ może się okazać, że trzeba będzie szybko 

złożyć  wniosek  a  nie  będzie  dokumentacji.  Sytuacja  jest  taka,  że  poprzednia  Rada 

przegłosowała, opracowana  jest dokumentacja  do projektu budżetu gminy do asfaltowania 

wprowadzona jest droga Żebry-Falbogi - Gąsiorówek.

Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że kolejność realizacji dróg musi być zgodna z PRL i taka 

procedura była zachowana. 
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Natomiast jeśli chodzi o autopoprawki  przy uchwalaniu budżetu gminy, to  autopoprawki  do 

projektu budżetu może proponować Wójt jak również  radni  na posiedzeniach Komisji.

Sekretarz B. Polańska – jej zdaniem złożony przez radnych wniosek należy przegłosować. 

Z wniosku wynika, żeby wprowadzić pierwotną wersję. Jeżeli wniosek zostaje odrzucony to 

należy to przegłosować jednoznacznie. Chodzi o to, że z Urzędu zainteresowani radni muszą 

otrzymać konkretną odpowiedź. Jeśli nie przywraca się pierwotnej werji PRL to wniosek należy 

przegłosować.

Członek Komisji M. Filipowicz –  jej zdaniem wniosek złożony przez radnych Z.Frąckiewicz i 

M. Jakubaszek jest bezzasadny.

Członek  Komisji  Z. Frąckiewicz – powiedziała,  że w pierwotnej wersji  jest w pierwszej 

kolejności droga  Ostaszewo-Wielkie – Szyszki,  a po zmianach jest wprowadzona droga Żebry-

Falbogi – Gąsiorówek.

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że  były uchwalone zmiany w PRL jak również środki na 

opracowanie dokumentacji ze wskazaniem na  drogę Żebry-Falbogi - Gąsorówek. 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że PRL w pierwszej wersji był zatwierdzany w 2004 r. 

Druga poprawka do PRL była zatwierdzana w 2006 r. i ta poprawka Wójta obowiązywała do 

projektu uchwały budżetowej. Uważa, że wniosek radnych trzeba przegłosować. Z dyskusji 

wynika, że zostawiamy to co jest w projekcie uchwały budżetowej.  Czyli odrzucamy wniosek 

radnych, a do budżetu wprowadza się opracowanie dokumentacji  na drogę  o, której radni piszą 

we   wniosku.

Członek Komisji  Z.  Kaczorowski –  powiedział,  że  z  wniosku  wynika  jednoznacznie,  że 

chodzi o wyrzucenie z projektu uchwały  budżetowej   drogi Żebry-Falbogi – Gąsiorówek. 

Myślał,  że radnej zależy , aby zostały zrealizowane  były obydwie drogi tj. Żebry-Falbogi- 

Gąsiorówek i  droga Szyszki-Ostszewo-Pańki –Ostaszewo-Wielkie.  W związku z tym dziwi go 

fakt, że radna głosowała za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały budżetowej a teraz 

mówi o wyrzuceniu tej drogi. Chce aby wszyscy mieli jasność nad czym będą głosować. Jego 

zdaniem jest to zasadnicza zmiana, gdyż drogi Żebry-Falbogi – Gąsiorówek nagle nie byłoby w 

PRL i budżecie. Przy tak sformułowanym wniosku Klub Radnych SPR będzie przeciwny.
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Sekretarz B. Polańska – jej zdaniem skoro jest propozycja Wójta  o wprowadzenie do budżetu 

drogi  zgodnie  z  PRL  wniosek  należy  przegłosować  i  ewentualnie  postawić  wniosek  o 

autopoprawkę do projektu budżetu. 

Skarbnik E. Głowacka – uważa, że jeśli chodzi o przywrócenie PRL to droga Żebry-Falbogi-

Gąsiorówek wypadłaby, ponieważ była to nowa droga wprowadzona do PRL.

Sekretarz B. Polańska – uznała, że taka sytuacja staje się niebezpieczna, ponieważ jest już 

opracowana dokumentacja, która musiałaby być odłożona na półkę, ponieważ drogi zgłoszonej 

przez radnych nie ma w PRL i żeby ja realizować należałoby ją ponownie wprowadzić do PRL.

Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski –  poddał  pod  głosowanie   wniosek  radnych  z. 

Frackiewicz  i  M.  Jakubaszek  o  przywrócenie  pierwotnej  wersji  Planu Rozwoju Lokalnego 

Gminy  Gzy  i  modernizację  drogi  gminnej  (asfaltowanie)  Szyszki-  Ostaszewo-Pańki  – 

Ostaszewo-Wielkie w roku 2007. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczacych w posiedzeniu - 4 głosami „za”, 

przy 4 głosach „przeciwnych” nie zaopiniowała  wniosku na sesję Rady Gminy – który stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – odczytał wniosek Rad Sołeckich Wsi Grochy Stare i 

Wójty Trojany z  dnia  14.12.2006 r.  dotyczący umieszczenia w budżecie  gminy na 2007 r. 

dokończenia budowy drogi w miejscowości Grochy-Stare – Wójty-Trojany na odcinku 1400 

mb rozpoczętej w 1997 r.

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił,  że w/w droga jest ujęta w PRL  do realizacj na 2010 r. 

Chodzi  o odcinek od figurki w Wójtach-Trojanach w kierunku Szwelic do granicy gminy. 

Członek Komisji M. Filipowicz – uznała, że skoro w/w droga jest ujęta w PRL na rok 2010 to 

należy ją zostawić. 

Przwodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie wniosek Rad Sołeckich Wsi 

Grochy Stare i Wójty-Trojany dotyczący dokończenia budowy drogi w miejscowości Grochy-

Stare – Wójty-Trojany na odcinku 1400 mb rozpoczętej w 1997 r.

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczacych w posiedzeniu – 1 głosem „za”, 

przy 3 głosach „przeciwnych” i 4 głosach „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała w/w 

wniosek na sesję Rady Gminy – który stanowi  załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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Następnie odczytał wniosek złożony przez przedstawicieli Rad Sołeckich wsi Kęsy i Tąsewy 

z dnia 02.01.2007 r.  w którym proszą o modernizację drogi  we wsi  Kęsy – Tąsewy o dł. 

2800 m, o założenie przepustu ze zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 620 do drogi prowadzącej do 

gospodarstwa Pana Pawła Łempickiego i Pana Kęsickiego Błażeja, o żwirowanie drogi        i 

wyrównanie na odcinku o dł. 480 m oraz o interwencję do Zarzadu Dróg Wojewódzkich  o 

dokończenie odkrzaczenia rowów przy drodze nr 620 (od Gąsiorowa do Ład).

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że wniosek został skierowany do Wójta i Rady, ale jest do 

realizacji  dla  Wójta.  Zaznaczył,  że   wniosek zostanie rozpatrzony,  a potrzeba modernizacji 

drogi istnieje. Wieś jest o zabudowie kolonijnej.  Gospodarstwa są duże i po odbiór mleka drogi 

są potrzebne dobre.  Żwir na w/w wsie przydzielany jest  co roku,  ale  nie  wszysko zostało 

zrobione do końca. Aby poprawić stan dróg Wójt  na ten cel z budżetu gminy  przeznaczy 

pewne środki . Dodał, że asfaltowania drogi Kęsy – Tąsewy  nie zrobi, ale doraźnie w tym roku 

pomoże. O tym jak zostanie zrealizowany wniosek poinformuje mieszkańców w/w sołectw  i 

Radę. 

Ad. pkt 11    

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział,  że temat zagospodarowania obiektu po byłej Gminnej 

Spółdzielni „SCh” w Ołdakach w poprzedniej kadencji Rady nie został rozwiązany. W związku 

z tym uważa, że  jest najwyższy czas aby na  obiekt znaleźć właściciela. Odnośnie  rozwiązania 

problemu zagospodarowania uznał, że propozycje były różne, ale   nie udało się .  Jest to obiekt 

o powierzchni 4,00 ha z kilkoma budynkami, który jest zarośnięty i nie przynosi gminie chwały 

i chluby. W sprawie tej  sprawie proponuje ogłosić przetarg  i obiekt sprzedać. Jeśli obiektu nie 

uda się sprzedać uważa, że obiekt należałoby wtedy  podzielić na elementy lub części.  Być 

może jeśliby ktoś kupił część i zagospodarował,  znalazłby się i ktoś następny. Wójt chce, aby 

po obiekcie  coś się działo. Byłyby miejsca pracy i dochody dla gminy. W ubiegłym roku  było 

dwóch chętnych, którzy chcieli wydzierżawić obiekt po magazynie zbożowym i  budynek po 

pawilonie handlowym. Na dzień dzisiejszy jest  jedna oferta i osoba ta  zainteresowana jest 

budynkiem po pawilonie handlowym. Uważa, że jeśli obiekt udałoby się sprzedać za korzystną 

kwotę to pieniądze te należałoby przeznaczyć na inwestycje. Zaproponował sprzedać obiekt w 

całości lub w częściach co wiąże się z dodatkowymi kosztami.  Dodał,  że jest  sporządzona 

wycena obiektu  na  350.000 zł. 
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Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - uznał, że obiekt najkorzystniej byłoby sprzedać w 

całości.   Jest zdania, że lepiej go sprzedać niż ma niszczeć. 

Członek Komisji W. Żbikowski – zapytał, czy Wójt ma kryteria na jaki  to  będzie rodzaj 

działalności.? Jego zdaniem, sprzedając obiekt rozsądnie można stworzyć kilka miejsc pracy. 

Jeśli będzie kilku kontrahentów to są szanse, że miejsc pracy będzie więcej. Uważa, że jeśli 

obiekt nabędzie 1 właściciel i nie wiadomo na jaki rodzaj dzialalności, to miejsc pracy może nie 

być wcale.

Wójt Z. Kołodziejski – uważa, że jeśli byłaby aktualna wycena to do porządku obrad sesji 

wprowadziłby dodatkowy punkt o sprzedaży obiektu.

Członek  Komisji  Z.  Kaczorowski –  przyznał,  że  w  poprzedniej  kadencji  były  różne 

propozycje.  Z  propozycji  jednoznacznych  Wójta  była  tylko  sprzedaż.  Jest  za  tym  aby 

koniecznie coś z tym zrobić. Z tego co Wójt powiedział wynika, że zrobi sondaż i rozpatrzy się 

jakie są możliwości. Natomiast sprzedaż powinna się odbyć za konkretnie zbadaną sytuacją za 

ile  obiekt  można  sprzedać.  Jeśli  byłaby  to  satysfakconująca  kwota,  to  o  wiele  lepszym 

rozwiązaniem jest sprzedaż, niż trzymanie obiektu w takim stanie jak obecnie. Były propozycje 

wykorzystania obiektu z podziałem, ale domyśla się, że to nie wyszło. Radni przychylili się do 

tego, aby było to w jakiś sposób korzystne. Uważa, że nie było to korzystne, ponieważ nie było 

kontynuacji. Jest za tym aby była  konkretna propozycja z dobrym rozwiązaniem.

Wójt.  Z.  Kołodziejski –  poinformował,  że  punkt  o  obiekcie  w  Ołdakach  wprowadzi  do 

porządku obrad sesji.   Przedyskutuje na Komisjach, sesji i rozezna sytuację  jak tym tematem 

ma się zająć. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że jako radni nie mają pojęcia czy Wójt ma jakieś 

propozycje, czy ktoś interesuje się obiektem, a to powinni wiedzieć. W związku z tym nie może 

powiedziedzieć czy korzystniejsze jest zbycie jednorazowe, czy zbycie w częściach.

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że wycena obiektu jest na 350.000 zł. Klub Radnych SPR 

obiekt  najpierw chciał  sprzedać  za  1.000.000 zł.,  później  za  700.000 zł.  Dla  orientacji  za 

koszary wojskowe w Pułtusku, na których jest więcej budynków i dużo większy obiekt osoba, 

która je kupiła zapłaciła 2.000.000 zł. Wójt chce aby obiekt w Ołdakach zagospodarować przez 

wydzierżawienie,  lub  sprzedanie.  Jego  zdaniem  najlepiej  byłoby  aby  obiekt  ktoś  kupił, 

prowadził pożyteczną  dzialalnośći i stworzył miejsca pracy.
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Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski -  poddał  głosowanie  sprawę  zagospodarowania 

obiektu po byłej Gminnej Spółdzielni „SCh” w Ołdakach.

Komisja  w  obecności  8  członków  Komisji  uczestniczących  w  posiedzeniu  -   8  głosami 

„za”pozytywnie zaopiniowała zagospodarowanie w/w obiektu.

Członek Komisji W. Światkowski – przypomniał, że do sprzedaży jest jeszcze 1 obiekt, a 

mianowicie budynek po byłej Szkole Podstawowej w Skaszewie. 

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że można pomyśleć o jego sprzedaży, ale kto kupi budynek z 

lokatorami. Żeby  budynek sprzedać,  lokatorom należy zapewnić  mieszkania. W obiekcie chcą 

jeszcze mieszkać następni chętni, ale Wójt nie chce  zasiedlać obiektu. Dodał, że  budynek 

znajduje się przy parku i z czasem należałoby go odrestaurować.  

Ad. pkt 12

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że w Starostwie Powiatowym w Pułtusku był na spotkaniu 

z  Mazowieckim   Zarządcą  Dróg  Wojewódzkich.  Odnośnie  najgorszego  odcinka  drogi 

Przewodowo – Łady, który najprawdopodobniej będzie zmodernizowany w roku 2008  zgłosił 

wniosek   o  opracowanie  dokumentacji  i  modernizację.  Wójt  przedstawił  również  sprawę 

podjazdu pod  szkołę autobusów z dziećmi. W sprawie tej Wójta poprarł radny powiatowy - 

Wiesław Barkała oraz sołtys wsi  Kozłowka -  Jadwiga Koc, którzy również brali udział w 

spotkaniu. Wójt zaznaczył, że  będzie chciał dojechać  do M.Z.D.W.,  spotkać się                    i  

porozmawiać na ten temat  lub zaprosić  M.Z.D.W. aby przyjechał i  zobaczył podjazd pod 

szkołę  na  miejsce.  O  terminie  przyjazdu  przedstawicieli  M.Z.D.W.   powiadomi  dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie – J. Machnowskiego. 

Członek Komisji W. Światkowski – zapytał, kiedy będzie modernizowana droga wojewódzka 

Wyszków – Pułtusk - Gołymin?    

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że konkretnej daty modernizacji tej drogi jeszcze nie 

ma.

Członek  Komisji  W.  Światkowski –  zapytał,  czy  prawdą  jest,  że  drogowcy  jeśli   robią 

modernizację drogi,   to zrywają wierzchnią warstę asfaltu?   Czy nie mogliby nawieźć na 

pobocza drogi   Łady – Gąsocin,  ponieważ pobocza na tej  drodze są w stanie tragicznym? 

Chodzi o to , aby tego materiału nie wywozić poza teren gminy. 

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że 04.02.2007 r.   w lokalu w miejscowości Gzy 

odbędą się wybory do Izb Rolniczych.
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Gmina jest w jednym okręgu wyborczym. Komisja pracowała będzie w 5-osobowym składzie 

w godzinach od 8.00 do 18.00. Muszą to być rolnicy. Dieta za udzial w Komisji wynosi 50 zł. 

Kandydatów do Izb Rolniczych  należy zgłaszać na odpowiednim druku  do dnia 16.01.2007 r. 

Aby zarejestrować kandydata   musi  być  zebranych 50  podpisów i  wyrażenie  zgody przez 

kandydata na kandydowanie. Do tej pory gmina w wyborach miała 2 mandaty.

Realizując  Uchwałę  Nr  III/8/06  Rady  Gminy  Gzy  z  dnia  12  grudnia  2006  r.  w  sprawie: 

zarzadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców  powiedziała,  że gmina jest  na 

etapie zebrań wiejskich. Do chwili  obecnej  zebrania wiejskie  odbyły się w następujących 

wsiach: Wójty-Trojany, Porzowo, Gzy i Gzy-Wisnowa. Harmonogram zebrań opracowany jest 

na razie do 25 stycznia br.  Są to zebrania uzgodnione z sołtysami i dostosowane do godzin 

zgodnie z prośbami sołtysów.  Godziny zebrań są różne. Zakończenie zebrań  planuje się w 

pierwszym tygodniu lutego. 

Członek Komisji  M. Filipowicz – zwróciła się z prośbą o nawiezienie żwiru  na petlę w 

Gotardach. Zaznaczyła, że sprawa jest bardzo pilna.

            Wobec wyczerpania się porządku posiedzenia Przewodniczący zamknął posiedzenie 

Komisji. 

Protokołowała:                                                                      Przewodniczył:

Zofia Pszczółkowska


