
                     P R O T O K Ó Ł   Nr 19/04

                                           
                                                 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy

                                                 odbytego w sali narad w Gzach w dniu 20 grudnia 2004 roku

                                                 pod przewodnictwem Pana Edwarda Malickiego – 

                                                 Przewodniczącego Komisji.

              
W posiedzeniu uczestniczyło 6 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. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

    Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

2. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie: programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

4. Sprawy bieżące gminy.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie proponowany porządek posiedzenia. Na 5

członków komisji  obecnych na sali  obrad za proponowanym porządkiem głosowało 5 członków

komisji. Proponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Ad. pkt 1

Pani Jadwiga Frąckiewicz – poinformowała, że na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości

profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych jest zadaniem własnym gminy. Na ww. cel

środki są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane środki

na 2005 rok wynoszą 35.800 zł. Zapoznała z projektem uchwały. 
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Pan Przewodniczący Komisji  – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: uchwalenia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

Na 5 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 5 członków komisji. Komisja

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

projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 2

Pani Skarbnik  – poinformowała, że zaszły zmiany w drogownictwie do wcześniejszego planu.

Planowana była droga Gotardy – Gotardy w 2005 roku ze środków naszych 144.000 zł i WFGR

100.000  zł.  Modernizacja  dróg  Stare  Grochy –  Osiek  Aleksandrowo,  Osiek  Górny  -  Grochy

Imbrzyki i Kozłówka - Pękowo w 2006 roku, a nie wiadomo jakie będą dotacje. Adaptacja budynku

po byłym GOK zakwalifikowano do kultury na świetlicę i bibliotekę w Gzach. 

Planowane  były  środki  na  wysypisko  śmieci  w  kwocie  100.594  zł.  Otrzymaliśmy  z  Urzędu

miejskiego z Pułtuska pismo, że będzie potrzeba tylko część planowanych środków w wysokości

39.360,37 zł. Jest korzystnie dla gmin. UM zaciągnął pożyczkę w wysokości 1.00.000. zł.

Pan Witold Czapliński  – zapytał w sprawie przewidywanego kosztu remontu dachu na budynku

gminy.

Pan Wójt – odpowiedział, że planowane jest 7.000 zł, ale to będzie przetarg na remont dachu.

Pani Skarbnik – zapoznała, że na komisji oświaty był przedstawiciel Telekomunikacji w sprawie

podłączenia stałego łącza internetowego w szkołach i u nas. Nie była w stanie dokładnie określić

kosztów z tym związanych, ale obiecał, że do świąt prześle ofertę. Koszt jednorazowy podłączenia

1.000 zł i 432 zł abonament za każdy punkt. Zaplanowano 25.000 zł ze środków, które zostaną z

planowanych na wysypisko śmieci.

Pan Wójt  – poinformował,  że zostanie 61.233,63 zł  ze zmniejszenia planowanych środków na

wysypisko śmieci. Ma informację, że Starostwo Powiatowe w Pułtusku zwraca się do nas z prośbą

o 82.800 zł po 20 zł od każdego mieszkańca na budowę szpitala w Pułtusku. Ma informacje, że

Senat zaproponował 80.000.000 zł na budowę szpitala w Pułtusku i poprawka wróciła do Sejmu.

Jak będzie nie wiemy. Zaproponował, aby środki pozostające z 
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planowanych  środków  na  wysypisko  śmieci  przeznaczyć  na  podłączenie  internetowe  i  drogi

gminne.

Pan Cezary Wojciechowski  – zapytał, że od wprowadzenie reformy oświaty co roku wzrastają

dopłaty do niej o 200.000 zł?

Pan Mieczysław Skorupski  – jego zdaniem powinno być  zatrudnione więcej  nauczycieli  i  nie

byłoby godzin ponadwymiarowych, co wiąże się z wyższymi kosztami na wynagrodzenie. 

Pan Wójt – odpowiedział, że koszty utrzymania wzrastają o bieżące remonty szkół. Jedna szkoła

została zlikwidowana i zmniejszyły się koszty.

Pan Cezary Wojciechowski – zaznaczył, że przez 8 lat dofinansowanie szkół z budżetu wzrosło do

1.000.000 zł. Należy przeliczyć ile wynosi koszt na 1 szkołę. 

Pani  Skarbnik  –  poinformowała,  że  w pierwszym roku  subwencji  wystarczyło na  utrzymanie

szkół, ale potem co roku dofinansowujemy coraz więcej, bo nie wystarcza subwencji.

Pan Witold Czapliński – zapytał, czy nie mniej byłoby potrzeba środków, jak powstał by Zespół

Szkół w Gzach. 

Pan Wójt – odpowiedział, że obecnie jest 2 dyrektorów szkół, a po połączeniu byłby dyrektor i jego

zastępca i czy byłoby taniej? Lepiej bo odpowiedzialność jednego dyrektora. Nauczyciele podnoszą

kwalifikacje i wzrastają płace, które wpływają na koszt szkoły. 

Pan  Cezary  Wojciechowski  –  zaznaczył,  że  w  subwencji  miały  być  środki  za  kwalifikacje

nauczycieli.

Pan  Mieczysław  Skorupski  –  powiedział,  że  nauczyciele  mając  wyższe  kwalifikacje  i  mają

godziny ponadwymiarowe to podwyższa koszty.

Pan Wójt  –  odpowiedział,  że  wszelkie  zmiany mogą  być  od  września,  a  podjęcie  uchwały o

połączeniu szkół w zespół do końca lutego.

Pan Cezary Wojciechowski – kto występuje o połączenie szkół?

Pan Cezary Czapliński – zapytał, kto będzie odpowiedzialny za salę sportową?

Pan  Wójt  –  myśli,  że  odpowiedzialni  będą  z  gimnazjum.  Jest  więcej  dzieci  niż  w  szkole

podstawowej. Jak zorganizują tak będzie. Myśli, że nie będą zatrudniać osoby odpowiedzialnej za

salę sportową.

Pan Witold  Czapliński  –  zapytał,  jak  będzie  jeśli  będzie  służyć  społeczeństwu  po  godzinach

lekcyjnych np. od 1500 – 2200. 
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Pan Cezary Wojciechowski  – jego zdaniem sala powinna na siebie zarobić. Od stycznia ma być

uruchomiona, to już powinien być opracowany program.

Pan Mieczysław Skorupski  – zapytał, czy była sprawdzana waga węgla dostarczana do ogrzania

szkół?

Pani  Jadwiga  Frąckiewicz  –  odpowiedział,  że  palacze  jeżdżą  i  sprawdzają  przy wyjeździe  z

punktu sprzedaży.

Pan Mieczysław Skorupski – zapytał, czy była kontrolowana waga węgla po wyjeździe z punktu

sprzedaży?

Pani Jadwiga Frąckiewicz  – powiedział, że zakup węgla jest porównywalny do roku ubiegłego.

Zapytała, co proponuje ww. sprawie?

Pan Mieczysław Skorupski – uważał, że należy 2 krotnie sprawdzać wagę zakupionego węgla. 

Pan Przewodniczący Komisji  – poddał  pod głosowanie projekt  budżetu gminy na 2005 rok z

uwzględnieniem ustalonych zmian. 

Na 5  członków komisji  obecnych na  sali  obrad  za  uchwała  głosowało  4  członków komisji,  1

wstrzymał się od głosu.

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

Gminy i projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3

Pani Sekretarz – poinformowała, że od kwietnia 2003 roku weszła ustawa o pożytku publicznym i

wolontariacie. W poprzednim roku nie było programu i na 2005 rok nie przewiduje się realizacji

zadań  gminy przez  organizacje pożytku publicznego.  W związku z  powyższym jest  propozycja

uchwały.

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

współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

Na 6 członków komisji  za uchwała głosowało 4 członków komisji,  2 wstrzymało się  od głosu.

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

Gminy i projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4

Pan Mieczysław Skorupski  – zapytał, gdzie są słupki i siatka, które były kupione na ogrodzenie

ośrodka zdrowia w Szyszkach?
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Pan Wójt – odpowiedział, że są w strażnicy, a Pan Mikuś robi remonty i zrobi ogrodzenie.

Pan  Mieczysław  Skorupski  –  jego  zdaniem  ww.  były kupione  na  ogrodzenie  ośrodka  i  tak

powinny być przeznaczone.

Pan Witold Czapliński – zapytał, jaki wpływ ma obniżenie ceny żyta do naliczania podatku?

Pan Wójt  – odpowiedział,  że ma wpływ na subwencję  i  wysokość  wymiaru podatku,  a zatem

wielkość dochodów własnych.

Pan Skarbnik  - poinformowała, że jeśli ustalimy maksymalną cenę żyta do naliczania podatku i

założenia,  że  całość  nie  spłynie.  Podatek  jest  dochodem  własnym.  Mamy  jeszcze  dotację

wyrównawczą licząc dochód na 1 mieszkańca.

Pan Mieczysław Skorupski – zapytał Pana Wójta, że składał pismo od mieszkańców i nie ma na

nie odpowiedzi?

Pan Wójt  –  odpowiedział,  że  odpowie  na  piśmie.  Poinformował,  że  Pan  Szlaski  jest  skłonny

wykopać rów za stawem.

Pan Mieczysław Skorupski – powiedział, że dla niego i mieszkańców jest ważne, aby woda z pól

była odprowadzona.

Pan Wójt – uważał, że należy rozpatrzyć jakie rozwiązanie jest lepsze.

Zaproponował, aby na sesji podjąć uchwałę  sprawie zmian w budżecie gminy. Są oszczędności w

płacach w kwocie 5.000 zł i drugie 5.000 zł przenieść na nagrody dla pracowników. Rok był ciężki.

Dużo zostało zrobione.

Pan Witold Czapliński – zapytał, ilu jest pracowników?

Pani Sekretarz – odpowiedziała, że jest 17 pracowników. Warunki mamy trudne do pracy. Sprawy

wymagają skupienia, ale trzeba było zrobić nawet zabierając do domu. Pokój Pani Skarbnik jest

przechodni i nie można się  skupić  nad pracą.  Podpisane są  umowy, dokumentacja sporządzona,

wnioski o dotacje złożone. Była kontrola z Urzędu Wojewódzkiego w USC i GOPS, były małe

zalecenia.  Pracownicy starają  się  dobrze  wykonywać  prace.  Od  stycznia  nie  ma  w pracy Pana

Żołnierzaka, a na tym stanowisku było dużo dokumentów do wypełnienia. Najpierw zastępowała

Pani Kaczmarska, a potem została przyjęta na ww. stanowisko, ale jest to osoba młoda, która się

dopiero  uczy.  Dodatkowo zostało  uruchomione  GCI.  Nowych obowiązków przybywa,  przepisy

ciągle się zmieniają. Coraz więcej dokumentów jest do wypełniania. Sytuacja była ciężka. 
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Pan Witold Czapliński – zapytał, czy nagrody przewidywane są dla wszystkich pracowników?

Pani Sekretarz – odpowiedziała, że nagrody przewidywane są dla wszystkich pracowników.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie propozycję zmian budżetu gminy na 2004

rok. 

Na 6 członków komisji za głosowało 5 członków komisji, 1 wstrzymał się od głosu. 

Propozycja przeszła większością głosów.

Pan Wójt  – poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych w roku 2005 będzie remontował drogę

Łady – Gąsocin. Za oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego płacimy sami, jest to zadanie

własne gminy. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała: 

Hanna Skorupska


