
P R O T O K Ó Ł Nr 5/07

z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 
odbytego w dniu 17 kwietnia 2007 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach

pod przewodnictwem Kazimierza Żebrowskiego – Przewodniczącego Komisji

W posiedzeniu  uczestniczyło 7 członków Komisji wg załączonej listy obecności stanowiącej

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

1. Elżbieta Głowacka       - Skarbnik  Gminy
2. Barbara Polańska         - Sekretarz Gminy
3. Zbigniew Kołodziejski - Wójt Gminy
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – otworzył posiedzenie Komisji, przywitał członków 

Komisji i zaproszonych gości. Zapoznał z tematyka posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    w Gzach za 2006 rok. 

2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2006 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie : zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.

4. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2007 rok.

5. Projekt w sprawie: zabezpieczenia w formie „WEKSLA IN BLANCO”.

6. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

    terenie gminy Gzy.

7. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

    zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy.

8. Sprawy bieżące gminy.

Następnie przedstawiony porządek posiedzenia  poddał pod głosowanie. 

Komisja w obecności 7 członków uczestniczących w posiedzenia- 6 głosami „za”, przy 1 głosie 

„wstrzymującym” przyjęła w/w porządek posiedzenia.

Ad. pkt 1  

Sekretarz Gminy Barbara  Polańska –  wyjaśniła,  że  z  uwagi na  wyjazd do  Kuratorium 

Oświaty  Delegatura  w  Ciechanowie,  Przewodnicząca Gminnej  Komisji  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gzach  Pani Jadwiga Frąckiewicz w dzisiejszym posiedzeniu 

Komisji    nie  będzie uczestniczyć.  Członkowie  Komisji  otrzymali  sprawozdanie opisowe 

z  wykonania  zadań  planowanych  w  Gminnym  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za  2006 rok.  Ze  sprawozdania  wynika,  że  zadania które  były 

zaplanowane w Programie na 2006 r.  zostały zrealizowane. W sprawozdaniu przedstawiono 

poszczególne zadania  oraz  poniesione na nie kwoty.
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Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     w 

Gzach stanowi  załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 2  

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – powiedziała, że rok 2006 był  rokiem kończącym 

kadencję  poprzedniej Rady Gminy.  Zadania  jakie  były  ujęte  w  planie finansowym  zadań 

inwestycyjnych rocznym i wieloletnim w roku 2006 zostały wykonane w 100%. Zaznaczyła, że 

dużo zadań było realizowanych przy udziale środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego 

jak również środków unijnych.  Chodzi tu o budynek po byłym GOK-u. Złożony wniosek został 

zaopiniowany  pozytywnie.  Realizacja zadania była  wykonana  w  roku  2006.  Na  pokrycie 

wydatków unijnych  pobrany był kredyt przejściowy. Natomiast środki     w wysokości 450.000 

zł. gmina uzyskała w  tym roku. Ponadto dodatkowe środki uzyskaliśmy na budowę dróg, na 

które zostały złożone wnioski. Ogólnie można stwierdzić, że budżet gminy był bardzo mocno 

napięty i  był  zasilony kredytem, ponieważ środki własne   nie wystarczały na  wykonanie 

zadań, które były ujęte w planie finansowym.  W strukturze dochodów w roku 2006 największe 

gro stanowiła subwencja ogólna - 47,7%, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji 

rządowej  - 11,1%, dochody własne - 23,3%, dochody, które pochodziły z innych źródeł – 

15,3% i dotacje celowe na zadania bieżące 2,6%. Po zmianach plan budżetu  gminy wynosi: 

dochody  -  plan 8.288.920 zł.   -  wykonanie 8.301.854,50 zł  –  100,2 %. Wydatki   -  plan 

9.229.851  zł.  –  wykonanie  8.879.085,65 zł.   –  96,2%.  Jeśli  chodzi  o  inwestycje,  niższe 

wykonanie było w wydatkach bieżących – 98,1%.     Z planowanych przychodów na kwotę 

1.778.763 zł. zaciągnięto kredyt bankowy                    w wysokości 1.350.000 zł. między 

innymi na adaptację budynku po byłym GOK-u na świetlicę i bibliotekę w Gzach – 630.000 zł. 

z tego: 450.000 zł. na pokrycie wydatków unijnych i 180.000 zł.  na udział własny projektu, 

zaangażowano wolne środki, spłacono kredyt  w wysokości 830.332, 84 zł. Stan zobowiązań 

gminy z tytułu kredytów  i pożyczki na dzień 31.12.2006 r.  wynosi 2.804.939,11 zł. co stanowi 

33,8 % wykonanych dochodów ogółem, bez kredytu na prefinansowanie środków unijnych – 

24,8%. 

Poinformowała, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy odbyła posiedzenie i podjęła uchwałę     o 

opinii wykonania przez Wójta Gminy budżetu za rok 2006 i w sprawie wniosku                   o 

absolutorium dla Wójta Gminy. Opinia jest pozytywna. Komisja wystąpiła do Rady Gminy z 

wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2006. 
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Jest  również pozytywna  opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w 

Warszawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 r. Jest też pozytywna opinia           w 

sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 11.04.2007 r. w 

sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy. 

Członkowie Komisji pozytywnie ocenili wykonanie budżetu Gminy Gzy za 2006 rok.

Uchwała Nr 87/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie z 

dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu.

Uchwała Nr 1/07 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 11 kwietnia 2007 roku o opinii 

wykonania przez Wójta Gminy budżetu za rok 2006 i w sprawie wniosku o absolutorium dla 

Wójta Gminy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 88/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 

dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Gzy z dnia 11 kwietnia 2007 r.  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3 

Wójt Z. Kołodziejski –  powiedział, że budżet gminy został uchwalony w miesiącu styczniu 

bieżącego  roku  i  była  już   jego  zmiana.  Obecnie  budżet  należałoby  dostosować   do 

planowanych zadań. Aby realizować te zadania, należy ująć je w Planie Rozwoju Lokalnego 

Gminy Gzy. Dodał, że poprzednia Rada Gminy do PRL dołożyła do modernizacji (asfalowania) 

2 drogi: Żebry-Falbogi - Gąsiorówek  o dł. 2050 mb na 2007 r. i Sulnikowo  –Nowe Skaszewo 

o dł. 4000 mb na 2008 r. Obecnie w PRL na 2007 do realizacji są 4 drogi: Ostaszewo Wielkie – 

Szyszki, Ostaszewo -Pańki – Szyszki, Przewodowo Nowe – Przewodowo Majorat i Żebry - 

Falbogi – Gąsiorówek. Na drogę ujętą w budżecie gminy  przygotowana jest dokumentacja. W 

czasie od uchwalenia budżetu została opracowana dokumentacja na inną drogę.  Klub Radnych 

Polskiego Stronnictwa Ludowego  i  sam osobiście proponuje   skorzystać z  komponentu 

Marszałka  Województwa  i  zamiast  modernizacji  drogi  Żebry-Falbogi  –  Gąsiorówek  w 

pierwszej kolejności  w PRL umieścić drogę Ostaszewo-Pańki  –  Szyszki, ponieważ jest  to 

odcinek drogi krótszy i tańszy. Zaznaczył, że należy wziąć pod uwagę  zadłużenie gminy. 
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Gmina jest  o  niskich  dochodach,  o  wskaźniku G i  kwalifikuje się  do  każdego złożonego 

wniosku, ale do każdej inwestycji trzeba dokładać swoje środki. W związku z tym,  razem z 

Klubem Radnych PSL proponuje aby do Wojewody   wystąpić z wnioskiem  o dofinansowanie 

w wysokości  300.000 zł przebudowy drogi Ostaszewo-Pańki – Szyszki. Wójt zaznaczył, że 

wartość inwestycji wg kosztorysu jest dosyć wysoka ale uważa, że po przetargu wartość ta na 

pewno zmaleje.

Odnośnie  modernizacji  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Skaszewie,  powiedział,  że  od 

Wojewody istnieje możliwość uzyskania  środków w wysokości 100.000 zł. i  w tej sprawie 

zostanie złożony odpowiedni wniosek. Wniosek zostanie  złożony  również do Ministra Kultury 

i Sportu o dofinansowanie boiska wielofunkcyjnego. W związku z tym proponuje odpowiednie 

zmiany w PRL.

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

zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za”, 

przy 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany 

na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu.

Stanowisko/wniosek/ Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego stanowi załącznik    nr 

7 do niniejszego protokołu

Ad. pkt 4

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie : zmian w budżecie 

gminy Gzy na rok 2007 wiąże się ze zmianami w PRL, o których wcześniej mówił  Pan Wójt.

Zmiany  wprowadzane  są  w  związku  ze  zmianą  wartości  kosztorysowej.  W  tej  chwili 

opracowane są kosztorysy na „Przebudowę drogi gminnej Ostaszewo Pańki – Szyszki”            i 

kosztorys na  budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego.  Jest  to   zadanie inwestycyjne 

planowane jest przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wartość inwestycji 

łącznie z opracowaniem dokumentacji, roboty budowlane i nadzór wynosi - 338.000 zł.  Pani 

Skarbnik uważa, że wartość inwestycji po przetargu się nie zmieni ale  gmina ma szansę na 

uzyskanie 169.000 zł. z FRKF. W budżecie  gminy w załączniku inwestycyjnym, jeśli chodzi o 

budowę  boiska  -  źródła  finansowania  wskazała  jako  dochody  własne,  natomiast  kredyty 

wskazała na drogi i pozostałe wydatki bieżące. Z uwagi na zwiększone wartości inwestycji 

konieczne jest zwiększenie planowanego kredytu na rok 2007do kwoty 976.000 zł.. Jednak jej 

zdaniem, wszystko to może ulec zmianie. 
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Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. – 2.825.635 zł.  co stanowi 34,3% 

planowanych dochodów gminy.

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

sprawie:  zmian budżetu Gminy Gzy na rok 2007.

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za”, 

przy 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany 

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

Ad. pkt 5

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że do wniosku, który mamy składać do FRKF                w 

Warszawie potrzebna  jest  uchwała  Rady  Gminy  zobowiązująca zabezpieczenie w  formie 

„weskla in blanco”.  Chodzi o to , że Rada wyraża zgodę na zawarcie  przez Wójta Gminy 

umowy   o  dofinansowanie  przedsięwzięcia  p.n.  „Budowa  boiska  sportowego 

wielofunkcyjnego” w Skaszewie Włościańskim do kwoty 169.000 zł. ze środków FRKF. Jest to 

zabezpieczenie roszczeń  dotyczących zwrotu tych środków, w przypadku gdyby inwestycja 

została wybudowana nie zgodnie z umową jaka została podpisana. Jest to  konieczny załącznik 

potrzebny do złożenia wniosku.

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

sprawie: zabezpieczenia w formie „WEKSLA IN BLANCO”.

Komisja w obecności  7 członków Komisji – 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt 

w/w  projekt uchwały proponowany na sesje Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 9       do 

niniejszego protokołu.   

Ad. pkt 6

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że Rada Gminy co roku podejmuje uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy. Wysokość 

opłaty za 1 m3 wody ustalana była rok temu i obowiązuje do końca kwietnia  br. Jest propozycja 

aby opłata za wodę pozostała na takim samym poziomie jak w roku 2006.

Członek Komisji Zdzisław Sierzan – był zdania, że dochodzą klienci i cena wody powinna 

być niższa. Odnośnie ciśnienia wody w wodociągu w roku ubiegłym powiedział, że było ono 

bardzo niskie i nie było wody. Uznał, że brak ciśnienia w wodociągu nie był spowodowany 

suszą.



- 6 -

Wójt Z. Kołodziejski – uważał, że trzeba się zastanowić czy odcinek od hydroforni w Gzach 

jest  wydolny do tego stopnia, aby woda doszła na koniec gminy do wsi  np. Wójty – Trojany, 

Grochy – Imbrzyki, Stare Grochy, Mierzeniec. Być może  odcinek ten należy wzmocnić         i 

zastanowić  się  nad  tym,   czy  w  przyszłości  w  Gzach  nie  pobudować   zbiornika 

wyrównawczego, ponieważ wody brakuje szczególnie wtedy gdy zwiększony jest jej pobór. 

Uznał, że rok 2006 był rokiem suchym i być może woda była brana z hydrantów do podlewania 

i innych celów. Jednak uważa, że  przyczynę niskiego ciśnienia wody                   w wodociągu 

należy zbadać.

Członek  Komisji  Z.  Sierzan –  uznał,  że  mieszkańcy  gminy  zapłacili  za  pobudowanie 

wodociągu, polikwidowali  swoje ujęcia  a teraz ogranicza im się korzystanie z wody. Jego 

zdaniem   za wodę płacą wszyscy i powinni z niej korzystać.

Wójt Z. Kołodziejski – zgodził się z wypowiedzią członka Komisji Z. Sierzana. Jednak dodał, 

że ludzie korzystają z  hydrantów i  podlewają pastwiska  a  Zakładowi Usług Wodnych  w 

Mławie brakuje wody.

Członek Komisji Z. Sierzan – był zdania, że  ZUW wody brakowało i  będzie brakować. 

W Pękowie podczas awarii na głównej  sieci woda lała się 48 godzin. Uważa, że ZUW w 

Mławie ma urządzenia, które pokazują,  że  wody ubywa. Dodał,  że w Pękowie jest  dużo 

uszkodzonych zasuw. Np. podczas awarii w Pękowie we wsi,   nie mają wody, ponieważ u Pana 

Gajewskiego  popsute  są  zasuwy  i  wszystko  jest  pozakręcane.  Podkreślił,  że  od  strony 

Przewodowa miało  być  robione  zamknięcie  obwodu  Pękowa  i  miało  być  podwyższone 

ciśnienie.  Do  dziś  nie  jest  to  zrobione.  Poza  tym,  podczas  awarii  nikt  nie  powiadamia 

mieszkańców wsi, że wody nie będzie 8 czy 10 godzin. Podkreślił, że  słabo jest prowadzona 

konserwacja urządzeń .  

Wójt Z. Kołodziejski – zaproponował, aby na najbliższą sesję Rady Gminy zaprosić dyrektora 

ZUW Mława i przedstawić mu nasze problemy.

Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski -  zapytał, o hydrofornię wody w Szyszkach. Czy  z 

ZUW w Mławie wpłynął raport dotyczący uzdatniania wody?  Na sprawę tę poprzednia Rada 

Gminy przeznaczyła odpowiednie środki finansowe. Miały być prowadzone badania wody , a 

później podjęte konkretne kroki. Woda kiedyś była dopuszczona do użytku warunkowo.
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Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że co pewien okres czasu  wodę bada Sanepid                  z 

Pułtuska.  Według  oceny Sanepidu  woda w Szyszkach jest dobra. Kiedyś faktycznie były 

zastrzeżenia, ale w tej chwili jest dobrze.

Członek Komisji Z. Kaczorowski – poinformował, że w Skaszewie od wielu lat jest poważny 

problem  z  wodą.  Zapytał,  czy  problem  ten  będzie  usunięty   przy  okazji  modernizacji 

ogrzewania? Aby nie było strat włączają  wodę, a woda ucieka gdzieś do ziemi. W związku    z 

tym straty wody są ogromne.  Jest to na odcinku między szkołą a kotłownią. Zgłaszali, że nawet 

po wyłączeniu następnego dnia licznik pokazuje zużycie wody.

Wójt Z.  Kołodziejski –  odpowiedział, że  jeśli  będzie modernizacja  kotłowni   to  należy 

zobaczyć gdzie to jest i zastanowić się nad tym.  

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 7 członków Komisji – 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt 

w/w  uchwały  proponowany  na  sesję  Rady  Gminy  –  który  stanowi  załącznik  nr  10  do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7  

Wójt Z. Kołodziejski –  powiedział, że chodzi tu o rodzinę Państwa Woźniaków z Kozłowa. 

Jest tam starsza kobieta, której syn ożenił się i zginął w wypadku podczas pracy. Był to młody 

rolnik, który zginął na budowli. Została żona i dziecko. W/w bez dokumentacji  pobudowali w 

stanie surowym budynek mieszkalny. Uważa, że kobieta znajduje się w wyjątkowej  i trudnej 

sytuacji i  aby zalegalizować   budynek  należy  jej pomóc.   

Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał,  jaki będzie koszt  sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego?   

Wójt  Z.  Kołodziejski –  odpowiedział,  że  koszt  opracowania  planu  zagospodarowania 

przestrzennego nie będzie wielki.

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

sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Gzy.

Komisja w obecności 7 członków Komisji – 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt  uchwały  proponowany  na  sesję  Rady  Gminy  –  który stanowi załącznik  nr  11  do 

protokołu.
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Ad. pkt 8  

Wójt Z. Kołodziejski -  poinformował, że część dróg została porównana.  Od 18.04.2007 r. 

równiarka będzie pracować dalej. Część dróg zrobiła, ale się popsuła. Pracę zacznie od Nowego 

Przewodowa. Przetarg na dowożenie żwiru został rozstrzygnięty. Wszystkie złożone podania i 

wnioski o żwir są bilansowane i analizowane.  Dziura w asfalcie  w Pękowie być może w tym 

tygodniu zostanie załatana.  Nadmienił, również że ze Stacji Chemiczno-Rolniczej Instytutu 

Gleboznawstwa w Wesołej do Urzędu Gminy  wpłynął wniosek dotyczący  dofinansowania 

próbek glebowych.

Skarbnik E.  Głowacka –  jej  zadaniem,  próbki  glebowe można   dofinansować jedynie z 

Funduszu Ochrony Środowiska. 

Członek Komisji Marianna Filipowicz -  powiedziała, że firma proponuje  żeby za 7 próbek 

płaciła  gmina,  a  za  3  rolnik. Dodała,  że z  tego  co  słyszała to gminy na  ten  cel środki 

przeznaczają właśnie z Funduszu Ochrony Środowiska.

Wójt Z. Kołodziejski – uważał, że należałoby zbadać jaka jest skala zjawiska i pewne środki 

na ten cel przeznaczyć /1000 zł./.    

Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że zastanawiał się nad tym na czym polega problem 

z drogami. Powiedział, że szła równiarka. Za chwilę wystąpiły opady i droga się rozjechała. 

Zapytał,  dlaczego droga się  rozjeżdża?  Jego zdaniem, należy coś zrobić z rolnikami, którzy 

orzą drogi. Uważa, że przy drogach trzeba robić rowy, ponieważ tam gdzie ich nie ma nie ma 

odpływu  wody i  za  chwilę  drogi  są  nieprzejezdne.  W związku z  tym uważał,  że  należy 

poinformować o tym sołtysów, aby w tej sprawie porozmawiali z mieszkańcami swoich wsi, 

ponieważ przyjdzie deszcz będzie mokro i znów wpłyną podania o modernizację takich dróg. 

Osobiście widział kilka takich odcinków dróg, gdzie  po jednodniowym większym deszczu 

droga się rozjeżdża. Zaznaczył, że są drogi, które mają rowy nawet nie głębokie  i po większym 

deszczu prawie nie ucierpiały. Odnośnie nawożenia żwirem  uważał, że sołtysi powinni przejść 

i zobaczyć drogi, aby nie było sytuacji , że w jednym miejscu żwiru nawieziono  za dużo, a w 

innym  nie ma go w ogóle. Jego zdaniem, jeśli byłby uczciwy przegląd dróg, to  dróg do 

żwirowania byłoby o wiele mniej. 

Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, jak to jest, że rolnik lgnie na polu, a gdy wyjedzie na 

asfalt i doda gazu to cały asfalt jest w błocie. Podobnie jest przy wożeniu obornika. Nie wie do 

kogo zgłosić ten problem i czy jest na to odpowiedni przepis ? Dodał, że zaorywane są też 

pobocza dróg.



- 9 -

Wójt. Z. Kołodziejski -  odpowiedział, że w tej sprawie są odpowiednie przepisy.

Skarbnik E.  Głowacka –  poinformowała  o  zawalaniu  kamieniami mostków  w  Starych 

Grochach. Podczas napływu wody , woda się zatrzymuje i  zalewa  całe pola 3 rolnikom. 

Członek  Komisji  Z.  Kaczorowski –  uznał,  że  w  sprawach  zaorywania  poboczy  dróg 

gminnych, zasypywania  mostków kamieniami  należy zacząć od tłumaczenia rolnikom.  

Następnie porównał 2 drogi Sulnikowo – Nowe Skaszewo i drogę przez las Przewodowo – 

Majorat –  Lipniki. Uznał,  że z  drogi Przewodowo-Majorat –  Lipniki  woda nie ma gdzie 

odpływać  i po każdym deszczu trzeba ją naprawiać. Natomiast  w Sulnikowie za wyjątkiem 

przy posesji  Pana Turku są rowy i wyraźnie widać, że taka droga jest trwała i nawet gdyby była 

kiedyś przewidziana do asfaltowania to nakłady będą stosunkowo niewielkie. Ponieważ nie 

rozmawia się z rolnikami z terenu gminy i nie tłumaczy im się, w wielu wsiach drogi są w 

fatalnym stanie i po jednym większym  deszczu nie nadają się do przejazdu. Uważa, że jeśli 

prowadzone  rozmowy nie  poskutkują  to  wobec  rolników należy  stosować  inne  metody 

działania łącznie z nakładaniem kar.   Jeśli chodzi o Żebry -Falbogi to  równiarka we wsi była. 

Zaznaczył, że jest problem z odpływem wody, ponieważ we wsi nie ma rowów a poza tym 

droga w wielu miejscach jest poniżej pola. Jego zdaniem,  najpierw trzeba byłoby  na drogę 

nawieźć żwiru a później wyrównać.  

Wójt Z. Kołodziejski – uważał, że jeśli przyjedzie równiarka do danej wsi to najlepiej byłoby 

aby sołtys popracował 2  lub 3 godz. i  pokierował operatora gdzie ma pojechać,  ponieważ 

człowiek ten nie wie, które drogi  ma równać  w danej wsi.

Członek Komisji Z. Sierzan – był zdania, aby sołtys danej wsi o przyjeździe równiarki był 

powiadomiony wcześniej. Uznał, że wszystkie żwirowe  to drogi nie żwirowe ale błotne. Jego 

zdaniem,  na drogi  jest wożony żwir o złej jakości. 

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że na drogi wożony był dobry żwir.

Członek  Komisji,   Przewodnicząca  Rady  Gminy  M.  Filipowicz –  przypomniała 

o  terminowym  złożeniu  oświadczeń  majątkowych.  Termin  złożenia  oświadczeń  upływa 

30.04.2007 r.   Odnośnie   oświadczeń lustracyjnych poinformowała,  że   termin   złożenia 

oświadczeń  upływa  w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

Sekretarz B.  Polańska –  poinformowała,  że  21.04.2007  r.  o  godz. 10.00  w Golądkowie 

rozpoczyna się  2-dniowy kurs komputerowy. Drugi dzień kursu jest jeszcze nie ustalony. Dla 

naszej  gminy  zarezerwowane są  miejsca dla  4  osób.   Jest  to  kurs  obsługi  komputera  z 

ukierunkowaniem na programy żywieniowe.  Kurs wraz z wyżywieniem jest bezpłatny.
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            Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:                                                                              Przewodniczył:

Zofia Pszczółkowska
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