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

          z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 
          odbytego w pokoju Wójta w Gzach w dniu 20 kwietnia 2005r
          pod przewodnictwem Pana Edwarda Malickiego - 
          Przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 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.Pan Andrzej Mordwiński        - Przewodniczący GSW w Gzach
5.Pan Jerzy Bojarski            - Kierownik GSW w Gzach
Pan Przewodniczący Komisji – otworzył posiedzenie komisji, powitał 
członków komisji i zaproszonych gości oraz odczytał porządek 
posiedzenia.
Pan Wójt – zaproponował, aby w porządku posiedzenia zmienić 
kolejność punktów 1 i 2, aby najpierw omówić zmiany w budżecie na 
2005 rok, gdyż tym zainteresowani są Panowie ze Spółki Wodnej – 
aby nie zabierać im zbyt dużo czasu.
Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie porządek obrad 
w następującym brzmieniu :
1.Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy na 2005 rok.
2.Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
3.Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Gzy.

4.Sprawy bieżące gminy.
Na 8 członków komisji obecnych na sali za głosowało 8 członków 
komisji. Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. pkt 1
Pani Skarbnik – przedstawiła II projekt uchwały w sprawie zmian 
budżetu gminy Gzy na 2005 rok. 
Dochody : 
– zwiększenia – 56.520,00 zł. Zwiększenie subwencji ogólnej 
10.000,00 zł i przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 46.520,00 zł z 
przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy 
materialnej dla uczniów (o charakterze socjalnym).

Wydatki :
– zmniejszenia – 3.000,00 zł
– zwiększenia – 59.520,00 zł
W dziale 754 -  proponuję zmianę planu w związku z wnioskiem 
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Policji o dofinansowanie zakupu używanego samochodu osobowego dla 
potrzeb Posterunku Policji w Gzach i Świerczach – 3.000,00 zł.
W dziale 801 – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny do 
mycia i pielęgnacji podłóg firmy KARCHER w hali sportowej i w 
innych pomieszczeniach szkoły w Gzach.
W dziale 854 – 46.520,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
udzielania edukacyjnej pomocy  o charakterze socjalnym dla 
uczniów. Ze wstępnej symulacji wynika, że złożono 169 wniosków, z 
tego 13 wniosków przekracza dochód 316 zł na osobę w rodzinie.
Stypendium szkolne nie może być niższe niż 44,80 zł, a najwyższe 
to 112,00 zł i jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 10 m-cy.
Analizując potrzeby środków na ten cel, przy założeniu wypłaty 
stypendium najniższego i przez okres 10 m-cy, potrzebna jest kwota 
69.888,00 zł. Przyznana dotacja to 46.520,00 zł. Brakuje zatem 
23.368,00 zł. Z tym, że regulamin zezwala na przyznanie stypendium 
na okres krótszy niż 10 m-cy.
Zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
wiążą się z wnioskiem Gminnej Spółki Wodnej w Gzach o częściowe 
dofinansowanie zakupu odmularki w kwocie 15.000,00 zł. Szacunkowy 
koszt zakupu to 50.000,00 zł. Na podstawie ustawy Prawo ochrony 
środowiska, działalność z zakresu przedsięwzięć związanych z 
ochroną wód, może być finansowana przez przyznanie dotacji.
Kwotę 1.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie próbek 
glebowych.
Pan Przewodniczący Komisji – poprosił o zabranie głosu 
przedstawicieli GSW w Gzach.
Pan Andrzej Mordwiński – powiedział, że od 2000r weszło nowe prawo 
wodne. Poprawił się wpływ składek ze względu na możliwość 
egzekwowania zaległości przez Urząd Skarbowy. Zaoszczędzono w 
budżecie ok. 15.000,00 zł i jeśli w 2005r wpłynie druga rata 
składki oraz Rada Gminy przyznałaby dotację, to w tym roku byłaby 
realna możliwość zakupu używanej odmularki w kwocie 40-50 tys.zł.
Pan Witold Czapliński – zapytał kiedy odmularka zaczęłaby działać.
Pan Andrzej Mordwiński – zakup planowany jest po wpływie II raty.
Wtedy będzie wiadomo dokładnie jakimi funduszami dysponuje GSW.
Pan Witold Czapliński – jeśli sprzęt służyłby mieszkańcom całej 
gminy, to dlaczego nie pomóc.
Pan Wójt – utrzymanie i konserwacja to podstawowe obowiązki i 
obserwuję, że działalność GSW jest coraz bardziej wydajna. Składki 
wpływają coraz lepiej. Duży wpływ ma na to Urząd Skarbowy, ale nie 
tylko. Ludzie widzą “że coś się robi” i płacą. Należałoby pomóc 
GSW, gdyż będzie to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Tam, 
gdzie nie ma drenacji, to należy oczyścić chociaż główne rowy.
Pan Andrzej Mordwiński – składka z  hektara  została zwiększona o 
1 zł, aby te pieniądze odłożyć na zakup odmularki.
Pan Janusz Konarzewski – powiedział, że jest to podstawowy sprzęt 
i nie wyobraża sobie jak GSW może prawidłowo funkcjonować bez 
odmularki. Spytał czy było robione rozeznanie, jaki sprzęt byłby 
odpowiedni, czy to aby nie “OSTRÓWEK”?
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Pan Andrzej Mordwiński – powiedział, że musi to być coś większego, 
“OSTRÓWEK” się nie nadaje.
Pan Janusz Konarzewski – spytał, czy sprzęt mógłby być 
wykorzystany do odśnieżania.
Pan Andrzej Mordwiński – powiedział, że jeśli będzie z osprzętem, 
to tak.
Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie zmianę 
dotyczącą dotacji dla GSW. Na 8 członków komisji obecnych na sali, 
za głosowało 8 członków komisji. Zmianę przyjęto jednogłośnie.
Pani Skarbnik – poinformowała przedstawicieli GSW, że jeśli 
pieniądze zostaną przyznane, to trzeba będzie podpisać stosowne 
porozumienie,do którego trzeba będzie załączyć stosowne dokumenty, 
m.in. faktury zakupu.
Pan Przewodniczący Komisji – zapytał, kto ma pytania do 
przedłożonego projektu II budżetu.
Pan Wójt – odnośnie zakupu sprzętu do mycia i konserwacji podłóg 
na hali w Gzach : wczoraj firma przeprowadziła pokaz pracy 
maszyny. Komisja oświaty miała możliwość uczestniczyć w tym 
pokazie. Po rozmowach z przedstawicielami firmy wynegocjowana 
została cena 10.000,00 zł. Maszyna ta byłaby wykorzystywana do 
sprzątania hali, korytarzy i innych pomieszczeń w całej szkole.
Pan Mieczysław Skorupski – spytał, czy jest to ta sama firma, 
która oferowała maszynę do sprzątania poprzednim razem.
Pan Wójt – powiedział, że jest to firma niemiecka KARCHEN; 
renomowana i tańsza.
Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie cały projekt II 
zmian w budżecie na 2005 rok. Na 8 członków komisji obecnych na 
sali, za głosowało 8 członków komisji. Komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt II Uchwały w sprawie: zmian 
budżetu gminy Gzy na 2005 rok i stanowi on załącznik Nr 2 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 2.
Pani Skarbnik – powiedziała, że uchwała Komisji Rewizyjnej, po jej 
posiedzeniu została przesłana do RIO. RIO pozytywnie zaopiniowała 
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta.
Pani Sekretarz – odczytała uchwałę Komisji Rewizyjnej oraz Uchwałę 
RIO pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Gzy, które stanowią odpowiednio  : 
załączniki Nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący Komisji – spytał, czy są jakieś pytania?
Pani Skarbnik – zaznaczyła, że wyjątkowo dobrze wykonany został 
budżet Komisji Alkoholowej. Nie było żadnych zastrzeżeń ani uwag.
Pan Wójt – zauważył, że kiedyś pieniądze te zostawały 
niewykorzystane, a teraz jest program i są wydatkowane zgodnie z 
przeznaczeniem.
Pani Skarbnik – zwróciła uwagę, że na koniec roku były 
zobowiązania, do były kredyty. Teraz wszystkie środki z SAPARDU 
spłynęły.
Pan Wójt – zaznaczył, że rok 2004 był rokiem bardzo pracowitym. 
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Były duże zamierzenia, ale zostały wykonane. Pracy jest bardzo 
dużo , najpierw przy pozyskiwaniu środków, potem przy 
rozliczeniach, sprawozdaniach.
Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie sprawozdanie z 
wykonania budżetu gminy za 2004 rok. Na 8 członków komisji 
obecnych na sali, za było 8 członków komisji. Komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy 
za rok 2004. Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 3.
Pani Sekretarz – zapoznała ze zmienionym rozdziałem III 
regulaminu, który nosi tytuł Zasady zbierania i transportu 
odpadów.
Pan Mieczysław Skorupski – zapytał, czy sami możemy wywieźć pełne 
pojemniki? Dzwonił do Chruszczewa i pytał. Uzyskał odpowiedź, że 
tak. Pytał dlaczego w regulaminie nie ma zapisu, że rolnik sam 
może wywieźć śmieci na wysypisko.
Pani Sekretarz – odpowiedziała, że w regulaminie nie ma takiego 
zapisu, że jest to zabronione. Umowę każdy sam będzie podpisywał.
Pan Mieczysław Skorupski – dlaczego nie do Pułtuska, skoro 
wykupiliśmy część wysypiska w Płocochowie.
Pan Witold Czapliński – powiedział, że rolnik może segregować i 
zapytał czy firma zabierze bez dodatkowej opłaty.
Pani Sekretarz – odpowiedziała, że bezpłatnie. Płacimy tylko za 
worek z napisem firmy.
Pan Skorupski – zapytał, gdzie te smieci będą wywożone.
Pan Wójt – odpowiedział, że firma, która podpisuje umowę, wskazuje 
dokąd będzie wywozić śmieci.
Pan Janusz Konarzewski – zapytał, że skoro daliśmy wkład w 
wysypisko śmieci w Płocochowie, to czy mieszkaniec naszej gminy 
może tam wywieźć śmieci.
Pan Wójt – powiedział, że na razie tak. Potem trzeba będzie to 
uzgodnić z Pułtuskiem, ale prawdopodobnie nie.
Miał powstać związek komunalny, ale nie został zarejestrowany. 
Mamy porozumienie, że partycypujemy w kosztach budowy wysypiska.
Pan Cezary Wojciechowski – powiedział, że w planach było, aby na 
każdym wysypisku gromadzić inny rodzaj śmieci, ale chyba coś nie 
wyszło.
Pan Andrzej Dudzikowski – powiedział, że trzeba zapytać, czy 
odwożący indywidualnie będzie płacił tyle samo co firma 
posiadająca zezwolenie na wywóz.
Pani Sekretarz – poinformowała, że zgodnie z regulaminem, firma, 
która chce dostać zezwolenie na wywożenie śmieci, musi mieć 
podpisaną umowę z wysypiskiem, gdzie je będzie odwozić. Kwestia : 
czy rolnik może wywieźć sam śmieci na wysypisko jest do 
wyjaśnienia.
Pan Mieczysław Skorupski – przecież jesteśmy współwłaścicielami 
wysypiska.
Pani Sekretarz – powiedziała, że nie. My tylko partycypujemy w 
kosztach, a właścicielem jest Urząd Miasta w Pułtusku.
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Pan Mieczysław Skorupski – powiedział, że wobec tego wyrzuciliśmy 
pieniądze w błoto.
Pani Sekretarz – powiedziała, że Pułtusk nie musi odbierać naszych 
śmieci. Pieniądze włożone w koszty wysypiska są pewnym 
zabezpieczeniem na przyszłość.
Pan Mieczysław Skorupski – powiedział, żeby na sesję przedstawić 
umowę o dofinansowanie wysypiska śmieci w Płocochowie, a pieniądze 
to najlepiej zabrać.
Pan Jan Kiliś – powiedział, że dzisiaj można odwozić śmieci i do 
Pułtuska i do Ciechanowa, ale zobaczymy co będzie później. W 
Pułtusku mamy większe powiązania – radni powiatowi, samorząd.
Pan Cezary Wojciechowski – powiedział, że z odbieraniem pieniędzy 
to on by poczekał, firmy prywatne upadną i co wtedy?
Pan Wójt – powiedział, że do sesji wyjaśniona zostanie kwestia, 
czy rolnik indywidualny może wywieźć śmieci na wysypisko do 
Płocochowa.
Pani Sekretarz – poinformowała, że do regulaminu został dopisany 
rozdział XIII – sankcje, zgodnie z ustawą muszą być umieszczone w 
regulaminie. Ustawa “śmieciowa” zaczyna działać. Gdy zostaną 
wzmożone kontrole obszarowe, to rolnik będzie musiał udokumentować 
co zrobił ze śmieciami, gdzie wywiózł szambo itp. Jest to związane 
z dopłatami ONW.
Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Gzy. Na 7 członków komisji obecnych na sali, za było 
5 członków komisji, 2 wstrzymało się od głosu. Komisja większością 
głosów pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, który stanowi 
załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4.
Pan Wójt – poinformował, że na terenie gminy pracuje równiarka. Na 
dzień dzisiejszy jest zrobione ok. 1/3 dróg, do końca kwietnia 
powinny być wyprofilowane wszystkie drogi. W maju prawdopodobnie 
będziemy mogli rozpocząć żwirowanie. Wykaszaniem krzaków z rowów 
zajmują się pracownicy skierowani przez sąd do nadzorowanej pracy.
Pan Janusz Konarzewski – spytał o drogi powiatowe, czy powiat 
nie powinien się martwić o tych pracowników.
Pani Sekretarz – poinformowała, że są to osoby skierowane do 
Urzędu Gminy i to my mamy im zapewnić pracę, zrobić badania, 
przeszkolić z zakresu bhp oraz dać odzież ochronną. W tej chwili 
jest to 18 osób. W wyznaczonym terminie do badań zgłosiło się 9 
osób. Rozmawiamy z człowiekiem, że jeśli np. wytnie ileś m.b. 
krzaków, to zaliczy mu się np. 20 godzin pracy. My nie mamy 
możliwości, żeby takiego człowieka zmusić do pracy. Piszemy pismo 
do sądu, że się nie zgłosił lub nie przepracował wyznaczonych 
godzin.
Pan Cezary Wojciechowski – zapoznał z pismem dotyczącym analizy 
oświadczeń majątkowych. Trzeba je bardziej skrupulatnie wypełniać 
i weryfikować.
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Zostały rozdane instrukcje do wypełniania oświadczeń.

  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął 
posiedzenie komisji.

Protokołowała:

Monika Sobczyńska          

 
 


