
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 26/10 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu  20 lipca 2010 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza śebrowskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 
Przewodniczący Komisji Kazimierz  śebrowski – o godzinie 9.25 otworzył posiedzenie 
Komisji i po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, iŜ zgodnie z listą 
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co wobec składu 
Komisji wynoszącego 9 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli  
1. ElŜbieta Głowacka           - Skarbnik Gminy 
2. Zbigniew Kołodziejski     - Wójt Gminy 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
    budŜetu za pierwsze półrocze danego roku budŜetowego wraz z informacją o kształtowaniu 
    się wieloletniej prognozy finansowej.  
2. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 
    w spłacie naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających  
    Gminie Gzy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej 
    w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budŜetowym  
    2010. 
5.  Projekt uchwały w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Nowe Przewodowo. 
6.  Zapoznanie  się z wnioskiem Sołectwa wsi Begno o dofinansowanie prac remontowych  
     polegających na udroŜnieniu przepływu wody w korycie rzeki Przewodówka na odcinku  
     Borza – Begno. 
7.  Sprawy bieŜące gminy. 
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak  wyŜej został przyjęty jednomyślnie. 
Ad. pkt  1. 
Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka – poinformowała, Ŝe do tytułu projektu  uchwały         
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze 
półrocze danego roku budŜetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej -  naleŜy dodać słowa „i informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury”, poniewaŜ wynika to z ustawy o finansach 
publicznych,  jest w treści projektu uchwały i powinno znaleźć i w tytule. Powiedziała, Ŝe 
podjęcie powyŜszej uchwały to konieczność wynikająca z zapisu nowej ustawy o finansach 
publicznych ( art. 266 ust. 2) , która weszła w Ŝycie od 01.01.2010 r. a jest z sierpnia 2009 r.  
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Wyjaśniła, Ŝe  związku z tym  Ŝe mieliśmy uchwałę, która była podjęta na starych zasadach 
ustawy  o finansach publicznych, a jest inna forma uchwalania budŜetu gminy i inny zakres 
tej formy, zachodzi potrzeba opracowania nowej uchwały i przedstawienia Radzie na 
najbliŜszej sesji jak ma przebiegać informacja o przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze 
półrocze, co jest opisane w poszczególnych paragrafach projektu uchwały. Nadmieniła, Ŝe 
sporządzenie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej po raz pierwszy 
będzie obowiązywało przy sporządzaniu informacji za pierwsze półrocze 2011 r., zgodnie       
z  zapisem w ustawie o finansach publicznych.     
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze 
półrocze danego roku budŜetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 
instytucji kultury. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu  - 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady gminy, który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 2. 
Skarbnik Gminy E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe projekt uchwały jest równieŜ konsekwencją 
nowej ustawy o finansach publicznych. Przypomniała, Ŝe wcześniej była podjęta uchwała      
w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, odraczania,  do których nie stosuje się 
przepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych naleŜności. 
Obecnie w ustawie jest inny zapis. Tam gdzie mówi się o pomocy publicznej, jest określenie 
szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie naleŜności pienięŜnych 
mających charakter cywilnoprawny  przypadających gminie i jej jednostkom podległym oraz 
warunki dopuszczalności  pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną.  Zaznaczyła, Ŝe w przypadku naszej gminy do tej pory Pan Wójt nie 
umarzał czynszów lokalowych,  ale uchwała taka musi być. Poinformowała, Ŝe na podstawie 
tej uchwały i określonych warunkach, które są w niej zawarte Pan Wójt mógłby podjąć 
decyzję  ewentualnego umorzenia bądź odroczenia takich dochodów.  
Przewodniczący Komisji K. śebrowski  - poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 
naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gzy i jej 
jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach       
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe budŜet gminy był opracowywany na podstawie 
kosztorysów na poszczególne zadania inwestycyjne.  
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Obecnie po przeprowadzonych przetargach wiadomo  jest  jakie są wartości inwestycji. Poza 
tym są teŜ inne zmiany dokonane w uchwale budŜetowej.   
W dochodach – zmniejszenia o kwotę 309.929,24 zł. Jest to zmniejszenie dotacji na zadania 
inwestycyjne w dziale 600 – 215.000 zł. Przypomniała, Ŝe w budŜecie gminy  była planowana 
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 200.000 zł. na „Przebudowę drogi  gminnej 
Ostaszewo Włuski – Begno”.  Jednak ze względu na „janosikowe” jakie musi odprowadzić do 
budŜetu państwa  Urząd Marszałkowski nie ogłosił Ŝadnych programów wspierających  
gminy, tak jak do tej pory gdzie gminy  otrzymywały dodatkowe środki na poszczególne  
zadania inwestycyjne. W związku z tym dochody te zostały zdjęte. Planowana była równieŜ 
dotacja w wysokości 80.000 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  na „Przebudowę 
drogi gminnej Porzowo – Kozłowo”. Na zadanie te gmina otrzymała kwotę 65.000 zł.  
W dziale 852 – zmiana dotyczy klasyfikacji budŜetowej projektu gminnego „Przyszłość 
zaleŜy od Ciebie”. Od bieŜącego roku jest zmiana – dochody otrzymujemy i realizujemy        
w dziale 853. 
Zwiększenia  o kwotę 185.810,12 zł.  dotyczy działu 750 Administracja Publiczna – kwota 
35.000 zł  to planowane środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia 
osób bezrobotnych i zarazem zwiększenie na wydatki na wynagrodzenia i pochodne. 
W dziale 758 – zwiększenie 49.860,88 zł. wiąŜe się ze zwrotem środków                                  
z niewykorzystanych  wydatków niewygasających, które  były planowane      w 2009 r.  na 3 
zadania tj. „Przebudowa drogi gminnej  śebry Falbogi – śebry Wiatraki”, która została 
wykonana w terminie - środki niewykorzystane 9.860,88 zł i planowane 2  zadania tj.  
„Remont mostu     w Słończewie”  i „Budowa punktu oświetleniowego w Gzach” , które 
zgodnie  z uchwałą nie zostanę wykonane w terminie.      W związku z tym środki te   zostają 
przekazane ponownie  do budŜetu i zostają wprowadzone do planu do wykonania w tym roku. 
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Kiliś Jan. Aktualna ilość członków 
Komisji biorących udział w posiedzeniu - 7. 
Członek Komisji Wiesław Światkowski  - zwrócił uwagę na termin realizacji mostu                      
w Słończewie, który jego zdaniem nie powinien być realizowany w miesiącu listopadzie,  czy 
grudniu, poniewaŜ  w rowie znowu  stanie woda i  most nigdy nie będzie zrobiony. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe cofnięcie środków do budŜetu gminy jest konieczne, 
poniewaŜ wynika z przepisów prawa,   iŜ minął termin budowy. Środki  te zostały ujęte         
w planie  roku 2010. 
W dziale 853 –  94.929,24 zł. zmiana klasyfikacji budŜetowej.  
W dziale 854 gmina otrzymała  dotację w kwotę 6.020 zł. na realizację zadań z Rządowego 
Programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” dla dzieci klas pierwszych. 
Po stronie wydatków zmniejszenia w kwocie  - 596.929,24 zł.  w tym: w dziale 600 
zmniejszenie 469.929,24 zł.  wiąŜe się z aktualizacją planu na wydatki inwestycyjne po 
przeprowadzonych przetargach na poszczególne zadania inwestycyjne, w dziale 801 kwota  
8.000 zł. -   zmiana klasyfikacji budŜetowej na zakup programów komputerowych,  w dziale 
852 – 119.929,24 zł. zmiany wiąŜą się ze zmianą klasyfikacji budŜetowej projektu  
„Przyszłość  zaleŜy od Ciebie” - 94.929,24 zł. i zmniejszeniem planu wydatków ze środków  
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własnych na wynagrodzenia w kwocie 25.000 zł. w związku z otrzymaną dotacją na realizację 
projektu. 
Zwiększenia – 359.089,24 zł. W dziale 600 – 50.000 zł. tj. kwotę 20.000 zł.  przeznacza się na 
wydatki bieŜące związane z utrzymaniem dróg i kwotę 30.000zł. na remont przepustu 
drogowego we wsi Słończewo. 
W dziale 750  zwiększenie 93.900 zł.  Kwotę 9.000 zł. przeznacza się  na zakup zestawów 
komputerowych i zakup programów do prowadzenia ewidencji księgowej, ich wdroŜenie         
i serwis – 7.100 zł. zgodnie w wymogami ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości, 
kwotę 37.500 zł  na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach 
robót publicznych, kwotę 40.300 zł  na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urzędu tj. 
materiały , zakup usług pozostałych, prowizja bankowa. 
W dziale 801  zwiększenia 72.400 zł. Kwotę 15.000 zł przeznacza się na zakup oleju 
opałowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach , po 10.000 zł dla kaŜdej z PSP         
w Gzach, Przewodowie i Skaszewie na zakup wyposaŜenia i mebli dla klas pierwszych, 
kwotę 13.000 zł przeznacza się na wykonanie nowych przyłączy z montaŜem term 
elektrycznych w łazienkach szkolnych ( zgodnie z zaleceniem SANEPID-u) w PSP                
w Przewodowie, kwotę 2.100 zł.  na prace przygotowawcze  projektowo-kosztorysowe, 
nadzór w związku z realizacją zadania „Budowa placu zabaw”, kwotę 12.3000 zł przeznacza 
się za zakup zestawu komputerowego i programu ewidencji księgowej  wraz z wdroŜeniem    
w związku  z koniecznością zmiany programu, poniewaŜ nie spełnia wymogów  ustawy          
o rachunkowości i sprawozdawczości.  
W dziale 852 kwotę 10.840 zł przeznacza się na wydatki bieŜące związane z utrzymaniem 
GOPS. 
W dziale 853 zwiększenia o kwotę 94.929,24 zł  wiąŜą się ze zmianą klasyfikacji budŜetowej, 
realizacja projektu „Przyszłość zaleŜy od Ciebie” . 
W dziale 854 – 6.020 zł  przeznacza się na zakup podręczników dla uczniów w ramach 
Rządowego Programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna”. 
W dziale 900  - zwiększenia o kwotę 30.000 zł  z tego 10.000 zł. przeznacza się na budowę 
punktu oświetleniowego w  miejscowości Gzy i 20.000 zł na zakup energii oświetlenia 
ulicznego ze względu na wyŜsze zuŜycie  jak jest planowano i zmianę ceny. 
W dziale 921 kwotę 1.000 zł przeznacza się na bieŜące utrzymanie świetlicy w Gzach.  
Po zmianach deficyt budŜetu gminy  uległ zmniejszeniu  do kwoty 2.035.727,07 zł.                    
i kredyt,  który w pierwotnej uchwale budŜetowej  planowany był  w wysokości 2.050.000 zł . 
a obecnie planowany jest w kwocie 1.500.000 zł. Zaciągniecie kredytu zapewni pełne  
wykonanie  zadań i planu, który zostaje przyjęty w uchwale budŜetowej. 
Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – odnośnie dofinansowania zakupu wyposaŜenia            
i  mebli do klas pierwszych zapytała, czy dyrektorzy szkół składają takie wnioski? 
Nadmieniła, Ŝe w rozmowie ze znajomymi  słyszała, Ŝe są takie wnioski, Ŝe dyrektorzy 
składają do Unii i otrzymują dofinansowania na przyjazną szkołę, do placu zabaw, na 
wyposaŜenie klas pierwszych i przedszkoli. Następnie zapytała, czy w naszej gminie dzieje 
się coś takiego? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, u nas nic się nie dzieje.  
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Dodała, Ŝe były programy odnośnie wyrównywania szans dzieci  między miastem a wsią,  ale 
nie było zainteresowania ze strony szkół. Są  to podobne  pieniądze jakie są realizowane przez 
GOPS. Uznała, Ŝe sprawa wymaga zaangaŜowania ze strony dyrektorów, pracowników. Jej 
zdaniem, zatrudniani pracownicy-  nauczyciele , mogą dodatkowo uzyskać środki, mogą być 
wprowadzane dodatkowo język angielski i inne przedmioty, a przy tym kupuje się teŜ 
wyposaŜenie do wprowadzenia  projektu tj. projektory, komputery itp. Poinformowała, Ŝe       
w tym roku u nas wnioski takie nie były składane.    
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – poprosiła, Ŝeby na  sesję Rady Gminy poprosić Panie 
dyrektorki szkół. Chciałaby się ich osobiście  zapytać, dlaczego nie korzystają ze środków 
unijnych? 
Członek Komisji Marianna Filipowicz  i jednocześnie Przewodnicząca Rady Gminy 
wyjaśniła, Ŝe Panie dyrektorki zapraszane są na kaŜdą sesję. 
Skarbnik E. Głowacka – dodała, Ŝe na dzisiejsze posiedzenie Komisji Panie dyrektorki były 
równieŜ zaproszone, ale ze względu na kontrolę  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Pułtusku  muszą być na terenie swoich zakładów pracy.  Następnie 
poinformowała, Ŝe w roku 2009 dyrektorzy korzystali z rezerwy subwencji oświatowej. 
Wszystkie szkoły uzyskały  środki na wyposaŜenia i pomoce dydaktyczne dla dzieci. 
Członek Komisji W. Światkowski – zapytał, kiedy będzie wykonany most w Słończewie? 
Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe jest kosztorys, a w budŜecie gminy 
są  środki przewidziane na ten cel. W tym roku będziemy chcieli to zrobić. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – zapytał, czy oświetlenie teŜ będzie  zrobione,          
czy dalej przekładane z roku na rok.  
Wójt Z. Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe część oświetlenia jest juŜ zrobiona, część w trakcie 
przygotowania. Jeśli chodzi o oświetlenie przy Kościele w Gzach,  to dokumentacja jest. Jutro 
tj. 21.07.2010 r. jest   spotkanie z Panem Nawrockim, Ŝeby dograć  sprawę  i zrobić 
oświetlenie. 
Pytań więcej nie było. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok.   
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4. 
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe konsekwencją zmian jest projekt uchwały                  
o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w roku budŜetowym 2010 w kwocie 1.500.000 zł 
na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata kredytu przewidywana jest w latach 2011 -
2019 zgodnie z załącznikiem przepływu środków budŜetu gminy.  Kredyt zostanie 
zaciągnięty w banku wybranym w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych w przetargu 
nieograniczonym. Zaznaczyła, Ŝe bez kredytu nie będzie zrealizowany budŜet. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budŜetowym 2010.  
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Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5. 
Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, Ŝe sołtys wsi Nowe Przewodowo złoŜył rezygnację z tej 
funkcji. W związku z tym, konieczne są wybory nowego sołtysa wsi.  
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Nowe Przewodowo.  
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt chwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 
Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, Ŝe mieszkańcy wsi Begno złoŜyli wniosek                  
o dofinansowanie prac remontowych  polegających na  udroŜnieniu przepływu wody              
w korycie rzeki Przewodówka na odcinku  Borza – Begno. Nadmienił, Ŝe wcześniej rz. 
Przewodówka wylała na terenie gminy Gzy zalewając i podtapiając pola uprawne. 
Konserwacją rzeki zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych               
w Warszawie Oddział w Ciechanowie Inspektorat w Pułtusku,  który co rok odmula dno 
rzeki. W 2009 r.  odmulenie dna rzeki i rozplantowanie namułu  miało miejsce  we wsi 
Kozłowo i Stare Grochy. W związku z tym sołtys i mieszkańcy wsi Begno zwracają się           
o pomoc finansową, poniewaŜ WZM i UW Inspektorat w Pułtusku nie ma pieniędzy na ten 
cel,  bez określenia długości na jakiej naleŜy wykonać odmulanie i kosztów. Obecnie jest juŜ 
przygotowany przez Kierownika Inspektoratu  WZM i UW w Pułtusku Pana Jerzego Okonia 
kosztorys gdzie naleŜałoby wykonać odmulanie dna   na długości 1500 m  z rozplantowaniem 
namułu. Koszt zadania 13.421,26  zł.. Nadmienił, Ŝe gmina nie posiada środków. Zaznaczył, 
Ŝe nie wie jak  uwaŜają członkowie  Komisji, ale  jeśli byłaby moŜliwość udzielenia pomocy 
finansowej na ten cel, to wypadałoby jej udzielić.  Dodał, Ŝe w roku 2010 powodzie 
nawiedziły prawie całą Polskę w tym województwo mazowieckie i część  powiatu płockiego.  
W naszej gminie równieŜ padał deszcz,  ale nie tak tragicznie. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – uznał, Ŝe skoro WZMiUW Inspektorat w Pułtusku 
nie ma pieniędzy, to odmulania rz. Przewodówka w tym roku nie będzie. Nadmienił, Ŝe na 
odmulenie rzeki czeka drugi rok. W tym roku WZMiUW Inspektorat w Pułtusku obiecał, Ŝe 
będzie odmulać rzekę od Kozłówki do Pana Zdzisława Bracha, ale skoro nie ma środków , to 
ten odcinka teŜ nie będzie robiony. Dodał, Ŝe z rowów melioracyjnych nie spływa woda, 
poniewaŜ rzeka jest zatkana i pozawalana przez bobry. 
Wójt Z. Kołodziejski  – przypomniał, Ŝe WZMiUW w Pułtusku nie ma pieniędzy.  Dodał, Ŝe 
przy sprawie odmulenia dna rz. Przewodówka chodził Wiceprzewodniczący Rady Pan Leon 
Pytel oraz było wystosowane pismo.  
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Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe konserwacja rz. Przewodówka nie jest zadaniem 
gminy i nie moŜemy przejmować wszystkich zadań, poniewaŜ  sami bierzemy kredyty. 
UwaŜała, Ŝe kaŜdy kto jest  dysponentem środków  powinien wykonywać swoje zadania. Jej 
zdaniem, wniosek powinien być skierowany do realizacji  do organów kompetentnych, a nie 
do gminy. Uznała, Ŝe rz. Przewodówka podlega pod WZMiUW  i w związku z tym z jakiej 
racji gmina ma dofinansowywać te zadanie? Podkreśliła, Ŝe zadanie jest waŜne dla 
mieszkańców gminy, ale trzeba wybierać inne formy rozwiązania. 
Wójt Z. Kołodziejski -  poinformował, WZMiUW Inspektorat w Pułtusku chce, Ŝeby 
odmulenie odcinka rzeki Borza -  Begno było dofinansowane  w całości, czyli sfinansowane 
przez gminę. 
Członek Komisji W. Światkowski – był zdania, Ŝe  jeŜeli w jednym miejscu się odmuli dno 
rzeki a drugim nie i  nie będzie odpływu,  to taka praca jest bez sensu.  Uznał, Ŝe rzekę trzeba 
odmulić kompleksowo.   
Członek Komisji  Dariusz Paradowski – był takiego samego zdania. Jego zdaniem 
odmulenie kawałków dna rzeki nic nie da. 
Wójt Z. Kołodziejski  – uznał, Ŝe jeśli WZI i MW Inspektorat w Pułtusku  chciałby to robić, 
to odmulanie wypadałoby wykonać  w  niedługim czasie, poniewaŜ niebawem przyjdzie 
jesień i znowu wyleje woda. 
Skarbnik E. Głowacka – uznała, Ŝe zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych nie 
widzi, Ŝeby dofinansowywać zadanie, które nie jest zadaniem gminy a jest zadaniem 
rządowym. Przypomniała, Ŝe wcześniej był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i moŜna 
było   z niego skorzystać,  ale od stycznia tego roku został włączony do budŜetu. W dalszej 
wypowiedzi zapytała,  jaki podmiot w tej chwili realizuje te zadanie?  
Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe jest to zadanie Marszałka Województwa.   
Skarbnik E. Głowacka – jej zdaniem, jeŜeli jest to zadanie rządowe,  to  dofinansowanie 
zadania moŜe odbyć się  w drodze porozumienia,  ale  na dzień dzisiejszy nie potrafi tego 
sprecyzować. Jednak wydaje jej się, Ŝe w związku z wejściem w Ŝycie nowej ustawy               
o finansach publicznych będzie problem.   
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie dofinansowanie prac 
remontowych, polegających na udroŜnieniu przepływu wody w korycie rzeki Przewodówka 
na odcinku Borza – Begno. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 2 głosami „za”, 
przy 2 głosach  „przeciwnych” oraz 3 głosach „wstrzymujących”  nie rozstrzygnęła sprawy 
dofinansowania udroŜnienia przepływu wody w korycie rzeki Przewodówka  na odcinku 
Borza – Begno.  
Wniosek Sołectwa Begno w sprawie dofinansowanie prac remontowych, polegających na 
udroŜnieniu przepływu wody w korycie rzeki Przewodówka na odcinku Borza – Begno 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7. 
Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, Ŝe kończy się Ŝwirowanie dróg w ramach funduszu 
sołeckiego i środków budŜetu gminy. świrowanie wykonywało Przedsiębiorstwo MIK  
Roboty Ziemne i Drogowe  Jan  Miklewski z gminy RaciąŜ   w miarę tanio.  
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W związku z tym Ŝwiru nawieziono sporo. Natomiast,   co do jakości Ŝwiru głosy są róŜne. 
Na drogach chodziła równiarka i wyrównywała Ŝwir.  W niektórych wsiach nie chodziła,  
dlatego trzeba to przejrzeć. 
Członek Komisji D. Paradowski – uznał, Ŝe przydałaby się równiarka, poniewaŜ jest tylko 
rozepchnięte do przejazdu.    
Członek Komisji Z. Kaczorowski – poinformował, Ŝe doły dalej zostały, a jakość mieszanki 
Ŝwiru jest okropna. Gdy nie pada deszcz moŜe jest to dobre, a gdy popada  wychodzi glina. 
Uznał, Ŝe dobrze,  Ŝe jest sucho, bo jak tylko popadało to  zrobiła  się breja. 
Wójt Z. Kołodziejski  – powiedział, Ŝe ocenić będzie moŜna dopiero jak  ujeździ się ta 
mieszanka.  Podkreślił, Ŝe mieszanki Ŝwiru zakupiono w miarę taniej jak w 2009 r.                
W związku z tym materiału  na drogi poszło  więcej.  Nadmienił, Ŝe na dostawę mieszanki 
Ŝwiru  wraz   z rozplantowaniem był ogłoszony   jeszcze drugi przetarg. Razem było  14.400 
ton.  Wsie, które swój fundusz przeznaczyły na inny cel otrzymały Ŝwir z funduszu gminnego. 
Poza tym,  była   wykaszana część  dróg gminnych , ale wszystkie nie będą  ze względu na 
ograniczone środki finansowe. Na 4 przetargi dotyczące przebudowy dróg gminnych, zostały 
rozstrzygnięte 3. Przetargi wygrało Przedsiębiorstwo Produkcji  Handlu i Obrotu „POLHILD  
I” Spółka Jawna z Kobyłki, które będzie robić równieŜ mostek w Słończewie. Ze względu na 
nieścisłości (błąd w wyliczeniach) w  jednej  z ofert przetargowych nie został rozstrzygnięty      
1 przetarg do którego przystąpiło   4 wykonawców.  Jeśli chodzi o oświetlenia, to postara się 
je sfinalizować, a na przebudowę    2 dróg wykonać dokumentację i ewentualnie na drogi dać 
równiarkę. 
Członek Komisji W. Światkowski – zapytał, czy oprócz funduszu sołeckiego, który              
w przypadku wsi Słończewo został przeznaczony na drogi, wieś moŜe dodatkowo                    
z skorzystać funduszu gminnego, poniewaŜ funduszu sołeckiego jest za mało? 
Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe teraz juŜ raczej wieś Słończewo nie moŜe 
skorzystać z funduszu gminnego. Wyjaśnił, Ŝe fundusz sołecki został wydzielony ze środków 
budŜetu gminy i  większość wsi podjęła uchwały o remoncie dróg wiejskich.  
Członek Komisji Z. Kaczorowski – wyjaśnił, Ŝe fundusz sołecki ma zupełnie inne zadanie. 
Natomiast utrzymanie dróg to nadal zadanie gminy. JeŜeli jakaś wieś przeznaczyła fundusz na 
drogi to odciąŜyła gminę, ale jeśli nie,  to drogi dalej są na utrzymaniu gminy. Jego zdaniem, 
źle zrobiły te wsie, które fundusz sołecki przeznaczyły na Ŝwirowanie dróg. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – powiedziała, Ŝe była zła informacja,  Ŝe funduszu    
sołeckiego nie moŜna przeznaczyć na inne cele. Jeśliby mieszkańcy wsi Szyszki wiedzieli, Ŝe 
Ŝwirowanie dróg nie musi być konieczne, fundusz sołecki przeznaczyliby na inne cele - na 
oświetlenie, a drogi wyŜwirowywałaby gmina. Dodała, Ŝe w pierwszej wersji mówiono, Ŝe 
fundusz sołecki ma być przeznaczony na drogi. 
Członek Komisji W. Światkowski – poinformował, Ŝe  było mówione, Ŝe fundusz sołecki 
nie musi być koniecznie przeznaczony na drogi. Zaznaczył, Ŝe takiej wersji,  o jakiej mówi 
członek Komisji Z. Frąckiewicz nie było i jej nie pamięta.     
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – uznała, Ŝe taką wersję pamięta. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe we wsiach jak Szyszki,  mógłby być zrobiony punkt 
oświetleniowy. Następnie zapytała, co  moŜna zrobić za 6.000 zł. w danej wsi?  
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Przewodniczący Komisji K. śebrowski – zapytał, czy  jest planowane wycinanie krzaków 
przy drodze Gzy – Porzowo, które rosnąc po obu stronach drogi  zaczynają się łączyć. 
Następnie zgłosił na tej drodze wgniecienie mostka na środku,  przy Panu Chlebowskim. 
Zaproponował w tym miejscu ustawienie odpowiedniego  znaku, poniewaŜ jak będą 
przejeŜdŜały samochody cięŜarowe,  to mostek pęknie.    
Członek Komisji M. Filipowicz  – zapytała, kiedy będzie dowieziony Ŝwir do Gotard? 
Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe Ŝwir do Gotard zostanie dowieziony dziś lub jutro. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – poinformowała, Ŝe w Słończewie od Państwa 
Sendrowskich do dworku cała droga jest niewyŜwirowana,   w dołach. 
Członek Komisji W. Światkowski – wyjaśnił, Ŝe na drodze tej są dołki,  ale Ŝwir był 
woŜony. Obecnie przydałaby się równiarka.   
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, do kiedy naleŜy składać wnioski                         
o uwzględnienie w projekcie budŜetu realizacji  przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 
na rok 2011? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe wnioski do Pana Wójta naleŜy składać do 
30.09.2010 r.  Poinformowała, Ŝe do końca lipca bieŜącego roku sołtysi poszczególnych wsi 
otrzymają informację o wysokości przydzielonych środków na 2011 r. Dodała, Ŝe  będą to 
niewielkie  róŜnice w stosunku do roku 2009. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – zapytał, co z mostkiem w Ołdakach?  
Z. Kołodziejski – odpowiedział, Ŝe mostek jest naprawiony. 
Członek Komisji Jan Kili ś  - zgłosił potrzebę wycięcia krzaków na drodze powiatowej  koło 
starej zlewni mleka  w Borzach - Strumianach  oraz potrzebę oznakowania miejscowości. 
Nadmienił, Ŝe 2 lata temu znak z nazwą miejscowości  został zdjęty do naprawy i naprawa ta 
jakoś się przedłuŜa. Następnie zgłosił dziurę,  która ponownie jest w moście za Panem 
Wojciechem Kiliś na drodze powiatowej Osiek – Skaszewo. Dodał, Ŝe drogowcy mostek 
poprawili kiedy kładli asfalt i uzupełniają trochę gruzem , ale po prawej stronie jest dziura.  
                            Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. śebrowski                      
o godz. 10.30  zamknął posiedzenie Komisji.    
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