
                            

                                                                        P R O T O K Ó Ł  Nr 22/05

                                                   z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa

                                                   Publicznego Rady Gminy Gzy odbytego GCI w Gzach

                                                   w dniu 19 kwietnia  2005 roku pod przewodnictwem Pana

                                                   Zdzisława Kaczorowskiego – 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. Pan Cezary Wojciechowski   -  Przewodniczący Rady Gminy

3. Pani Barbara Polańska           - Sekretarz Gminy      

4. Pani Elżbieta Głowacka        - Skarbnik Gminy

5. Pani Jadwiga Frąckiwicz       - kier. ZOSz. w Gzach

6. Pani Danuta Ojrzeńska          - dyr. P. Sz. P. w Skaszewie

7. Pan Jan Machnowski             - dyr. P. Sz. P. w Przewodowie

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

zaproszonych gości.

Zapoznał z tematyką posiedzenia:

1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

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

3. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

    terenie gminy Gzy.

4. Sprawy bieżące gminy.

Za proponowanym porządkiem obrad glosowało 4 członków komisji. Na sali obrad było 4 

członków komisji. Proponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Ad. pkt 1

Pan Przewodniczący Komisji –  zapoznał z Uchwałą Nr 98/C/2005 Składu Orzekającego 

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  z  dnia  06.04.2005  r.  w  sprawie  wydania 

opinii  o  przedłożonym  przez  Wójt  Gminy  Gzy  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za 

2004rok. / załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.



Poinformował, że w dniu 12.04.2005 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej i zapoznał 

z Uchwałą Nr 3/05 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy o opinii wykonania przez Wójta 

Gminy  budżetu za rok 2004 i w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta. 

Przybył członek komisji.

Ad. pkt 2

Pani Skarbnik – zapoznała, że gmina przyjęła nowe zadanie własne – przyznanie i wypłatę 

stypendiów dla uczniów naszej gminy. Otrzymaliśmy dofinansowanie  w kwocie 46.520 zł, 

które nie wystarczy dla potrzebujących. Stypendium może wynosić od 44,80 – 112 zł. Na 

dzień  dzisiejszy  przy  przyznaniu  po  44,80  zł  na  okres  10  miesięcy  zabraknie  23.368 zł. 

Zostanie  powołana  komisja  do  przyznawania  stypendium.  Regulamin  pozwala  przyznać 

stypendium na krótszy okres niż 10 miesięcy. Rada może zwiększyć środki. Otrzymaliśmy 

ostateczny sposób naliczania subwencji. Sposób naliczania dotacji na stypendium otrzymamy 

później. Czy spłyną jeszcze środki na stypendium nie wie. Potrzeba 176.000 zł. 

Były  planowane  środki  na  zakup  paliwa  dla  policji,  ale  wpłynął  wniosek,  aby  te  środki 

przeznaczyć na zakup używanego samochodu wspólnie z gminą Świercze. Wpłynął również 

wniosek od Gminnej Spółki Wodnej o dofinansowanie zakupu odmularki w kwocie 15.000 zł. 

Od 2005 roku jest  zmiana przepisów i można udzielić dotacji.  Można ze środków FOŚ i 

1.000zł na dokonanie próbek glebowych. 

Pan Wójt  – poinformował, że jest jeden posterunek na dwie gminy – Gzy i Świercze. Na 

nowy  samochód  nie  stać  nas  kupić.  Jest  propozycja,  aby  2  gminy  zakupiły  używany 

samochód.

Pan Przewodniczący Komisji –  poddał pod głosowanie przeznaczenie środków na zakup 

samochodu, zamiast na paliwo.

Na 6 członków komisji  obecnych na sali obrad, za wnioskiem głosowało 6 członków komisji. 

Propozycja przeszła jednogłośnie. 

Pan Wójt  – zaznaczył,  że  na stypendium otrzymaliśmy dotację  celową,  ale  jako zadanie 

własne gminy.

Pani  Skarbnik  –  zaznaczyła,  że  można  stypendium  przyznać  na  krótszy  okres.  Można 

dołożyć z naszych środków, ale nie były planowane w budżecie.

Pani  Jadwiga Frąckiewicz  – wyjaśniła,  że  obecnie  należy  przyznać stypendia  do końca 

czerwca, a potem we wrześniu będą nowe wnioski o stypendium. 

Pan  Krzysztof  Zabielski  –  zaproponował,  aby  obecnie  przyznać  stypendia  do  czerwca 

2005r.

Pani Marianna Filipowicz – zapytała, o środki na stypendia naukowe i sportowe?



Pani Jadwiga Frąckiewicz  – odpowiedziała, że dotacje są tylko na stypendia socjalne. Na 

stypendia naukowe i sportowe nie ma środków. Mogą być z własnych środków. 

Pan Przewodniczący Komisji  – poddał  pod głosowanie  przyjęcie  środków na  stypendia 

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

jednogłośnie przyjęła środki na stypendia socjalne.

Pan Przewodniczący Komisji – zapytał, jak prawnie funkcjonuje Gminna Spółka Wodna?

Pan Wójt – wyjaśnił, że Gminna Spółka Wodna nie podlega Wójtowi Gminy. Jej zadaniem 

jest konserwowanie melioracji. Melioracja nie jest zrobiona na całej gminie. Aby prawidło 

była prowadzona konserwacja, należy kupić odmularkę. Wynajem to duże koszty. Gminna 

Spółka  Wodna  złożyła  wniosek  o  dofinansowanie  zakupu  odmularki  z  budżetu  gminy. 

Proponuje  pomóc  w  formie  dotacji  na  zakup  odmularki,  która  poprawi  funkcjonowanie 

Spółki. Służy ona naszym rolnikom.

Pani Marianna Filipowicz – zapytała, czy nie było dotacji z budżetu?

Pan Wójt – odpowiedział, że było raz dofinansowanie na początku działalności. 

Pan Zdzisław Sierzan  – zaznaczył, że po zakupie odmularki wzrośnie koszt utrzymania o 

płace pracownika i zakup paliwa.

Pan Przewodniczący Komisji – uważał, że należy pomóc, aby rowy były konserwowane. Są 

wsie  gdzie  nie  było  konserwacji  ich  i  nie  istnieją  już.  Wniosek  został  złożony  nie  we 

właściwym czasie.

Pan Wójt – odpowiedział, że konserwacja będzie robiona tam gdzie była melioracja. Spółka 

może weszłaby na odtwarzanie rowów, które też byłyby potrzebne. 

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie wniosek o dofinansowanie na zakup 

odmularki dla Gminnej Spółki Wodnej. 

Na 6 członków komisji  obecnych na sali  obrad za glosowało 2 członków komisji,  2 było 

przeciw i 2 wstrzymało się od głosu.

Pan Wójt – poinformował, że wcześniej pokrywaliśmy na badanie próbek glebowych, potem 

parę lat nie było robione. Teraz jest propozycja 1.000 zł na próbki glebowe.

Pan Przewodniczący Komisji  – poddał  pod głosowanie wniosek pokrycia  badań próbek 

glebowych w kwocie 1.000 zł.

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

przeszedł jednomyślnie.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Podanie Gminnej Spółki Wodnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.



Ad. pkt 3 

Pani Sekretarz  – zapoznała, ze że są wprowadzone zmiany do wcześniej przedstawianego 

regulaminu. Zapoznała z przepisem o zwierzętach bezdomnych.

Pan Przewodniczący Komisji – zwrócił uwagę, że ZUK z Pułtuska proponował segregacje 

surowców wtórnych i zapłacimy tylko za worki na surowce wtórne, czy również za odbiór?

Pan Krzysztof Zabielski – jego zdaniem firma przyjedzie po odbiór odpadów i nie ważne ile 

i jakie, odbiorą co będzie.

Pan Wójt – jego zdaniem nie należy odwlekać z uchwaleniem regulaminu.

Pan Zdzisław Sierzan – zapytał, czy uchwalony regulamin będzie można zmienić?

Pan Wójt – odpowiedział, że tak w każdej chwili można zmienić.

Pani Sekretarz – powiedziała, że musi być uchwalony regulamin wg ustawy, bo nie Wójt nie 

może wydawać zezwoleń na odbiór odpadów od mieszkańców. 

Pan Ireneusz Ambroziak –  jego zdaniem należy do rozdz. III dodać punkt – jeśli odpady 

zostaną posegregowane nie będzie opłaty ryczałtowej.

Pan Wójt – wyjaśnił, ze w Regulaminie nie ma mowy o opłatach ryczałtowych.

Pani  Sekretarz  –  zaznaczył,  że  jeśli  będą  odpady  posegregowane,  to  nie  będzie  ich  w 

pojemniku.

Pan Krzysztof Zabielski – zapytał o wzór umowy na odbiór odpadów.

Pan Wójt – odpowiedział, że wzór umowy przedstawi firma odbierająca odpady.

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  poddał  pod  głosowanie   proponowane  poprawki  do 

wcześniej  proponowanego Regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku na  terenie  gminy 

Gzy.

Na  6  członków  komisji  obecnych  na  sali  obrad  za  głosowało  5   członków  komisji,  1 

wstrzymał się od głosu. 

Poprawki do Regulaminu przeszły większością głosów.

Ad. pkt 4

Pan Wójt – poinformował, że musi powołać komisję do przyznawania stypendium uczniom i 

proponuje  1  osoba  z  Z.O.Sz.,  dyr.  z  każdej  szkoły,  1  osoba  z  Komisji  Oświaty  –  Pana 

Zdzisława Kaczorowskiego. 

Pan Cezary Wojciechowski – przypomniał o terminie składanie oświadczeń majątkowych.

Pan Przewodniczący Komisji -  powiedział, że prezentowana maszyna do sprzątania w hali 

sportowej jest dość tania, serwis jest na miejscu, części nie są drogie i zaproponował kupienie 

jej. Zapytał, czy na remont szkoły w Skaszewie  będzie robiona dokumentacja?



Pan Wójt  – odpowiedział,  że na skorzystanie ze środków ze ZPORR-u może być już po 

terminie. Pan Przewodniczący był na szkoleniu i tam mówili o możliwości skorzystania z tej 

pomocy. Myślał o ociepleniu budynku, wymianie co. ze środków z WFOŚ. Proponuje, aby 

zapoznać się z materiałami i zadecydować. 

Pani Danuta Ojrzeńska  - powiedziała, że dostarczy materiały ze szkolenia w najbliższym 

czasie. 

Pan Przewodniczący  Komisji  –  poddał  pod  głosowanie   wniosek  o  zakup  maszyny  do 

sprzątania w hali sportowej. 

Na 5 członków komisji obecnych na sali obrad za wnioskiem głosowało 5 członków komisji. 

Wniosek przeszedł jednogłośnie.                                       

Pan Przewodniczący  Komisji  –  zapytał,  kiedy  zostaną  poprawione  daszki  na  szkole  w 

Gzach i szambo?

Pan Krzysztof Zabielski – zapytał, kiedy będzie  szatnia przy hali sportowej w Gzach?

Pan Wójt  – odpowiedział, że szatnia jest zrobią, ziemię rozplantują, a po starej należy do 

koncepcji Pani Dyr. 

Pani Agnieszka Domańska – zapytała, że płytkami został wyłożony parking, ale nie cały, 

czy będzie zrobiony cały?

Pan Wójt – odpowiedział, że jak jest taka potrzeba to zrobią. 

Poinformował, że równiarka równa drogi gminne.

Pani Zofia Frąckiewicz – zapytała, czy wykonana jest dokumentacja na drogę w Gotardach?

Pan Wójt – odpowiedział, że dokumentacja jest wykonana i złożony jest wniosek do FOGRU 

(termin  był  do  końca  stycznia),  na  razie  nie  mamy  odpowiedzi.  Na  drogę  gminną  w 

Słończewie też jest złożony wniosek na dofinansowanie. Na pewnym odcinku drogi należy ją 

poszerzyć i z 40 działek będą zajęte grunty. 

Na  drogę  Mierzeniec  –  Grochy  Stare  kompletujemy  wniosek.  Termin  złożenia  9.05  – 

15.06.2005 i będzie złożony. 

Pan Ireneusz Ambroziak – zapytał, co dzieje się w sprawie obiektu po GS?

Pan Wójt  – odpowiedział,  że  został  ogłoszony przetarg,  który  odbędzie  się  na  początku 

czerwca.

Po  wyczerpaniu  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  zamknął  posiedzenie 

komisji. 

Protokołowała: 

Hanna Skorupska
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