
P R O T O K Ó Ł  Nr 18/09 

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

odbytego w dniu  21 kwietnia 2009 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza Żebrowskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Kazimierz  Żebrowski – o godzinie 10.08 otworzył posiedzenie 
Komisji i po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, iż 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. Elżbieta Głowacka           - Skarbnik Gminy 
2. Zbigniew Kołodziejski      - Wójt Gminy 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
     w Gzach  za 2008 rok. 
2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2008 rok. 
3. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku w sprawie 
    dofinansowania zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji 
    z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Świerczach.  
4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na  
    terenie gminy Gzy. 
6. Sprawy bieżące gminy. 
Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – zaproponował, do proponowanego porządku 
posiedzenia  wprowadzenie   dodatkowego punktu -  „Projekt uchwały w sprawie zmian 
budżetu gminy Gzy na rok 2009”. Ustalono, że punkt ten będzie rozpatrywany jako pkt 4 
porządku posiedzenia. Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty 
jednomyślnie.  
1.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
     w Gzach  za 2008 rok. 
2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2008 rok. 
3. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku w sprawie 
    dofinansowania zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji 
    z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Świerczach.  
4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na  
    terenie gminy Gzy. 
7. Sprawy bieżące gminy. 
Ad. pkt  1. 
W związku z nieobecnością na dzisiejszym posiedzeniu Komisji,  związaną z wyjazdem do 
Kuratorium Oświaty w Ciechanowie Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gzach  Pani Jadwigi Frąckiewicz,  sprawozdanie  z działalności 
GKRPA w Gzach  za 2008 rok przedstawił Wójt Gminy Pan Z. Kołodziejski. 
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Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych         
w Gzach  za 2008 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Członek Komisji Wiesław Światkowski – powiedział, że wcześniej obowiązywała uchwała 
Rady Gminy, która mówiła, że sprzedaż alkoholu od  instytucji takich jak Kościół,  czy szkoła 
nie może się odbywać w pewnych odległościach. Po czym zapytał, czy ta uchwała obowiązuje 
nadal? Uznał, że  dziwi się, że gmina wydała zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
właścicielowi sklepu w Skaszewie, gdzie  tuż obok  znajduje się Publiczna  Szkoła 
Podstawowa. 
Wójt Z. Kołodziejski  - odpowiedział, że na wniosek przedsiębiorcy ubiegającego  się                    
o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,  GKRPA  wydaje postanowienie.  Na tej 
podstawie  wydawane są  zezwolenia. Jego zdaniem,  widocznie Komisja nie miała  podstaw  
do negatywnego rozpatrzenia złożonego wniosku. 
Członek Komisji Zdzisław Sierzan – uważał, że sprzedaż alkoholu w niektórych sklepach 
budzi zastrzeżenia. Jego zdaniem, GKRPA powinna w niedziele przejechać się i zobaczyć,        
co dzieje się pod sklepami po godz. 15.00 lub 16.00.   
Ad. pkt 2. 
Wójt Z. Kołodziejski - poinformował, że budżet gminy na rok 2008  został uchwalony              
w grudniu 2007 r. i w ciągu roku ulegał zmianom. Na koniec roku, po zmianach plan budżetu  
wynosił: dochody -  8.850,012 zł. , wydatki -  9.793.665 zł.  Wykonanie budżetu gminy za rok 
2008 jest następujące: dochody – 8.940.433,78 zł., wydatki - 9.080.158,34 zł.  Stan 
zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów  wynosi - 34,4%. Struktura 
dochodów budżetu gminy za rok 2008: dochody własne  - 1.978.999,73 zł. tj. 22,1%,  dotacje 
na dofinansowanie zadań własnych bieżących – 325.557,07 tj. 3,6%, dotacje na zadania 
rządowe zlecone gminie ustawami – 1.571.188,98 zł tj. 17,6%, subwencje – 4.679.188 tj. 
52,3%, dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz innych Funduszy na 
dofinansowanie  zadań inwestycyjnych 380.000 zł tj. 4,3%, dotacje z Narodowej Biblioteki na 
wydatki bieżące 5.500 zł. tj. 0,1%.  Dochody zostały wykonane w 110%. 
W tym momencie na salę obrad  przybył członek Komisji Jan Kiliś. Aktualna ilość członków 
Komisji biorących udział w posiedzeniu – 7.   
Wójt Z. Kołodziejski –  omówił  skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2008, 
które wyniosły – 401.619,10 zł. w tym : podatku od nieruchomości – 82.302,30 zł, podatku 
od środków transportowych – 32.684 zł, podatku rolnego – 286.632,80 zł. Skutki udzielonych 
zwolnień podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób fizycznych                 
i podatku i budynków od osób prawnych – 170.296,40 zł. w tym: podatku od nieruchomości 
od osób prawnych – 140.536,40 zł., podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 29.760 
zł. Jeśli chodzi o realizację podatków od osób prawnych i od osób fizycznych to przedstawia 
się następująco: realizacja przez Urząd Gminy: podatek leśny od nieruchomości i rolny od 
osób prawnych – 213.954 zł., podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób  fizycznych – 
737.086 zł., podatek od środków transportowych od osób fizycznych 18.589 zł., pozostałe 
opłaty i odsetki -  46.450,23 zł. Razem - 1.016.079,23 zł., Realizacja przez Urzędy Skarbowe: 
podatek od działalności gospodarczej  - 2.119 zł., podatek od spadków i darowizn – 6.517,30 
zł. , podatek od czynności cywilnoprawnych – 41.380 zł. , wpływy z opłaty skarbowej - 14.761 
zł.  Razem – 64.777,30 zł. Od Ministerstwa Finansów – udziały w podatku dochodowym od 
osób fizycznych – 854.569 zł.  Ogółem: 1.935.425,53 zł.   
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Następnie przedstawił strukturę wydatków budżetu gminy: wydatki majątkowe – 11,2%, 
wydatki na wynagrodzenia - 38,9%, wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 6,9%, dotacje 
dla instytucji kultury – 0,9%, wydatki na obsługę długu 1,9% , pozostałe  wydatki bieżące – 
40,2%. Z budżetu gminy finansowane są jednostki budżetowe: Urząd Gminy, jednostki 
budżetowe Oświaty i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wskaźnik wykonania wydatków 
przez te jednostki jest następujący :  
Urząd Gminy – wykonanie 3.231.619,82 zł. w tym inwestycje – 975.441,82 zł tj. 88,7%  w tym 
udział wykonania w budżecie gminy ogółem – 35,6%, jednostki budżetowe oświaty – 
wykonanie - 4.312.077,21zł. w tym zakupy inwestycyjne - 40.299,44 zł.  tj. 93,3%,  udział 
wykonania w budżecie gminy ogółem - 47,5%, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 
wykonanie 1.513.731,77 zł. tj. 99,1%,  udział wykonania w budżecie gminy ogółem – 16,7%, 
wydatki niewygasające wykonanie – 22.729,54 zł tj. 100% wykonania w tym:  0,2% udziału 
wykonania w budżecie gminy ogółem. Wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 97,2%.   
W dalszej kolejności omówił wykonanie wydatków w poszczególnych działach. 
Podsumowując, powiedział, że rok 2008 nie był rokiem najgorszym,  a gmina nie weszła 
bardzo w długi. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy Gzy za 2008 rok. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” 
pozytywnie  oceniła sprawozdanie z  wykonania budżetu Gminy Gzy za 2008 rok  - które 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.   
Ad. pkt 3.  
Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że o dofinansowanie wraz z Wójtem Gminy Świercze 
zakupu pojazdu służbowego, osobowego z przeznaczeniem dla Policji w Świerczach i Gzach        
wystąpił Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku. Poinformował, że  Rada Gminy Świercze 
złożyła wstępną deklarację dofinansowania zakupu samochodu wysokości 12.000 zl., 
natomiast pozostałe 2/3  wartości samochodu - po 1/3  pokryłaby  gmina Gzy i  Komenda 
Wojewódzka Policji z/s w Radomiu.  Osobiście był za tym , żeby pomóc Policji. Dodał, że nie 
jesteśmy zadowoleni z pracy policjantów,  ponieważ zamiast 8 policjantów,  pracuje 5,  ale co 
roku pewne zakupy  się im dofinansowuje. 
Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski – uznał, że gminy nie stać na dofinansowanie takich 
jednostek  w takich formach. Osobiście był temu przeciwny. 
Wójt Z. Kołodziejski – był zdania, że skoro inni dają środki dla Policji ,  to i my nie bądźmy 
gorsi. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, dlaczego jesteśmy gorsi, że nie dajemy? Dodał, że 
Szpitala  w Pułtusku nie ma do dzisiaj, a ile razy dawaliśmy pieniądze.  
Członek Komisji W. Światkowski – uważał, że zakup samochodu dla Policji trzeba 
dofinansować. Uznał, że skoro gmina Świercze zadeklarowała środki, to  dlaczego gmina Gzy 
ma być gorsza. 
Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – jej zdaniem, gmina Świercze jest bogatsza. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski -  w jego ocenie,  to że gmina  Świercze dała środki, nie jest 
żadnym kryterium. Uznał, że gmina Świercze dała środki,  bo chciała dać. 
Członek Komisji Z. Sierzan – powiedział, że w Świerczach jest Posterunek Policji.   
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Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że Komendant Posterunku Policji urzęduje w Świerczach,       
U nas lokal zajmuje Pan Baliński, który prowadzi dochodzenia  oraz przyjeżdżający na dyżury 
policjanci.    
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - podał pod głosowanie wniosek  Komendanta 
Powiatowego Policji w Pułtusku w sprawie dofinansowania zakupu pojazdu oznakowanego 
dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Świerczach.  
Komisja w obecności 7 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 1 głosem „za”, 
przy 2 głosach „przeciw” oraz 4 głosach „wstrzymujących”  negatywnie  rozpatrzyła  w/w 
wniosek, który  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 4. 
Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka -  przypomniała o podjęciu na ostatniej sesji Rady Gminy 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie projektu systemu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007-2013, która będzie realizowana przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gzach. Projekt  opiewa na kwotę 96.341 zł. i nazywa się Priorytet VII 
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej. Tytuł projektu – „Przyszłość zależy od Ciebie”. Projekt 
został wstępnie zaakceptowany i gmina Gzy jest  na liście oczekujących na środki. Pomimo, 
że środków jeszcze nie ma,  GOPS przystąpił do realizacji projektu. Projekt jest bardzo 
trudny,   a jego uczestnikami jest wytypowana grupa osób, którą będzie się zajmować GOPS 
przez cały rok. Obsługę finansową będzie prowadził Referat Planowania i Finansów. 
Jednostką wdrażającą projekt jest Urząd Marszałkowski. Gmina dofinansowuje 10,5% 
projektu, 4,5% - stanowi dotacja z budżetu państwa, 85%  - środki Unii Europejskiej.                
W związku z tym, przygotowała  rozbicie finansowe, co wchodzi w załącznik gminny. 
Poinformowała, że po rozmowie z Panem Wójtem przygotowała zmianę dotyczącą  środków 
na Fundusz Wsparcia Policji – 12.000 zł., która wiąże się z dofinansowaniem zakupu pojazdu 
oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku z przeznaczeniem dla Posterunku 
Policji w Świerczach w celu poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy              
i poprawę efektywności działań policjantów pracujących na terenie gminy Gzy. 
W Dziale 600 – zwiększenie planu o 10.000 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego    
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa chodnika w miejscowości 
Szyszki”. Przypomniała, że w budżecie gminy kwota 50.000 zł. była przeznaczona na pomoc 
finansową dla Powiatu Pułtuskiego na w/w zadanie  i jest to zapisane w budżecie. W związku 
z rozszerzeniem zakresu robót,  Powiat wystąpił o zwiększenie kwoty do 60.000 zł.  
W Dziale 750 i 801- wydatki z zakresu medycyny pracy – 1.500 zł wiążą się z poddaniem 
wszystkich pracowników okresowym badaniom medycznym. Poza tym, jest zmiana                  
w załączniku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nadmieniła,  że 
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie wykonania budżetu była pozytywna. 
Zwrócono uwagę,  aby doprowadzić do zgodności plan Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, co zostało poprawione. 
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że przez miejscowość Szyszki przebiega droga powiatowa,       
a  17.05.2009 r. będzie obchodzona 100 rocznica konsekracji Kościoła. Dlatego,  wspólnie      
z Powiatem ustalono, żeby poprawić  pewne rzeczy.  W związku z tym,  Starostwo przyjęło, 
że chodniki wraz z krawężnikami zostaną wykonane po jednej i drugiej stronie jezdni. Na 
zadanie została opracowana dokumentacja i odbył się przetarg.  
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Koszt całego zadania – 180.000 zł. w tym: 50.000 zł. środki  gminy, pozostała kwota to środki 
Starostwa Powiatowego. Poinformował, że będąc na wizji w czwartek tj. 16.04.09 r.  zaszła 
potrzeba rozszerzenia zakresu robót o wykonanie  parkingu za Kościołem od strony 
Gąsocina, położenie chodnika wzdłuż całego cmentarza oraz wyrównanie 120 mb skarpy         
i położenie chodnika od P. Skurczyka do skrzyżowania z  drogą do Strzegocina. 
Poinformował, że   jeżeli  zwiększy się zakres robót o kwotę ok. 20.000 zł., to aby wszystko 
spiąć,  radni powiatowi  i mieszkańcy  Szyszk byli zdania,  żeby gmina i Powiat dołożyły po 
10.000 zł.. 
Członek Komisji Jan Kiliś – zapytał, czy roboty są przygotowane pod plan modernizacji drogi? 
Chodzi o wysokie krawężniki. 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że na razie tak zostanie, ale później kiedy zostanie 
położony asfalt,   ta wysokość się zmniejszy. Wszystko  będzie  robione pod modernizację 
drogi. Przypomniał, że jest to prośba radnych, mieszkańców i jego osobista.  
Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
gminy Gzy na rok 2009. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”         
z wyjątkiem środków na Fundusz Wsparcia Policji – 12.000 zł. pozytywnie zaopiniowała 
projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 5  do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej wynika z  ustawy o finansach publicznych. W uchwale w sprawie zmian budżetu 
gminy zapisujemy  środki, natomiast   musi być odrębna uchwała  w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej, w której Rada Gminy upoważnia Wójta  do podpisania umowy pomiędzy 
Starostwem a Gminą Gzy. Rozliczenie dotacji odbywa się na zasadzie, że Starostwo przysyła 
dokument wykonania zadania. Jeżeli Rada Gminy udzieli zwiększenie pomocy finansowej       
o kwotę 10.000 zł.,  to w projekcie uchwały będzie kwota 60.000 zł.,  jeśli nie, wówczas  
będzie druga uchwała o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 50.000 zł.   
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” 
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że projekt uchwały zawiera opłatę za 1m3 wody pobieranej    
z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 1,67 zł plus podatek VAT.  Jest to 
opłata na  poziomie roku ubiegłego.    
Członek Komisji Zdzisław Sierzan - powiedział, że w sprawie ostatniej  awarii wodociągu 
dzwonił 15 razy i nikt po godzinach pracy nie odbierał telefonu. Uważał, że jeśli jest poważna 
awaria, że przerwa w dostawie wody wynosi  10 godzin , to w Urzędzie Gminy ktoś powinien 
pełnić dyżur,  aby w tej sprawie udzielić  szczegółowych informacji lub powinna być łączność                               
z   konserwatorem.   
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Wójt Z. Kołodziejski -  wyjaśnił, że nie jest to jego wina ani Urzędu,   ale Zakładu Usług 
Wodnych w Mławie i konserwatora,  ponieważ o awarii powinni  być poinformowani: Urząd 
Gminy , sołtysi i mieszkańcy danych wsi.  
Członek Komisji Z. Sierzan – przypomniał, że kilkanaście razy mówił, że w Pękowie na działce 
Pana Gajewskiego na  głównej nitce,  na rozgałęzieniu  jest ok. 5 lat  popsuty zawór.                
W związku z tym, jeśli jest awaria w Pękowie wówczas cała wieś nie ma wody. Sprawę 
zgłasza już od 3 lat. Uznał, że po ostatniej awarii konserwator powinien sprawdzić (odkręcić              
i odpowietrzyć) wszystkie hydranty. Dodał, że do odpowietrzania  powinien zabrać ze sobą 
wąż,  żeby woda nie lała się pod dom lub na drogę. 
Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że o zgłoszonych sprawach będzie rozmawiał                 
z Dyrektorem ZUW.    
W tym momencie, salę obrad opuścił członek Komisji Z. Sierzan  pomniejszając ilość 
członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do 6 osób. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę na terenie gminy Gzy. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7. 
Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że równiarka drogi profilowała.  Żwir dla potrzeb 
remontu i naprawy dróg gminnych  zostanie rozpisany i rozwieziony. Kto wygra przetarg na 
dostawę żwiru nie wiadomo. Zaznaczył, że należy uczulić sołtysów, że jeżeli  dostarczony żwir 
będzie złej jakości,  aby reagowali natychmiast.   Kręgi zostaną zamówione, a w miejscowości   
Słończewo  będzie przebudowa zarwanego mostka. 
Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – zwróciła się z prośbą o dowiezienie żwiru do 
miejscowości Szyszki na drogę do remizy OSP.   
Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że żwir do Szyszk zostanie dowieziony. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – zapytał, czy Pan Wójt myślał o krzakach rosnących      
w rowach? Chodzi o drogę  Gzy - Porzowo? 
Wójt Z. Kołodziejski -  że na kilku drogach krzaki wycinał Pan Czarnecki, ale jest problem         
z rolnikami, ponieważ zabraliby tylko krzaki grubsze.  W sprawie wycinki krzaków przy drodze 
do Porzowa porozmawia z Zarządem Dróg Powiatowych w Pułtusku. 
Członek Komisji W. Światkowski -  odnośnie budowy nowego przystanku w Słończewie 
poinformował, że  są kręgi,  dach. Brakuje ścian, żwiru i cementu. 
Wójt Z. Kołodziejski – nadmienił, że przystanek w Słończewie ma wykonać Gminna Spółka 
Wodna w Gzach. Następnie poruszył problem z Pułtuskim Przedsiębiorstwem Usług 
Komunalnych. Przypomniał, że  na ostatniej sesji Rady Gminy Dyrektor PPUK powiedział, że 
jeśli sołtysi  nie chcą pośredniczyć w podpisywaniu aneksów do umów na odbiór stałych 
nieczystości komunalnych, to  pracownicy PPUK będą jeździć do każdego osobiście.   Obecnie 
PPUK do każdego,  z kim nie ma podpisanego aneksu   wystosowało pismo, że  z dniem 
30.03.2009 r. rozwiązuje umowę  i prosi o zwrot pojemnika. Nadmienił, że w związku               
z telefonami od mieszkańców wsi    Gotardy i Żebry – Falbogi   do PPUK już dzwonił. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – uznał, że do PPUK trzeba jechać osobiście. Wówczas  
po otrzymaniu wymówienia i  opłaceniu rachunków  podpisuje  się nową umowę. 
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Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał,  czy ma to jakieś   konsekwencje finansowe   jeżeli  
ktoś podpisał  aneks?  
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że konsekwencje są tylko takie, że jeżeli nie podpisze się 
umowy,  to zabiorą pojemnik i trzeba szukać drugiej firmy, która  odbierze śmieci. Dodał, że 
który sołtys aneksy rozniósł, sprawa jest załatwiona. 
Następnie zaproponował aby sołtys w porozumieniu z PPUK, do swoich mieszkańców  
wystosował   kartkę, że w danym dniu,  o danej godzinie  przyjedzie do niego pracownik 
PPUK i z wszystkimi podpisze umowy. Jeśli takie rozwiązanie nie dojdzie do skutku, wówczas 
żeby podpisać umowę,  każdy będzie musiał udać się do firmy osobiście.     
                  Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. Żebrowski                      
o godz. 11.17   zamknął posiedzenie Komisji.    
 
Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył: 
 
 
Zofia Pszczółkowska 
 
 


