
   P R O T O K Ó Ł    Nr 25/05
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy

obytego w GCI w Gzach  w dniu 30.11.2005 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. Pani Barbara Polańska         - Sekretarz Gminy

2. Pani Elżbieta Głowacka        - Skarbnik Gminy

Pan Przewodniczący Komisji – otworzył posiedzenie , powitał członków Komis ji i zaproszonych

gości. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

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

2. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Projekt uchwały w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

4. Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków 

    transportowych.

5. Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Statutowego Celowego Komunalnego Związku Gmin

    Regionu Ciechanowskiego.

7. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia planu gospodarki odpadami dla Gminy Gzy na lata 

    2005 – 2012.

8. Bieżące sprawy gminy.

Pani Sekretarz – zgłosiła dodatkowy punkt  do proponowanego porządku obrad. Poinformowała,

że  w dniu wczorajszym  od Burmistrza Miasta Pułtuska otrzymała  pismo  dotyczące Porozumienia

Komunalnego,  które zostało zawarte   w uchwale   Nr IX/46/03 Rady  Gminy Gzy z dnia  08

września 2003 roku, w której należy   dokonać korekty. W związku z powyższym należy podjąć

uchwałę zmieniającą  uchwałę Nr IX/46/03 Rady Gminy  Gzy  z dnia 08 września 2003 roku w

sprawie przyjęcia zasad współdziałania z gminami powiatu pułtuskiego przy realizacji inwestycji i

użytkowania obiektu składowiska odpadów komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej

wraz  z  Aneksem  do  Porozumienia  Komunalnego  w  sprawie  wspólnej  realizacji  inwestycji  i

użytkowania obiektu składowiska odpadów komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej,

zawartego  w  dniu  19  grudnia  2003   pomiędzy  Gminą  Pułtusk,  Gminą  Pokrzywnica,  Gminą

Świercze i Gminną Winnica. Pani Sekretarz odczytała treść pisma i stwierdziła, że do pisma należy
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podjąć stosowną uchwałę  zmieniającą wysokość wpłat jak również uchwałę o rozłożeniu na raty.

W roku 2004 byłaby to kwota 15.000 zł., w roku 2005 do 10.12.2005 - 38.415,37 zł. a  kwota

63.000 zł. mogłaby być ewentualnie rozłożona na raty.

Pan Mieczysław Skorupski – zapytał, czy zmieniają się zasady finansowania?

Pani Skarbnik – odpowiedziała, że  taka zasada jest  wg porozumienia, które było podpisane, że

realizujemy  inwestycję  i  powinniśmy  do  końca  roku  bez  rat  zapłacić  101.000  zł.  Jeśliby śmy

zdecydowali się na płacenie w  10 równych ratach  plus odsetki    to należy podjąć odpowiednią

uchwałę.   

Pani Skarbnik zaproponowała przenies ienie punktu 5 jako punktu 3 w proponowanym porządku

obrad. Za zmianą porządku obrad członkowie Komisji głosowali jednogłośnie.

Ad. pkt 1

Pani Skarbnik – poinformowała,  że gmina otrzymała dodatkowe środki na pomoc społeczną,  na

wypłatę  obligatoryjnych  świadczeń rodzinnych w kwocie 74.000 zł.. 5.000 zł. gmina otrzymała na

wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej z przeznaczeniem   na zakup zestawu

komputerowego. W dziale 801 – Oświata, gmina wystąpiła o środki na dofinansowanie na usługi

przyłączenia do sieci  w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do internetu  w

szkołach, które  realizowane są w Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach i Przewodowie oraz

Publicznym Gimnazjum w Gzach. W  ramach  porozumienia otrzymaliśmy  środki w wysokości

7.220 zł.  oraz  dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 3.610 zł..  W dziale 600 i 010 jest tylko

zmiana  w klasyfikacji  budżetowej.  Są  to środki, które  dostajemy  z  zewnątrz. Pani  Skarbnik

powiedziała , że Pani Kierownik GOSP wystąpiła  o dodatkowe środki na pomoc społeczną i jest

nadzieja , że w tym roku  jeszcze je otrzyma.

Pan Mieczysław Skorupski – stwierdził, że   Komisja niepotrzebnie zajmuje się tymi zmianami,

kiedy można byłoby zmienić na przyszły rok uchwałę,  aby  środki między działami przenosił Pan

Wójt z Panią Skarbnik,  a tak są tylko papiery i papiery?

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że na przenoszenie środków między działami przez Wójta i Skarbnika

Gminy   nie zezwala ustawa o finansach publicznych. Zezwala  tylko na  przenoszenie  w dziale

pomiędzy rozdziałami  i paragrafami. Nowa ustawa o finansach publicznych , która jest projektem

tego  też  nie przewiduje. Przenoszenie między działami jest  to zakres większy i decyduje o tym

Rada Gminy.      

Pan  Witold  Czapliński  –  zapytał,  czy  w budżecie  gminy  zostało  ujęte wysypisko  śmieci  w

Płocochowie ?
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Pani Skarbnik – odpowiedziała, że w planie budżetowym na rok 2005 zaplanowana jest kwota

39.000 zł., którą można przekazać do końca roku. Jeśli chodzi o 63.000 zł.  uważa , że komisje

zaproponują  rozłożenie tej kwoty na raty.  

Pan  Cezary  Wojciechowski  –  zapytał,  czy  w przypadku  naszej  gminy  wchodziłoby  w grę

refinansowanie  połowy kosztów rozbudowy składowiska odpadów w Płocochowie ?

Pani Skarbik – odpowiedziała, że refinansowanie nie wchodzi w grę, gdyż pożyczkę wziął Urząd

Miasta w Pułtusku, a my jak gdyby dajemy im na pomoc tzn. dajemy im na dochód a oni spłacają

pożyczkę .  Pani Skarbik uważa, że Urząd Miasta  będzie  starał się, po spłacie połowy pożyczki

wystąpić o umorzenie.

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

gminy  Gzy  na  2005  rok.  Na  obecnych  6  członków  Komisji  na  sali  obrad,  za  przyjęciem

proponowanego projektu zmian  budżetu głosowało 6 członków Komisji. Projekt zmian budżetu

gminy proponowany na sesję  Rady Gminy został zaopiniowany pozytywnie i stanowi załącznik nr

2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 2

Pani Skarbnik – poinformowała, że podobna  sytuacja była z drogą Słończewo – Dziarno.

Wprawdzie jest to,  jak gdyby uchwała deklaratoryjna. W dniu 23.11.2005 r.    została podpisana

umowa  z  Wojewodą Mazowieckim i Samorządem Wojewódzkim reprezentowanym przez  Urząd

Marszałkowski  na  f inansowanie  projektu adaptacja  budynku po byłym  GOK-u  na  świetlicę  i

bibliotekę w Gzach. Zgodnie ze złożonym wnioskiem gmina otrzymała na te zadanie 450.000 zł.

Po podpisaniu umowy, odbędzie się cała procedura przetargowa i najprawdopodobniej po przetargu

zmieni się koszt całego budynku. Jednym z wymogów jest zabezpieczenie takiej umowy w formie

weksla in - blanko na kwotę 450.000 zł. na dotację  wraz  z deklaracją  weks lową.  W  związku z

powyższym Rada Gminy powinna wiedzieć , że weksel taki istnieje. Płatność przewidziana jest w

roku 2006 r. przy realizacji inwestycji na 5 lat.     

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

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Na obecnych 6 członków Komisji na sali obrad, za

przyjęciem proponowanego projektu uchwały na sesję Rady Gminy głosowało 6 członków Komisji.

Proponowany projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie i stanowi załącznik nr 3 do

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3

Pani Skarbnik  – poinformowała, że stawki podatków i opłat lokalnych corocznie określa Rada

Gminy. Ze względu na to, aby wiedzieli o tym podatnicy   stawki powinny  być opublikowane w

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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Pani Skarbnik powiedziała, że  co roku ukazuje się Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie

wysokości  górnych  granic  stawek  kwotowych  w  podatkach  i  opłatach  lokalnych.  Minister

Finansów określa górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, natomiast

Rada Gminy stawki może obniżyć lub utrzymać na tym samym poziomie. Rada Gminy nie może

stawek podwyższyć.  W naszej gminie stawki podatkowe w niektórych przypadkach są  obniżone

nawet do 50 % lub  trochę więcej.   W stosunku do roku ubiegłego  stawki kwotowe, jakie były

przyjęte uchwałą  Rady  Gminy,    zostały  podwyższone o  2,5% .  Pani  Skarbnik  przedstawiła

proponowaną wysokość stawek podatku od nieruchomości i porównała z górnymi stawkami.

Pan Witold Czapliński – zapytał się o cenę żyta, jaka będzie przyjęta do podatku rolnego na 2006

rok.

Pani  Skarbnik – odpowiedziała, że  odnośnie ceny  żyta ukazał się Komunikat  Prezesa  GUS .

Średnia cena skupu żyta za okres 3 pierwszych kwartałów  za 2005 r. wynosi 27,88 zł. za 

1 kwintal. Taka cena żyta została przyjęta do projektu budżetu na 2006 rok. W roku ubiegłym cena

żyta ogłoszona przez Prezesa GUS wynosiła  37,67 zł. i była przez Radę Gminy obniżona do 32,00

zł.  W stosunku procentowym do roku ubiegłego jest to o 14,8  % niższa cena, którą będzie płacił

rolnik przyjmując cenę 1 kwintala 27,88 zł. W związku z taką ceną żyta, ze strony Pana Wójta przy

planowaniu  budżetu na  2006  rok nie  było  propozycji obniżenia  ceny.  Ubytek w budżecie  w

stosunku do ub.r. wynosi ok. 80.000 zł. Poza tym spadła subwencja oświatowa, a wzrósł podatek

dochodowy o 26%. W sumie z dotacjami i subwencjami  jesteśmy na poziomie roku ubiegłego. W

dniu  dzisiejszy  otrzymaliśmy  pismo  zawiadamiające  o  przyznaniu  środków,  które  nie  były

uwzględnione  w projekcie  budżetu.  Jest  to pismo z Funduszu Ochrony  Środowiska, że został

zaakceptowany wniosek o przyznaniu 100.000 zł. na remont   Publicznej Szkoły Podstawowej w

Skaszewie tj.  wymiana okien,  centralnego ogrzewania oraz elewacji budynku. Wstępny wniosek

został  już  przyjęty  i  do  końca  kwietnia  2006   r.  należy  podjąć  decyzję  dotyczącą  rodzaju

wykonywanych prac. 

Pan  Mieczysław Skorupski – zapytał,  jakby chciał oddać zaciągnięt e długi tzn. pożyczki i

utrzymać  stałe dochody to ile mamy zadłużenia?

Pani Skarbnik – odpowiedziała, że ok. 30 % .

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

wysokości stawek  podatku  od nieruchomości.   Na   6 członków obecnych  na  sali  obrad   za

przyjęciem  proponowanego  projektu  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości

głosowało 5 członków Komisji z 1 wstrzymującym się. Komisja  większością głosów zaopiniowała

pozytywnie ww. projekt  uchwały  na  sesję  Rady  Gminy,  który   stanowi on  załącznik  nr 4  do

niniejszego protokołu.
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Pan Przewodniczący Komisji – zaproponował, aby zaraz po określeniu wysokości stawek podatku

od nieruchomości omówić pkt 5 jako 4 tj. zwolnienia w podatku od nieruchomości, a 4 jako 5.

Ad. pkt 4  

Pani Skarbnik - poinformowała, że w zwolnieniach w podatku od nieruchomości jest podobnie jak

w roku ubiegłym. W zwolnieniach ujęte są budynki mieszkalne, grunty, budynki i budowle służące

zabezpieczeniu  przeciwpożarowemu  (strażnice)  ,  grunty,  budynki  i  budowle  służące

bezpieczeństwu publicznemu  ( policja), grunty, budynki i budowle instytucji kultury,  zakładów

budżetowych i  jednostek budżetowych, i budowle związane  z zbiorowym zaopatrzeniem wsi w

wodę ( Zakład Usług Wodnych w Mławie).

Pan Witold Czapliński – zapytał, czy z opłaty tej zwolniony jest Dom Pomocy Społecznej ?

Pani Skarbnik -  wyjaśniła, że DPS jest zwolniony z podatku, bo jest jako jednostka budżetowa.

Pan Witold Czapliński  - zapytał, czy DPS płaci podatek z gruntów?

Pani Skarbnik –  odpowiedziała, że DPS  płaci podatek rolny. 

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

podatku  od  nieruchomości.  Na  obecnych  na  sali   6  członków  Komisji   za  przyjęciem

proponowanego projektu zwolnień  w podatku od nieruchomości głosowało 6 członków Komis ji.

Projekt  uchwały w sprawie: zwolnień  w podatku od nieruchomości  na sesję Rady  Gminy  został

zaopiniowany pozytywnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5

Pani  Skarbnik  – powiedziała, że dochody  z podatku od środków transportowych  w gminie są

znikome. W stosunku do stawek z roku poprzedniego podatek został podwyższony  o 2,5 % . Na

szkoleniu organ nadzoru sugerował, aby stawki podatku były  dzielne przez 12 m-cy i bez groszy.

Tej sprawy, czy projekt uchwały może zostać w tej  wersji w której jest,  Pani Skarbnik jeszcze nie

wyjaśniła i być może zmieni się ten projekt  ponieważ, od 01.01.2006 r. wg ordynacji podatkowej

podatek będzie pobierany w pełnych złotych. Stąd stawki mogą być w groszach, ale podatek musi

być pobierany w pełnych złotych. Jeżeli na sesję Rady Gminy ta zmiana w pełnych złotych będzie

konieczna, to zmianę tą przy gotuje. Na terenie naszej gminy  do opodatkowania jest 12 pojazdów

(samochodów ciężarowych) należących do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.  W

miastach dochód z podatku od środków transportowych jest większy. Gmina Gzy jest gminą typową

wiejską, a działalności tak wiele nie ma, stąd dochody z tego rodzaju podatku są minimalne. Pani

Skarbnik  dodała, że prawdopodobnie od roku 2007 w tej sprawie coś  ma  się zmienić.  Obecna

ustawa  jest  nieczytelna  i  zagmatwana,  poza  tym  są  problemy  ze  starymi  dokumentami

rejestracyjnymi. W zwolnieniach w podatku od środków transportowych ujęty jest tylko szkolny

autobus służący do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.
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Pan Przewodniczący Komisji – poddał  pod głosowanie projekt  uchwały  w sprawie: określenia

wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na obecnych na sali  obrad 6 członków

Komisji  za przyjęciem proponowanej  ww. uchwały głosowało 5 członków Komisji przy jednym

wstrzymującym się. 

Komisja większością  głosów zaopiniowała  pozytywnie proponowany projekt  uchwały  na sesję

Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6

Pani  Sekretarz  –  powiedziała,  że  w związku  z  tym  że,  nie  powstał  Związek  Gmin  Ziemi

Pułtuskiej, Celowy Komunalny Związek Gmin Regionu Ciechanowskiego rozszerzony  został o

kilkanaście gmin.  Gmina  Gzy jest  prawdopodobnie jedną z ostatnich  czy  przedostatnich gmin

gdzie będziemy omawiać St atut ww. Związku. Pani Sekretarz  zaproponowała, aby  na sesję Rady

Gminy zaprosić osobę z Zarządu Związku, aby przedstawiła, po co Związek powstaje, z czym się

wiąże  i  dlaczego?  Odczytała  ustaloną   jesienią  2004  r.  propozycję   9  zadań  inwestycyjnych

Celowego Komunalnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

Pan Witold Czapliński  - powiedział, że Związek Gmin nie powstał, więc dlaczego przystępujemy

do Celowego Komunalnego Związku?   

Pani Sekretarz – odpowiedziała, że to zupełnie co innego. W związku z tym, że nie można było

zawrzeć Związku Gmin, gminy zawarły Porozumienie Komunalne, aby można było występować o

środki finansowe do SAPARD-u.

Pan Cezary Wojciechowski – powiedział, że firma niemiecka chciała wykorzystać Porozumienie

Komunalne, ale Pan Burmistrz Pułtuska zachował zdrowy rozsądek i nie doszło do porozumienia z

tą firmą. Firma niemiecka próbowała  na nas dobrze zarobić.

Pan Mieczysław Skorupski – powiedział, że jak nie zarobiła na nas firma niemiecka to zarobił

Urząd  Miasta  Pułtusk.  Związek  Gmin   powstałby,  ale  przypuszcza,  że  ze strony  Burmistrza

Pułtuska,  była  to celowa  robota,  że tak  się  nie  stało,  ponieważ  wiedział,  że  jak  powstanie

Porozumienie Komunalne, to gminy będą współfinansowały inwestycję a Urząd Miasta wyjdzie na

czysto bo, otrzyma  ulgę.

Pan Witold Czapliński – powiedział, że jest podobnie, jak ze Związkiem Kawalerów Maltańskich,

którzy  mieli  budować szpital.  Stwierdził, że kto będzie inwestował  z Zachodu, aby  dołożyć do

interesu? 

Pan Mieczysław Skorupski – dodał, czy ktoś widział, aby bogaty dołożył biednemu? Stwierdził,

że podobnie jest z Unią Europejską. 

Członkowie Komisji ustalili, aby na sesję Rady Gminy zaprosić przedstawiciela Zarządu CKZRC,

żeby  wytłumaczył, jakie zadanie będzie spełniał i  jak będzie z finansowaniem?
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Pan Mieczysław Skorupski  powiedział, że na budowę wysypiska zostaną przekazane  pieniądze

społeczne 100.000 zł i nic z tego nie mamy. 

Pan  Skorupski   zapytał,  jaka  jest  różnica  w opłatach  za  odbiór  śmieci,  między  Serwisem

Usługowym „BŁYSK” a Zakładem Usług Komunalnych

Pan Przewodniczący Komisji – opowiedział, że Pułtusk za worek śmieci przy segregacji pobiera 1

zł. 1 worek ma pojemność 1 pojemnika.

Pan Janusz Konarzewski – przypomniał, że na  wcześniejszej sesji Rady Gminy ZUK w Pułtusku

zarzekał się,  że samochód  wszędzie dojedzie do każdego i odbierze wszystkie śmieci. Teraz  robi

się tak, że tylko przy asfalcie odbierane są śmieci, a do tych co mieszkają dalej od szosy w ogóle

nie zajeżdżają. Mówili, ze za segregowane śmieci płaci się 1 zł. ale worki wrzucane są razem.

Pan Przewodniczący Komisji  – powiedział, że dzwonił do dyrektora i powiedziano mu, że nie ma

segregacji.  Wszystkie śmieci mają iść razem.

Pan Cezary Wojciechowski  - stwierdził, że kto się będzie bawić w segregację śmieci. Podobno

na  miejscu,  na wysypisku śmieci  w Płocochowie  jest   segregacja. Przychodzą osoby  i  każdy

zabiera swoje.

Projekt  uchwały w sprawie  :  przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu

Ciechanowskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokoły.   

Ad. pkt 7

Pani Sekretarz  – poinformowała, że plan gospodarki odpadami dla Gminy Gzy na lat a 2005 –

2012 został opracowany w 2004 roku. Aby Rada Gminy  mogła  go uchwalić,   musiał uzyskać 2

opinie:  jedną Zarządu Powiatu w Pułtusku, drugą  Zarządu Województwa Mazowieckiego. Plan

musiał  zawierać  pewne  zagadnienia  i  został  opracowany  zgodnie  z  wytycznymi  Ministra

Środowiska  z 09.04.2003 r.  Po  pewnych zmianach ww. plan taką opinię uzyskał. Jest to uchwała

Nr 2191/233/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2005 r.              

Pani Sekretarz powiedziała, że jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, to bardzo zmieniły się przepisy.

Należy  go  szybko podjąć,  aby  móc wprowadzać zmiany, a  nie  opracowywać  nowego  planu.

Czytając, pewne zagadnienia zawarte w planie sięgają 2004 r., a teraz mamy 2005 r. Chodzi tu  o

nasze wysypisko śmieci, które mieliśmy zrekultywować do grudnia 2005 r.  a w tej chwili jest to nie

realne,  nie do  wykonania. W  planie jest  również  o wymianie eternitu. Wg planu Pan Wójt  ma

przekazywać  każdego  roku  do m-ca   marca  informację  o  ilości  eternitu  na  naszym terenie.

Wyliczona  i wyszczególniona jest również ilość odpadów z naszego terenu. 

Pan Mieczysław Skorupski – powiedział, że trzeba zmienić mentalność ludzi, aby odpadów było

mniej.

Pan Cezary Wojciechowski   - zapytał, czy jak byśmy chcieli coś zmienić,  czy znów trzeba będzie
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czekać na opinię? 
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Pani Sekretarz  - wyjaśniła, że plan gospodarki odpadami został zatwierdzony i zgodny z planem

powiatowym i wojewódzkim. Jeżeli będzie zmieniać  się ustawa, plan będzie dopasowywany  do

realiów. 

Członkowie Komisji - ustalili,  że sprawę uchwalenia planu gospodarki odpadami dla Gminy Gzy

na lata 2005 – 2012 przyjęli jako informację do rozpatrzenia na ses ji Rady Gminy.

Pani Sekretarz – powiedziała, że jeżeli radni nie podejmą takiej uchwały teraz, to plan  trzeba

będzie  opracowywać od  nowa bo zmieniła  się  ustawa  i  nie może  być opracowywany  na  tych

samych   zasadach  i  warunkach.  Ustawa  o  gospodarce  odpadami  obliguje,  aby  taki plan  był

uchwalony.  Pani  Sekretarz  dodała,  że  jeszcze  jest  do  uchwalenia  drugi  plan,  plan  ochrony

środowiska. Powiedziała  również,  że w związku  z  tym,  że  zmieniła  się  ustawa o utrzymaniu

czystości i porządku należy  w zatwierdzonej uchwale dotyczącej  utrzymania czystości i porządku

na terenie gminy  Gzy,   należy dokonać odpowiednich korekt  i dostosować do obowiązującego

prawa.

Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla Gminy Gzy na lata 2005 –

2012 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.    

Ad. pkt 8

Pani Sekretarz – odczytała projekt uchwały wraz z aneksem.

Pan Mieczysław Skorupski – powiedział, aby nie współf inansować  składowiska odpadów.

Pan Prze wodniczący Komisji – stwierdził, że jeżeli wspóldziałanie z gminami było zatwierdzone

uchwałą należy ciągnąć temat dalej.

Pani Sekretarz – stwierdziła, że tak postąpić nie można jak twierdzi Pan Skorupski, ponieważ  w

tej sprawie jest zawarte porozumienie.

Pan Mieczysław Skorupski – uznał, że zawarte porozumienia można zerwać. 

Pani Sekretarz – wyjaśniła, że w dniu 08.09.2003 r. Rada Gminy Gzy podjęła pozytywną uchwałę

w  sprawie:  przyjęcia  zasad  współdziałania  z  gminami  powiatu  pułtuskiego  przy  realizacji

inwestycji  i użytkowania  obiektu składowiska odpadów komunalnych w Płocochowie o funkcji

ponadgminnej.

Pan Mieczysław Skorupski – stwierdził, w/w uchwałę można zmienić.

Pan Przewodniczący Komisji – powiedział, że chodzi nam o to,  aby  odbierać od nas śmieci.

Pani Sekretarz – stwierdziła, że zmieniły się przepisy w sprawie odbioru śmieci. Jeżeli rolnik nie

podpisze z nikim umowy, to Pan Wójt ma obowiązek od rolnika odebrać  i nałożyć stosowną opłatę.

Pan Mieczysław Skorupski –  powiedział, jak będzie, jeśli założy firmę,  która będzie odbierała

śmieci?  Stwierdził,  że pomimo  udziału  naszej  gminy  we  wspołfinansowaniu  wysypiska,  jeśli

zawiezie śmieci do Płocochowa jako firma prywatna, nie będą od niego odebrane. 
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Pani Sekretarz – zapytała, że jeśli nie przystąpimy do Porozumienia Komunalnego w Płocochowie

albo do Konsorcjum w Ciechanowie, to gdzie zawieziemy śmieci z terenu gminy?

Pan Mieczysław Skorupski – powiedział, że śmieci to są pieniądze. W Stanach Zjednoczonych ze

śmieci powstały fortuny.

Pan Cezary Wojciechowski – uznał, że wszystko jest dobrze, gdzie są nowe wysypiska i można

wywozić śmieci. 

Pan Witol d Czapliński – zauważył, że  do Porozumienia  Komunalnego nie  przystąpiły  gmina

Obryte i gmina Zatory.  

Pan Mieczysław Skorupski – stwierdził, że jego zdaniem  trzeba postawić odpowiednie warunki,

ponieważ nasza gmina ma udział w wysypisku. Koszt odbioru śmieci przez ZUK Pułtusk powinien

być tańszy niż przez „BŁYSK”,  a  tak nie jest.

Pani Skarbnik – powiedziała, że jeśli nie dojdzie do podjęcia stosownej uchwały oznacz ać będzie,

że gmina występuje z Porozumienia Komunalnego. W  tym roku Burmistrz  Pułtuska wystąpił z

wnioskiem  o wpłacenie  38.415,37 zł ,a w  latach następnych  po 63.000  zł. plus odsetki. Pani

Skarbnik przedstawiła koszty całego wysypiska : Urząd Miasta Pułtuska wziął pożyczkę  1.000.000

zł. w tym partycypuje w kosztach pożyczki 729.000 zł. a 271.000 zł. to kwota dla gmin na spłatę tej

pożyczki.  Przy  założeniu,  że  pożyczka  zostanie  umorzona  w  40  %   Urząd  Miasta  zyskuje

400.000 zł. Przy pożyczce dokłada 329.000 zł. plus opłaty wniesione  wcześniej. Czyli własnych

środków  Urząd  Miasta  wnosi   1.000.047  zł.  i  ma  swoje  wysypisko, natomiast  gmina  ma

udostępnienie  do  wysypiska  i  korzystania  z  niego  w proporcjach  w jakich  partycypowała  w

kosztach  budowy obiektu tj. 6,3 %.     

Pan Mieczyslaw Skorupski – powiedział, że wg niego na odbiór śmieci z terenu gminy powinien

być przeprowadzony przetarg   czy rokowania  z firmami z różnych miejscowości.     

Pan Przewodniczący Komisji – powiedział, aby na sesję Rady Gminy zaprosić Burmistrza Miasta

Pułtuska i Dyrektora ZUK, żeby wszystko wyjaśnili  i dopiero będzie można podjąć decyzję.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/46/03 Rady Gminy Gzy z dnia 08 września 2003 roku

w  sprawie:  przyjęcia  zasad  współdziałania  z  gminami  powiatu  pułtuskiego  przy  realizacji

inwestycji  i użytkowania  obiektu składowiska odpadów komunalnych w Płocochowie o funkcji

ponadgminnej stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  zgłosił   wniosek,  aby  Pan  Wójt  wystąpił  z  pismem  do

Wojewódzkiego  Zarządu Dróg o  ustawienie na odcinku drogi   „Porzowo –  Porzowo”   znaku

„Czarny  Punkt”.  Pan  Przewodniczący  dodał, że na krótkim   odcinku  tej  drogi  , dochodzi do

częstych  wypadków śmiertelnych.    
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Pan Andrzej Długołecki –  zgłos ił budowę przystanku w Nowym Przewodowie. Pan Długołęcki

nadmienił, że mieszka tam 2 rolników, którzy powiedzieli, że jeżeli  będzie przystanek, przekażą

grunty pod poszerzenie drogi wojewódzkiej,  jeś li przystanku nie będzie, droga na tym odcinku nie

zostanie poszerzona.

Pan Mieczysław Skorupski –  zapytał, czy  została  porównana  droga  z  Szyszk  do Ostaszewa-

Pańki? Na drodze są góry  i doły, mieszkańcy trochę porównali  i w niektórych miejscach jeżdżą

jedną stroną.  Jego zdaniem , jeśli przyjdą śniegi  to będzie problem z odśnieżeniem. Oprócz tego

miała być dana wywrotka żwiru.

Pan Andrzej Długołęcki – zgłosił ustawienie na drodze wojewódzkiej   znaku informacyjnego

Przewodowo-Parcele. Stwierdził,  że wprawdzie   jest  znak  z  napisem   Przewodowo,  ale  takiej

miejscowości u nas nie ma.  Znak jest ustawiony przy byłej „Agronomówce”.

Pani Sekretarz – wyjaśniła, że umieszczenie odpowiednich znaków przy drodze wojewódzkiej jest

problemem, ponieważ trzeba opracowywać w tej sprawie odpowiednią dokumentację. 

Pan Cezary Wojciechowski – z głosił oberwanie się gałęzi  topoli w m- ci Ołdaki przy punkcie

skupu żywca. Oberwana gałąź leży na drugiej gałęzi nad samą jezdnią. W sprawie tej dodał, należy

powiadomić Powiatowy Zarząd Dróg w Pułtusku.

Pan Janusz Konarze wski –zapytał się, jak przedstawia się informacja odnośnie zakręcania wody.

Jego zdaniem mieszkańcy powinni o tym  fakcie wiedzieć, gdyż wody nie było długo – 20 godzin, a

każdy czekał z nadzieją,  że może za godzinę lub dwie woda będzie. Brak wody w gospodarstwie

przez  20 godzin  uznał  za karygodny. W  tej  sprawie  dzwonił  do  ZUW w Mławie i  uzyskał

informację, że gmina została o tym powiadomiona. W związku z tym ma prośbę, aby w razie jakiej

awarii, że jeśli przez jakiś czas wody nie będzie, informacja taka dotarła do mieszkańców.       

Pani Sekretarz – wyjaśniła, że 28.11.2005 r. nie było prądu i wody. Sołtysi , którzy byli na sesji

otrzymali  w  tej  sprawie  stosowne  pisma   Do  sołtysów,  których  nie  było  na  Sesji   pisma

zawiadamiające o tym fakcie zostały wysłane pocztą 25.11.2005 r.

Pan Janusz Konarzewski – powiedział, że sołtysa z Groch  -Imbrzyk na sesji nie było i o tym nie

wiedział, ale gmina mogła zadzwonić i  go powiadomić.  Powiedział, że ZUW  poinformował go ,

że o przerwie  w dostawie  wody zawiadomił  Pana Jusińskiego. Pan Konarzewski  uznał, że do

obowiązków  Pana  Jusińskiego  należało  powiadomienie  o  tym  fakcie  mieszkańców.  Pan

Konarzewski – poinformował, że na ostatniej sesji Rady Gminy  była mowa o odśnieżeniu. Pan

Wójt  mówił, aby odśnieżał ktoś z terenu, aby  było najbliżej. W jego stronie zamieszkania jest  3

ludzi, którzy mogliby odśnieżać.  Zgłosił chętnych z ciężkim sprzętem do odśnieżania: Spółdzielnię

Produkcyjną  ,  Pana  Nałęcza  i  Pana  Chumę.  Wymienieni  sami  mówili,  że  jeśli  otrzymają

informację, aby przystąpić do odśnieżania, to są na miejscu i są chętni.
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Pani Skarbnik – wyjaśniła, że każdy kto będzie odśnieżał musi mieć zarejestrowaną działalność

gospodarczą. 

Pan Janusz Konarzewski – powiedział, że płacone jest  bez  różnicy  tyle samo  każdemu,  a  z

drugiej strony nie czeka się, aż dana osoba przyjedzie odśnieżać z drugiego końca gminy.  

    

  Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała

Zofia Pszczółkowska
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