
               

  P R O T O K Ó Ł   Nr 15/04

                                           
                                                 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy

                                                 odbytego w sali narad w Gzach w dniu 27 maja 2004 roku

                                                 pod przewodnictwem Pana Edwarda Malickiego – 

                                                 Przewodniczącego Komisji.

              

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik    nr 1

do niniejszego protokołu.

Spoza członków komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Zbigniew Kołodziejski   - Wójt Gminy

2. Pani Barbara Polańska          - Sekretarz Gminy

3. Pani Elżbieta Głowacka       - Skarbnik Gminy

4. Pani Jadwiga Frąckiewicz    - kier. Z.O.Sz. w Gzach

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  otworzył  posiedzenie  komisji,  powitał  członków  komisji  i

zaproszonych gości.

Zapoznał z tematyka posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/54/03 Rady Gminy Gzy z dnia 23 października 

    2003 roku w sprawie: przyjęcia Statutu związku międzygminnego pn. „Związek Gmin 

    Ziemi Pułtuskiej”.

3. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego.

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

5. Sprawy bieżące gminy.

Pan Wójt – zaproponował rozszerzenie tematyki posiedzenia o 4 punkty.

1. Ustalenie planu modernizacji dróg gminnych w gminie na kadencję Rady Gminy. 

2. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

    Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości w formie darowizny.
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4. Rozpatrzenie  wniosku ZUW Mława – sprawach bieżących gminy.

Pan Przewodniczący Komisji  – poddał pod głosowanie tematykę posiedzenia w rozszerzoną w

następującym brzmieniu:

1. Ustalenie planu modernizacji dróg gminnych w Gminie Gzy na kadencję Rady Gminy.

2. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego.

3. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok.

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/54/03 Rady Gminy Gzy z dnia 23 października 

    2003 roku w sprawie: przyjęcia Statutu związku międzygminnego pn. „Związek Gmin 

    Ziemi Pułtuskiej”.

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

6. Projekt uchwały w sprawie: zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

    Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości w formie darowizny.

8. Sprawy bieżące gminy.

Na 7 członków komisji za głosowało 7 członków komisji.

Propozycja tematyki posiedzenia przeszła jednogłośnie. 

Ad. pkt 1

Na modernizację dróg wpłynęły wnioski: 

1. Samorządowego Porozumienia Rolników.

2. Radnego Mieczysława Skorupskiego.

3. Radnej Zofii Frąckiewicz.

4. Ustny radnego Andrzeja Długołęckiego.

5. Ustny radnego Edwarda Malickiego.

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  prosił  o  wykonanie  dokumentacji  na  drogę  w  Nowym

Przewodowie.

Pan  Wójt  –  wyjaśnił,  że  chodzi  ustalenie,  które  i  w  jakiej  kolejności  będzie  wykonana

dokumentacja  na  drogi  gminne.  Na  jedną  drogę  mamy.  W  tym  roku  stać  nas  na  wykonanie

dokumentacji na 2 drogi. Należy ustalić robienie dokumentacji na drogi na lata następne.

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  jego  zdaniem  nie  powinno  się  zlecać  robienie  dużej  ilości

dokumentacji na drogi, bo mogą się zmienić przepisy i dokumentacja będzie zła.

Pan Mieczysław Skorupski- jego zdaniem należy robić we wsiach gdzie nie było nic robione 
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oprócz wodociągowania. 

Pan Janusz Konarzewski – zaznaczył, że było tak, że do drogi powiatowej nie dokładamy nic, a na

sesji było odwrotnie. Nie jesteśmy tacy bogaci, dokładać 70.000 zł do drogi. 

Pan Mieczysław Skorupski – jego zdaniem w innym przypadku nie byłoby robione.

Pan Witold Czapliski – uważał, że środki były przyznane z SAPARD i nie zrezygnowaliby.

Pan Wójt  – powiedział,  że  to  droga powiatowa,  ale  po niej  jeżdżą  nasi  mieszkańcy.  Starosta

wystąpił o środki do nas, bo złożył wnioski na 3 drogi powiatowe z 3 gmin. Korzystać z niej będą

nasi  mieszkańcy  i  należy  dofinansować  na  drogę  67.000  zł.  Wiadomo,  że  został  zwiększony

podatek VAT z 7 na 22%, a Starosta nie chce więcej niż było planowane.

Pani Sekretarz – zapytała, jak by nie była robiona droga, to jaki będzie dojazd dzieci ze Skaszewa

do gimnazjum do Gzów?

Pan Janusz Konarzewski – wyjaśnił, że o to chodzi, że zostało ustalone inaczej, a na sesji decyzja

została podjęta inna.

Pan  Cezary  Wojciechowski  –  poinformował,  że  na  utrzymanie  dróg  powiatowych  otrzymuje

powiat, nie my. Z subwencji wydali 80% na drogi, a resztę na inny cel. 

Do modernizacji dróg ustalono  drogi  w następującej kolejności:

1. Dziarno – Słończewo – Gotardy  - 2004r.

2. Osiek Górny – Mierzeniec – Grochy Imbrzyki  - 2004 r.

3. Osiek Aleksandrowo – Mierzeniec – Stare Grochy  - 2005r.

4. Gotardy – Gotardy   - 2005 r.

5. Kozłówka – Pękowo  - jest dokumentacja.

6. Ostaszewo wielkie – Szyszki  - 2006 r.

7. Ostaszewo Pańki – Szyszki 2007 r.

8. Nowe Przewodowo – do Przewodowa Majorat 2007 r.

9. Porzowo  (od P. Dłutowskiego do P. Grzeszczaka)  2007r.

10. Porzowo  (od sklepu do P. Księżyk) 2008 r.

11. Kozłowo – Porzowo  (od przystanku) 2008 r.

Pan Wójt – zapoznał, ze projektu muszą być dostosowane do przepisów obowiązujących w UE.

Pani Skarbnik – zaznaczyła, że jest potrzeba ustalenia kosztu robienia dokumentacji na 2004 roku

i lata następne wg. kolejności zgłaszania.
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Może być tak, że będzie trzeba budować oczyszczalnię ścieków. Zaciągnięte były kredyty i trzeba je

spłacać ok. 200.000 zł rocznie.

Pan Wójt – powiedział, że jest jeszcze jedna droga do robienia Przewodowo Majorat – Lipniki.

Pan Andrzej Długołecki – zaznaczył, że przy tej drodze mieszka mało ludzi.

Pani  Skarbnik  – poinformowała,  że  ustalona  do  robienia  dokumentacja  na  drogi  okreslona  w

latach i ujęta będzie w programie wieloletnim.

Pan Wójt – uważał, że należy w pierwszej kolejności wykonywać drogi gdzie będą dowożone do

szkół np. Pękowo – Kołówka. Drogą przez wieś Ostaszewo Wielkie autobus PKS jeździłby, gdyby

była  dobra  droga,  a  tak  dzieci  chodzą  daleko  do  przystanku.  Nasz  autobus  jest  już  słaby,  a

następnego nie  otrzymamy. Na województwo było 7 autobusów, ale  my nie  znaleźliśmy się  w

rankingu. Prosił o zaplanowanie 6 dróg na kadencję rady. 

Pan Przewodniczący Komisji  -   poddał  pod głosowanie ww. ustalony Plan modernizacji  dróg

gminnych (asfaltowanie) w latach 2004 – 2008. Na 7 członków komisji za głosowało 5 członków

komisji, 2 wstrzymało się od głosu. Plan został uchwalony większością głosów.

Ad. pkt 2 

Pani Sekretarz  – poinformowała, że należy opracować Plan Rozwoju Lokalnego, aby otrzymać

dotacje z zewnątrz. Bez opracowanego planu nie złożymy wniosku o dotacje. Musi opracować go

fachowiec. 

Pan Wójt – zaznaczył, ze otrzymamy dotacje, ale musimy spełnić warunki min. mieć opracowany

Plan Rozwoju Lokalnego.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie: przystąpienia

do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego. 

Na 7  członków komisji  obecnych na  sali  obrad  za  uchwałą  głosowało  6  członków komisji,  1

wstrzymał się od głosu.

Komisja  większością  głosów zaopiniowała  ww.  uchwałę  proponowana  na  sesję  Rady Gminy i

projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3

Pani  Skarbnik  –  poinformowała,  że  otrzymaliśmy  środki  na  zadania  rządowe  zlecone  –  na

świadczenia  rodzinne  w  kwocie  261.000  zł.  Również  otrzymaliśmy  część  rekompensującej

subwencji ogólniej z tytułu utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych za 
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2003r. w kwocie 45.816 zł. W Oświacie i Wychowaniu otrzymaliśmy środki na zakup wyprawki dla

dzieci rozpoczynających naukę w kl. I z rodzin najuboższych (ok. 100 zł  na jedno dziecko). Na

opracowanie  Planu Rozwoju  Lokalnego zostało przeznaczone 5.000 zł.  W zawiązku ze zmianą

podatku  VAT  z  7%  na  22%  zabezpieczono  37.673,20  zł  ze  środków  własnych  na  zadanie

„Przebudowa drogi gminnej Ołdaki, Gzy i Gzy Winowa”. 

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu

gminy Gzy na 2004 rok.

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 6 członków, 1 wstrzymał się

od głosu.

Komisja  większością  głosów zaopiniowała  ww.  uchwałę  proponowaną  na  sesję  Rady Gminy i

projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4

Pani Sekretarz – wyjaśniła, że proponowana uchwała jest w związku z pismem Pana Burmistrza z

Pułtuska, który otrzymał z Wydziału Prawnego, aby wprowadzić zmiany do poprzedniej uchwały,

gdzie były złe zapisy.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr

X/54/03 Rady Gminy Gzy z dnia 23 października 2003 roku w sprawie: przyjęcia Statutu związku

międzygminnego pn. :Związek Gmin Ziemi Pułtuskiej”.

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 5 członków komisji, 2 było

przeciw.

Komisja  większością  głosów zaopiniowała  ww.  uchwałę  proponowaną  na  sesję  Rady Gminy i

projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5

Pani  Sekretarz  –  zapoznała,  że  ukazało  się  rozporządzenie  Rady  Ministrów  o  najniższym

wynagrodzeniu  dla  pracowników  samorządowych  –  zapoznała  z  najniższymi  stawkami

wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 

Pan Andrzej Długołęcki – zaproponował o zwiększenie stawek wynagrodzenia o 2%.

Pan Przewodniczący  Komisji  – poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały w sprawie:  ustalenia

wynagrodzenia dla Wójt Gminy Gzy z uwzględnieniem proponowanej podwyżki wynagrodzenia.

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą glosowało 2 członków komisji, 1
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był przeciwny, a 3 wstrzymało się od głosu. 

Komisja  większością  głosów zaopiniowała  ww.  uchwałę  proponowaną  na  sesję  Rady Gminy i

projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6

Pani Jadwiga Frąckiewicz – zapoznała, że jest możliwość zorganizowana czasu wolnego dzieciom

i  młodzieży  szkolnej  w  ramach  „Zielonego  Siedliska”  przy  udziale  środków  z  Programu

Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych. Część środków będzie z Biura Pracy –

płace. „Zielone Siedlisko” zostałoby zorganizowane w Szyszkach. Osoba do prowadzenia zajęć jest

na kursie. Organizatorem byłaby straż z Szyszka. Jest zarejestrowana w Sądzie i może zatrudniać

osoby. Potrzeba  środków na przeprowadzenie remontu i wyposażenie. Część rac wykonaliby sami.

Potrzeba ok. 4.000 zł. Zapoznała z propozycją uchwały. 

Pan Witold Czapliński – zapytał, czy nie będzie potrzeba więcej środków?

Pani  Jadwiga  Frąckiewicz  –  zapoznała,  że  było  płacone  za  wyjazdy  i  korzystanie  z  sali  w

Winnicy, a będziemy już mieli swoją i nie będziemy płacić. Z ośrodka będzie korzystać młodzież z

gminy. Prowadzić będzie Pani Izabela Gutowska.

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie:  zmiany

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. Na 6

członków komisji obecnych na sali obrad za głosowało 6 członków komisji.

Komisja  jednogłośnie  zaopiniowała  ww.  uchwałę  proponowaną  na  sesję  Rady Gminy i  projekt

uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Pan Wójt – zaznaczył, że przejęliśmy  ośrodek w Szyszkach jest ok. 0,11 ha gruntu Pana Zdzisława

Słończewskiego, który przylega do naszych. Ww. ojciec przeznaczył grunty na cele ośrodka, ale nie

dopełnił formalności prawnych. Teraz Pan Zdzisław Słończewski chce przekazać nam nieodpłatnie

grunty, tylko pokryjemy koszty notarialne. 

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  nabycia

nieruchomości w formie darowizny.

Na 6 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 6 członków komisji. Komisja

jednogłośnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały proponowanej  na  sesję  Rady Gminy i  projekt

uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.



- 7 -

Ad. pkt 8

Pan Wójt – poinformował, że ZUW z Mławy proponował w tym roku podwyżkę zużycia wody o

0,02 zł za 1m3, ale było stanowisko Rady, że nie podwyższać. Jednak Dyrektor Stępka wystąpił, że

wprowadza proponowaną podwyżkę, bo nie była podjęta uchwała w sprawie podwyższenia ceny

wody. Rozmawiał z ww. i uzgodnili, że odstąpią od podwyższenia ceny wody. Potem z SANEPIDU

otrzymaliśmy poinformację,  że woda z  hydroforni  w Gzach jest  dobra,  natomiast  w Szyszkach

zawiera przekraczalne mętności i utlenialności z KmnO4. Przesłaliśmy do ZUW w Mławie. Oni są

tylko  użytkownikami  i  uznali,  że  my  powinniśmy  ponieść  koszty  uzdatnienia  wody.  Obecnie

proponują, aby gmina pokryła koszty ok. 6.000 zł (1/3 wartości kosztów) uzdatnianie wody, a ZUW

pokryje koszty urządzeń (2/3 wartości kosztów). Zaproponował, aby zaprosić Dyrektora Stępkę na

sesję.

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  zaznaczył,  że  Dyrektor  na  spotkaniach  mówi,  że  z  chwilą

zwiększenia zwodociągowania wsi i poboru wody, cena wody obniży się, a okazuje się, że ona co

roku rośnie.

Pan Wójt – odpowiedział, że podwyżki są bardzo małe.

Pan Przewodniczący Komisji – jego zdaniem otrzymał wybudowany wodociąg, korzysta w ulgi w

podatku od nieruchomości.

Pan Witold Czapiński – uważał, że powinien ZUW dostarczać dobrą wodę.

Pan Wójt  – zaznaczył, że hydrofornia w Szyszkach jest w pobliżu terenów bagiennych i pewnie

dlatego są takie zanieczyszczenia.

Pan Przewodniczący Komisji – powiedział, że czerpią korzyści, a nie dokładają do wodociągu nic

i powinni zapewniać dobrą wodę. 

Pan Janusz Konarzewski – zaznaczył, że podwyżka wynosiłaby ok. 2.000 zł, z Zakład chce 6.000

zł.

Jego zdaniem 1 godzina języka angielskiego tygodniowo jest za mało powinno być co najmniej 2

godziny tygodniowo.

Pani Jadwiga Frąckiewicz – wyjaśniła, że dyrektor organizuje ramowy plan nauczania, gdzie nie

może być więcej niż w kl. I – III 23 godziny tygodniowo, w kl. IV – VI 28 godzin tygodniowo, a w

gimnazjum 30 godzin tygodniowo. Określone są ilości godzin na poszczególne przedmioty. Są do

dyspozycji godziny dyrektora dla każdego cyklu nauczania:    3 godziny tygodniowo dla kl. I – III, 4

godziny tygodniowo dla kl. IV – VI i 3 godziny 
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tygodniowo dla gimnazjum. Dyrektor może przeznaczyć na i przedmioty, które uzna za konieczne.

U nas przeznaczane są  na język polski i  matematykę. Może przeznaczyć na nauczanie języków

obcych (  u  nas  obowiązuje  język rosyjski  i  angielski).  Czy jest  nauka języka obcego 1,  czy 2

godziny tygodniowo  zależy od  dyrektora  szkoły.  Dyrektorzy nie  zgłaszali  potrzeb  zwiększenia

godzin. 

Pan  Janusz  Konarzewski  –  powiedział,  że  on  przekazuje  uwagi  rodziców,  że  nauka  języka

angielskiego tak, ale 1 godzina tygodniowo, to za mało.

Pani Jadwiga Frąckiewicz – zapoznała, że w gminie jest więcej iż 1 godzina tygodniowo.

Pan Jan Kiliś – zapytał, że informatyka jest w kl. I i w kl. II, a nie ma w kl. III dlaczego?

Pani Jadwiga Frąckiewicz  – wyjaśniła, że np. w cyklu nauczania jest 3 godziny tygodniowo –

czyli w kl. I 2 godziny tygodniowo, w kl. II 1 godzina tygodniowo, a w kl. III nie ma już. 

Informatyki w szkole podstawowej uczy Pani Strączewska – jest po kursach.

Pani Janinie Golba brakuje do pełnego etatu 4 godzin tygodniowo i są godziny wyrównawcze, a nie

ma informatyki. 

Pan Wójt – powiedział, że taka sytuacja może będzie rok, że brak osobie do etatu godzin.

Pani  Jadwiga Frąckiewicz  – wyjaśniła,  że arkusze organizacyjne sporządzają  dyrektorzy i  oni

decydują o godzinach do dyspozycji dyrektorów i składają je do Wójta. 

Pan Andrzej  Długołęcki  – zgłosił  o  żwirowanie  we  wsi  Przewodowo Parcele  długo nie  było

robione i w Nowym Przewodowie od Pani Twardowskiej do Pana Łałowskiego. 

Pan Wójt – poinformował, że mamy jeszcze czas na wypełnienie wniosku do SAPARD do końca

czerwca.

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  jego  zdaniem żwirowanie  powinno  być  tak  jak  robi  to  wieś

Porzowo – zakup tylko żwiru, a transport i  równanie we własnym zakresie. 

Pan Janusz Konarzewski – jego zdaniem można tak robić jak jest zwarta wieś.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała:

Hanna Skorupska


