
          P R O T O K Ó Ł   Nr 17/04

                                           
                                                 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy

                                                 odbytego w sali narad w Gzach w dniu 22 września 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

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

zaproszonych gości.

Zapoznał z tematyką posiedzenia:

1. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu  gminy Gzy za I półrocze 2004 roku.

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

4. Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

5. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć  

    dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach

    etatu zajęcia o różnym wymiarze.

6. Projekt uchwały w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

    zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagoga, psychologa,

    logopedy i doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku  

    kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych  

    i zawodowych.

7. Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe z pomocy
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    społecznej.

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Gzach dotyczącego przyznania

    lokalu i jego wyremontowania.

9. Sprawy bieżące gminy.

Pan Wójt – zaproponował wprowadzenie 2 punktów dodatkowych do porządku obrad:

1. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

2. Informacja w sprawie: planu gospodarki odpadami.

Zapoznał,  że  jest  zainteresowanie  kupnem  nieruchomości  położonej  we  wsi  Ołdaki,  a  nie

dzierżawą. Jest to duża nieruchomość o pow. 4,14 ha. Sprzedać można w całości lub w częściach.

Od 01 grudnia 2004 roku Pan Walaszek schodzi z obiektu i będziemy musieli zabezpieczyć środki

na stróży, a to pociągnie koszty. 

Pan Przewodniczący Komisji  – poddał pod glosowanie porządek posiedzenia z uwzględnieniem

rozszerzenia go w następującym brzmieniu:

1. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu  gminy Gzy za I półrocze 2004 roku.

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

4. Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

5. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć  

    dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach

    etatu zajęcia o różnym wymiarze.

6. Projekt uchwały w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

    zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagoga, psychologa,

    logopedy i doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku  

    kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych  

    i zawodowych.

7. Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe z pomocy

    społecznej.

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Gzach dotyczącego przyznania

    lokalu i jego wyremontowania.

9. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

10.Informacja w sprawie: planu gospodarki odpadami.
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11. Sprawy bieżące gminy.

Na  7  członków  komisji  obecnych  na  sali  obrad  za  proponowanym  porządkiem  głosowało  7

członków komisji. Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 1

Pani  Sekretarz  –  odczytała  wyjaśnienie  Pana  Wójta  w  sprawie  skargi  Pana  Tadeusza

Grzybowskiego.

Wyjaśnienie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Pan  Janusz  Konarzewski  –  poinformował,  że  droga  miała  być  poszerzona  do  11m,  ale  czy

poszerzona była po 3 m po obu stronach, jeśli tak byłoby ok. 0,09 ha z gruntów Pana Tadeusza

Grzybowskiego. Jest inaczej. 

Pan Tadeusz Grzybowski  – zapytał, jak może być rozpatrywana skarga bez jej odczytania. Nie

znała jej wcześniej komisja.

Pan Cezary Wojciechowski – wyjaśnił, że skarga wpłynęła przed posiedzeniem komisji i czyta ją

na komisjach. Komisje uznały, że należy przesunąć na następną. 

Pan Tadeusz Grzybowski – powiedział, że miało być wzięte z jego działki 0,09 ha, a zabrano mu

0,14 ha. Nie jest instytucją charytatywną.

Pan Przewodniczący Komisji – uważał, że sprawę należy rozpatrzyć   na tej sesji.

Pan  Tadeusz  Grzybowski  –  zapoznał,  że   byli  w  Biurze  Geodezji,  a  trzeba  było  pójść  do

Notariusza by sporządzić akt notarialny, a nie do Geodezji. Jego zdaniem Wójt powinien załatwić

spraw, bo trwa już 7 lat, a to za długo. Prosi o uregulowanie sprawy.

Pan Przewodniczący Komisji  – zaznaczył,  że z  pisma wynika,  że  nie  mogli  się  dogadać  Pan

Grzybowski z Panem Wójtem.

Pan Wójt – zapoznał, że geodeta mierzył działkę 2 razy i Pan Tadeusz Grzybowski się nie zgadza

na powierzchnię działki zajętej pod drogę.

Pan Tadeusz Grzybowski – potwierdził, że nie zgadza się, bo działka zajęta pod drogę jest 0,14

ha, a jeszcze 0,04 ha zginęło. Z dokumentów wynika, że zabrano za dużo gruntów.

Pan Witold Czapliński  – powiedział,  że nie wiadomo,  czy grunt  jest  zabrany od strony Pana

Grzybowskiego, czy tak jak powinno być z dwu stron drogi?

Pan Tadeusz Grzybowski  – przedstawił plan robienia drogi, z którego wynika, że droga została

skrzywiona i więcej zabrane jest z działki Grzybowskiego, a mniej od Sadowskiego.

Pan Witold Czapliński – stwierdził, że pas gruntu powinien być zabrany z obu stron drogi 
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taki sam.

Pan Mieczysław Skorupski – jego zdaniem droga jest i jej nie zmieni. Sprawę należy rozwiązać.

Zapytał, jaką kwotę chce jako odszkodowanie?

Pan Tadeusz Grzybowski – odpowiedział, że za brakujące 0,18 ha płaci od 1996 roku podatki.

Pan Mieczysław Skorupski – zapytał, czy miał umarzany z tego tytułu podatek? 

Pan  Tadeusz  Grzybowski  –  odpowiedział,  że  miał  zniszczone  ziemiopłody i  miał  umorzony

podatek.

Pan  Mieczysław  Skorupski  –  zapytał,  jaką  kwotę  żąda  za  grunt  i  sprawe  moralną,  a  rada

rozstrzygnie.

Pan Tadeusz Grzybowski – zaproponował 10.000 zł.

Pan Mieczysław Skorupski – odpowiedział, że środki będą wszystkich podatników, a nie Wójta.

Pan Tadeusz Grzybowski – zapytał, dlaczego grunty były zajęte z jego gospodarstwa, a nie równo

po obu stronach?

Pan Janusz Konarzewski – stwierdził, że był nadzór, to dlaczego nastąpiła zmiana?

Pan Mieczysław Skorupski – uważał, że inni nie roszczą pretensji, należy z nimi załatwić sprawę

odłączenie gruntów od ich gospodarstw.

Pan  Wójt  –  odpowiedział,  ze  nie  roszczą  pretensji,  ale  nie  załatwimy,  bo  to  będzie  robione

kompleksowo.

Pismo  oczernia  go,  jako  Kołodziejski  chciał  temat  załatwić.  Chciał  odłączyć  grunty  od

gospodarstwa Pana Grzybowskiego. Planowane było ok. 0,10 ha,  a potem geodeci pomierzyli  i

kazało się, że jest 0,14 ha. Panu Grzybowskiemu brakuje 0,18 ha. Kilkakrotnie kupował działki, a

nie było pomiarów. Drogi nie będziemy likwidować, ale 10.000 zł  to wygórowana suma. Chciał

załatwić  sprawę, jeździł  do Biura Geodezji, aby odłączyć 0,18 ha i też  nie satysfakcjonuje Pana

Grzybowskiego. Za dużo wymiaru na dzień dzisiejszy było 101 zł, a ulgi z tego tytułu były wyższe.

Pana nie zadawala. Chodzi o to, że nie poszło z gruntów Pana Sadowskiego więcej. Wykazywał

dobrą wolę.

Pan Przewodniczący Komisji  – zapytał Pana Grzybowskiego, czy to jest prawda, co mówi Pan

Wójt.

Pan Tadeusz Grzybowski – odpowiedział, ze Pan Wójt proponował, że będzie uregulowana
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sprawa bez terminu. Pani Sracyn nie chciała udostępnić nazwiska geodety, który robił pomiary.

Pan  Wójt  –  powiedział,  że  chciał  załatwić  sprawę,  ale  Panu  Grzybowskiemu  chodzi  o

odszkodowanie, a nie o odłączenie gruntów i załatwienie sprawy. Kupował grunty i uważa, że na

pewno jest tyle ile w dokumentach.

Pan Tadeusz Grzybowski – uważał, że tak.

Pan Wójt – poinformował, że była robiona droga i nie było mowy, że będą odszkodowania. Jeśli to

za różnicę, która powstała. Oświadczenia podpisywali wszyscy rolnicy, że przekażą  nieodpłatnie

pod drogę grunty. Wg. dokumentacji miało być ok. 0,10 ha, ale powstały błędy. 

Pan Tadeusz Grzybowski – potwierdził, że miało być 0,09 ha, a jest 0,18 ha.

Pan Janusz Konarzewski – powiedział, że miał być po obu stronach drogi zabrany pas gruntów po

3 m.

Pan Tadeusz Grzybowski – odszkodowanie za jego straty moralne, czas i zdrowie. 

Pan Wójt – odczytał odwołanie na plany budowy drogi w trakcie budowy jej.

Pan Tadeusz Grzybowski – zapytał, jaka była interwencja Wójta?

Nic nie zrobił w tej sprawie, a wykonawca robił jak chciał.

Pan Wójt – nie unika, że źle zrobił, ale chce zakończyć sprawę.

Pan Witold Czapliński  – jego zdaniem Pan Tadeusz Grzybowski  interweniował,  i  trzeba było

załatwić sprawę.

Pan Wójt -  poinformował, że gdyby wstrzymał roboty, to drogi by nie było i dotacji też. 

Pan  Przewodniczący  Komisji –  powiedział,  że  sprawa  nie  jest  prosta.  Za  krzywdy  trzeba

wynagrodzić, ale kwota wymieniona Przez Pana Tadeusza Grzybowskiego jest przesadzona. Będzie

sesja i będą radni zapoznani z żądaniami. 

Pan Witold Czapliński – zapytał, czy nie można działki wyłączyć notarialnie?

Pan Wójt – odpowiedział, że trzeba wyłączyć notarialnie, ale Pan Tadeusz Grzybowski nie zgadza

się.

Pan Tadeusz Grzybowski – zapoznał, że będzie odszkodowanie, zgodzi się na odłączenie działki

notarialnie, ale jak sprawa się przeciągnie, będą większe koszty.

Pan Przewodniczący Komisji – proponuje negocjować z Panem Grzybowskim i załatwić sprawę. 

Pan Tadeusz Grzybowski – powiedział, jakie odszkodowanie żąda i nie odstępuje.
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Pan Wójt – zapoznał, że pozostali rolnicy nie żądają odszkodowań, oddali nieodpłatnie, a w Pana

przypadku jest różnica 0,04 ha.

Pan  Tadeusz  Grzybowski  –  uważał,  że  dokumenty  były sfałszowane  i  Wójt  powinien  dojść

fałszerstwa.

Pan Witold Czapliński  – jego zdaniem należy powołać  geodetę  i  sprawdzić  pomiary, jeśli  są

przesunięcia, to ustalić gdzie.

Pan Tadeusz Grzybowski – uważał, ze na drogę zabrane jest więcej gruntów niż planowane.

Pan Wójt – zapytał, czy jest pewność, że kupił Pan Grzybowski faktycznie tyle, ile jest na akcie

notarialnym?

Pan Witold Czapliński – jego zdaniem powinien pomiary robić geodeta niezależny.

Pan Janusz Konarzewski – uważał, że sprawa jest do załatwienia. Grunty są we wsi, nie zginęły.

Pan Wójt -  zapytał, czy bez woli Pana Sadowskiego może robić pomiary jego gruntów?

Pan Cezary Wojciechowski – jego zdaniem powinien wyrazić zgodę, bo wie o sprawie, jeśli nie to

znaczy, że czuje się winny. Pomiaru należy zrobić  z jednej i drugiej strony drogi przez geodetę

niezależnego i wyjaśni się gdzie są grunty?

Pan Wójt – chciał załatwić sprawę też w 2003 roku. chciał odłączenia gruntów aktem notarialnym

0,14 ha, a różnicę 0,04 ha w grunty gminy. 

Pan Tadeusz Grzybowski – powiedział, że droga jest za wąska. Bez uprzedzenia weszli na pole.

Pytał dlaczego wchodzą. Wykonawca powiedział, że Wójt im kazał. 

Pan Wójt – wyjaśnił, że były umowy z wykonawcami i mogli wejść. Chciał załatwić sprawę. Jeśli

Pan Grzybowski uważa, że go obraził, to dziś przy komisji go przeprasza.

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  zapytał,  jakie  wnioski  proponują  członkowie  komisji  w  celu

załatwienia sprawy?

Pan Andrzej Długołęcki – jego zdaniem należy powołać geodetów i zrobić pomiary działek.

Pan Przewodniczący  Komisji  –  uważał,  że  to  będą  koszty,  a  Pan  Grzybowski  powie,  że  nie

zgodnie z prawem.

Pan Mieczysław Skorupski – jego zdaniem próbować dogadać się za 0,04 ha, jeśli się nie zgodzi

niech skarży do Sądu.

Pan Przewodniczący Komisji – zaproponował powołać Komisję do zbadania skargi z radnych obu

komisji.
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Poddał pod głosowanie wniosek. Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad, za głosowało 6

członków komisji, 1 wstrzymał się od głosu. Wniosek przeszedł większością głosów.

Ad. pkt 2

Pani Skarbnik – zapytała, czy są pytania w sprawie Zarządzenia Nr 25/04 Wójta Gminy Gzy z dnia

02 sierpnia 2004 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy

Gzy za I półrocze 2004 roku, które było dostarczone wszystkim radnym.

Ww. Zarządzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pani  Skarbnik  –  zapoznała  z  Uchwałą  nr  328/C/2004  Składu  Orzekającego Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 03.08.2004 r. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta

Gminy Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za  I półrocze 2004 roku. Były uwagi w

sprawie przekazania  75% planowanych środków na fundusz  świadczeń  socjalnych. Środki  były

przekazywane pod potrzeby. Nie ma zakłóceń wypłat świadczeń socjalnych.

Uchwała nr 328/ć/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia

03.08.2004 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3 

Pani  Skarbnik  –  poinformowała,  że  projekt  uchwały  wiąże  się  z  wykonywanymi  zdaniami,

dotacjami funduszy celowych. Na drogę Skaszewo – Dziarno planowana dotacja była 100.000zł a

przyznano  nam  70.000  zł.  Został  ogłoszony  przetarg   wybrany  wykonawca.  W  związku  ze

zmniejszeniem dochodów o 30.000 zł należy je pokryć ze środków własnych. Dofinansowanie z

SAPARD na inwestycje w tym roku na pewno nie otrzymamy –maja na realizację  3  miesiące.

Otrzymaliśmy  pismo  z  agencji  w  sprawie  podatku  WAT,  w  którym  wystąpili  do  Wójtów  o

podpisanie  aneksu,  że  podatek  pokrywa  gmina.  Podatku  nie  mamy  szansy  odzyskania  z  US.

Wystąpiliśmy do  US  o  wydanie  zaświadczenia,  że  nie  jesteśmy podatnikami  podatku  WAT  i

dostarczymy je do agencji. Sprawa przełożona jest do 30.09.2004 r. myśli, że sprawa się wyjaśni na

naszą korzyść. 

Zostały przyznane środki w wysokości 50.000 zł na GRANT – projekt i realizacja na 2 lata i będzie

zlokalizowane  w   tym  budynku.  Przygotowywane  łącze  stałe  internetowe.  Środki  na  sprzęt

komputerowy, biurka i inne. 

W Oświacie i Wychowaniu – budowa hali sportowej – zmiana podatku  WAT, zmiana robót na

drogi dojazdowe, modernizacja oczyszczalni ścieków, zmiana wykładziny podłogowej na 
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parkiet i dodatkowo zainstalowanie nagłośnienia.

Na opracowanie dokumentacji na drogę Mierzeniec – Grochy Imbrzyki zaplanowano 5.200 zł.

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 7 członków komisji.

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

uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4

Pani Skarbnik – projekt uchwały łączy z uchwałą zmiany budżetu. Kredyt jest na sfinansowanie

inwestycji, który spłacony będzie w latach 2005 – 2006. Źródłem pokrycia będą środki otrzymane z

ARiMR w ramach „Programu SAPARD”.

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

kredytu długoterminowego. 

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 7 członków komisji.

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

uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5 i 6

Pani Jadwiga Frąckiewicz – poinformowała, że została znowelizowana Karta nauczyciela i w niej

brak jest zapisu tzw. Pensum różne godziny ( nauczyciela świetlicy, bibliotekarza i inne) w związku

z tym zaistniała konieczność ustalenia takiego pensum. Ustala go organ prowadzący. Dlatego został

opracowany projekt takiej uchwały.

Druga uchwała też musi być podjęta mimo, że nie ma u nas takich etatów, ale mogą być. Nie ma

określone dokładnie jakie etaty powinny być.

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

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla

nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad, za uchwałą glosowało 7 członków komisji. Komisja

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

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

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

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w 
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ramach  stosunku  pracy  obowiązki  pedagoga,  psychologa,  logopedy  i  doradcy  zawodowego

prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania

uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

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

wstrzymał się od głosu.

Komisja  większością  głosów  zaopiniowała  projekt  ww.  uchwały  proponowanej  na  sesję  Rady

Gminy i projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Pani  Teresa  Linka  –  zapoznała,  że  zmieniła  się  ustawa  o  pomocy  społecznej  i  dlatego

proponowana jest ta uchwała, bo zmieniła się podstawa prawna. Pozostałe zasady są bez zmian.

Ustawa jest z 12.03.2004 roku.

Pan Przewodniczący Komisji  -  poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie: określenia

zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe z pomocy społecznej. 

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą glosowało 8 członków komisji. Komisja

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

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8

Pan Przewodniczący Komisji – odczytał prośbę Gminnej Spółki Wodnej w Gzach.

Pan Mieczysław Skorupski  – jest  przeciwny dofinansowania  jej,  gdyż  dofinansowanie  było z

podatników całej  gminy, a gmina nie jest  zmeliorowana w 100%. Rolnicy nie zmeliorowanych

gruntów mają uczestniczyć w utrzymaniu Spółki?

Pan Wójt – wyjaśnił, że Gminna Spółka Wodna w Gzach nie jest zależna od gminy. Od kilku lat

jest to porozumienie rolników. Nie podnoszą oni stawek za utrzymanie melioracji. Zmeliorowane

jest ok. 56% gminy. Są wsie, które same dbają o utrzymanie melioracji i też nie płacą składek. Na

dzień dzisiejszy Spółka działa i możemy udostępnić lokal, ale nie opłacać za telefon i utrzymanie

lokalu. 

Pan Mieczysław Skorupski  – uważał,  że jak byłaby zmeliorowana cała gmina,  można  byłoby

pomóc.

Pan Przewodniczący Komisji  – zaznaczył, że obecnie chcą lokal, telefon, opłacać za rozmowy i

utrzymanie lokalu, a może potem utrzymać jeszcze pracownika.

Pan Cezary Wojciechowski – jego zdaniem jest lokal, to można im go dać.
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Pan Andrzej Długołecki – uważał, że lepiej za te środki wymienić okna w bibliotece.

Pan Janusz Konarzewski - jego zdaniem jak jest wolny lokal, to można im go udostępnić.

Pan  Cezary  Wojciechowski  –  zaznaczył,  ze  pracownicy  mogą  sami  pomalować  lokal,  tylko

zakupić farbę.

Pan Witold Czapliński  – zaproponował,  aby lokal udostępnić,  założyć telefon, ale opłaty będą

pokrywać sami.

Pan Andrzej Długołęcki – jego zdaniem nie dawać nic.

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  poddał  pod  głosowanie  wniosek  udostępnić  lokalu  i  założyć

telefon.

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za wnioskiem glosowało 4 członków komisji, 1 był

przeciwny, 1 wstrzymał  się  od głosu, w głosowaniu brało udział  6 członków komisji.  Wniosek

przeszedł większością głosów.

Ad. pkt 9

Pan Wójt  – wyjaśnił, że po ogłoszeniu w prasie o wydzierżawieniu nieruchomości w Ołdakach,

zgłaszają się osoby, ale chętni na kupno w części lub całości.

Pan Andrzej Długołęcki – jego zdaniem wprowadzić pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie

sprzedaży nieruchomości.

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

nieruchomości.

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 5 członków komisji, 1 był

przeciw i 1 wstrzymał się od głosu.

Propozycja przeszła większością głosów.

Ad. pkt 10

Pani Sekretarz – odczytała plan gospodarki odpadami dla gminy Gzy na lata 2004 – 2012.

Pan Cezary Wojciechowski – zapoznał z pismami jakie wpłynęły do rady.

Pan Stanisław Łałowski – zwrócił się o środki na zakup pianina, które zostało mu skradzione.

Mieszkańcy wsi Gotardy – o remont drogi.

Pani Elżbieta Milewska o wykup lokalu mieszkalnego.

Pan Witold Czapliński – prosił o żwir na drogę w Mierzeńcu od sołtysa do Brzezińskiego.

Pan Andrzej Długołęcki – też prosi o żwir na drogę od Echalika do Jabłońskiego. Również prosi o

wylewkę przy cmentarzu w Przewodowie.
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Pan Przewodniczący Komisji – prosił o żwir na drogę Malicki do jezdni koło Pana Zdunka.

Pan Janusz Konarzewski – prosił o wycięcie krzewów przy drodze Grochy Imbrzyki – Krzemień.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała:

Hanna Skorupska


