
 
 
                                                                        P R O T O K Ó Ł  Nr 14/04 
 
                                                 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

                                                 Publicznego Rady Gminy Gzy odbytego w sali narad w Gzach 

                                                 w dniu 22 kwietnia  2004 roku pod przewodnictwem Pana 

                                                 Zdzisława Kaczorowskiego – 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       

4. Pani Jadwiga Frąckiwicz       - kier. ZOSz. W Gzach 

5. Pani Anna Karpińska            - dyr. PG w Gzach 

6. Danuta Ojrzeńska                 - dyr. PSP w Skaszewie 

7. Pani Janina  Dąbrowska        - dyr. PSP w Gzach 

8. Pan Jan Machnowski             - dyr. PSP 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 2003 rok. 

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

3. Projekt uchwały w sprawie: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska       

    i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

4. Projekt uchwały w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Gzy. 

5. Projekt uchwały w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w       

    Gzach.                                                                             

6. Projekt uchwały  sprawie: sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkołach  

    podstawowych. 

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

8. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
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    zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy. 

9. Rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

10. Sprawy bieżące gminy. 

Pan Wójt – zaproponował, aby rozszerzyć o 1 punkt posiedzenie komisji-  w sprawie: 

utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku.       

Pan Przewodniczący Komisji – zaproponował o rozszerzenie jeszcze o 2 punkty – wniosek 

o rozszerzenie wyposażenia  – nagłośnienie sali sportowej, wniosek o wykonanie 

dokumentacji na drogi gminne Słończewo – Dziarno, Mierzeniec – Stare Grochy, Mierzeniec 

– Grochy Imbrzyki.  

Pan Wójt – poinformował, że wczoraj na poprzedniej komisji był omawiany wniosek o 

wykonanie dokumentacji na ww. drogi gminne i ustalono, że zostanie zorganizowane 

oddzielne spotkanie komisji z wyjazdem w teren i ustalenie programu i kolejności 

opracowania dokumentacji po 20 maja. Zapoznał, że otrzymamy środki na wodociągowanie z 

dodatkowej listy, gdzie byliśmy na 11 miejscu. Wodociągowanie zakończymy.  

Pan Przewodniczący Komisji – zapytał, czy nie będzie za późno jeśli odłożymy sprawę, a 

będzie trzeba składać wnioski o dotację na modernizację dróg? 

Pan Zdzisław Sierzan – zapytał, o którą drogę chodzi w Mierzeńcu – od żwirowni w 

kierunku Osieka i mieszka tam 5 rolników? 

Pan Ireneusz Ambroziak – odpowiedział, że tak chodzi o wymienioną drogę. 

Pan Przewodniczący Komisji – powiedział, że nie ma nic przeciw, aby odłożyć na później, 

ale czy potem  będziemy mogli skorzystać z dotacji na inwestycje drogowe? 

Poddał pod głosowanie propozycję rozszerzenia porządku posiedzenia komisji o 3 dodatkowe 

punkty w następującym brzmieniu: 

  1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok. 

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

  3. Projekt uchwały w sprawie: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska       

      i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

  4. Projekt uchwały w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Gzy. 

  5. Projekt uchwały w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w       

      Gzach.                                                                             
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  6. Projekt uchwały  sprawie: sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkołach  

      podstawowych. 

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

  8. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

      zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy. 

  9. Rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

10. Projekt uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do  

      Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku. 

11. Rozszerzenie wyposażenia sali sportowej – nagłośnienie.  

12. Rozpatrzenie wniosku Klubu „Samorządowego Porozumienia Rolników”. 

13. Sprawy bieżące  gminy. 

Za proponowanym porządkiem głosowało 4 członków komisji, 1 był przeciw i 1 wstrzymał 

się od głosu. Na sali obrad było 6 członków komisji. Proponowany porządek obrad został 

przyjęty większością głosów. 

Ad. pkt 1 

Pani Skarbnik – zapoznała, że odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 

6.04.2004r. Było omawiane sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2003. Pan 

Wójt udzielił wyjaśnień ww. sprawie. Komisja zapoznała się z Uchwałą Nr 131/C/2004 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25.03.2004 r. w 

sprawie wydania opinii o przedłożonym przez  Wójta Gminy Gzy  sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2003 rok. Omówiła ww. uchwałę. Zapoznała, co było brane pod uwagę w sprawie 

wydania ww. opinii. Stwierdzono niewykonanie planu w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych (89,33%). Skład Orzekający wydał pozytywna 

opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy  sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

2003r. Komisja Rewizyjna podjęła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok 2003 i w 

sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta - Uchwała  Nr 2/04,. Która została przesłana do 

RIO. Otrzymaliśmy Uchwałę Nr 202/C/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16.04.2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 06.04.2004 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Gzy. Omówiła ją. Zaznaczyła, że zadania inwestycyjne, które 

były zaplanowane zostały wykonane.                                            
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Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2003 stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr 131/C/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 25.03.2004 r.  sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Gzy sprawozdania budżetu za 2003 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr 2/04 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 06  kwietnia 2004 roku 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr 202/C/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 16.04.2004 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.                                              

Ad. pkt 2 

Pani Skarbnik – zapoznała, że wczoraj odbył się przetarg na budowę sieci wodociągowej z 

przyłączami w miejscowościach: Borza Nowe, Borza Strumiany, Grochy Serwatki, Tąsewy i 

Żebry Wiatraki i dlatego nie można było wcześniej sporządzić projektu uchwały  w sprawie: 

zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok. Budowa wymienionego wodociągu będzie z kredytu 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszwie. W 

proponowanej uchwale wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004 – 2005 

wysokość wydatków na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: 

Mierzeniec, Grochy Imbrzyki, Grochy Stare, Wójty Trojany wprowadzona jest wg przetargu, 

ale obecnie nie mamy jeszcze promesy. 

Na przebudowę drogi gminnej Ołdaki, Gzy i Gzy Wisnowa nakłady planowane są w 

wysokości 272.330,53 zł.  

Zapoznała, że otrzymaliśmy środki z SAPARD na inwestycje. Na przeprowadzenie wyborów 

do Parlamentu Europejskiego  otrzymaliśmy 10.006,00 zł. Ostatecznie została ustalona 

subwencja ogólna na 2004 r. – 3.746.696 zł w tym zwiększenie części oświatowej o kwotę 

30.459 zł. 

Na pomoc społeczną otrzymaliśmy 3.800 zł z przeznaczeniem na zakup komputera i 

oprogramowania w związku z realizacją świadczeń rodzinnych. Można utworzyć komórkę, 

aby załatwiała sprawy zasiłków rodzinnych lub zadnie przydzielić GOPS. Dziś nie wiadomo 

ile będzie osób korzystających z zasiłków. Otrzymaliśmy 13.952 zł na oświetlenie dróg 

publicznych za rok 2003. Obecnie od 1.01.2004 r. oświetlenie dróg publicznych na terenie 

gminy jest zadaniem własnym gminy.  
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Pan Wójt – poinformował, że w 2003 roku powiaty i gminy występowały z wnioskami o 

dofinansowanie do SAPARD. My wystąpiliśmy z 2 wnioskami. Powiat złożył 3 wnioski na 

drogi powiatowe położone w Gminie Gzy, Zatory i Pokrzywnica. Starosta wystąpił, aby 

gminy partycypowały w kosztach budowania dróg w wysokości 10% wartości. Kosztorys na 

drogę Borza Strumiany – Skaszewo wynosił 1.300.000 zł, a po przetargu 764.490 zł. Gminy 

otrzymują dotacje od 50 – 75% wartości inwestycji, natomiast powiaty do 50% wartości. 

Możemy podjąć decyzję, że nie dołożymy do inwestycji, ale są dwa wyjścia, powiat zrobi 

drogę lub nie. Pozostałe gminy dokładają proponowane środki. Jeśli nie dołożymy może być 

różnie potraktowane. Chcemy robić drogę Dziarno – Skaszewo, na która złożyliśmy wniosek 

do FOGR. Jeśli udałoby się pozyskać środki na drogę Dziarno – Skaszewo i ja wykonać, 

powiat zrobiłby drogę Skaszewo – Borza, to może powiat zrobiłby jeszcze drogę Borza – 

Osiek. Jest to mały odcinek. Środki przydałyby się, gdyby nie partycypować w budowie 

drogi, ale chodzi o dobrą współpracę z powiatem. Decyzja należy do rady.  

Pan Włodzimierz Żbikowski – zapytał, które gminy dołożyły środków na drogi powiatowe? 

Pan Wójt – odpowiedział, że dały Gmina Zatory i Pokrzywnica. 

Pan Włodzimierz Żbikowski – uważał, że jeśli powiat uzyskał środki na drogę, to nie 

zrezygnuje z jej robienia. 

Pan Wójt – poinformował, że uzyskali promesę i mogą zrobić drogę bez naszych środków. 

Pan Włodzimierz Żbikowski – uważał, że 67.449 zł, to dla nas duża kwota pieniędzy. 

Pan Ireneusz Ambroziak – jego zdaniem jest to szantaż. 

Pan Wójt – nie usprawiedliwia Starosty, ani powiatu, chcą robić więcej dróg gminy 

partycypują w kosztach. 

Pan Włodzimierz Żbikowski – powiedział, że droga w Porzywnicy, to też jest na gminie 

Winnica. 

Pan Wójt – odpowiedział, że tak, ale większość na gminie Pokrzywnica, a tylko mały 

odcinek na gminie Winnica i nie wie czy winnica też będzie partycypować w kosztach. 

Pan Przewodniczący Komisji – zaznaczył, że nie byli uprzedzeni o takim działaniu. Powiat 

wystąpił o środki do SAPARD, a teraz oczekuje od nas dofinansowania. Pytał Starostę na 

sesji, co będzie jeśli nie damy swoich środków, wymigał się od odpowiedzi. Uważał, że nie 

powinniśmy dofinansować w takiej wysokości. Do sesji wyjaśni się i wtedy zostanie podjęta 

decyzja.  Dofinansowanie  tak,  ale  pod  warunkiem,  że  miał być dłuższy odcinek drogi. Ma  
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nadzieję, że radni poprą  i będzie robiona inwestycja. Wycofanie się z robienia inwestycji 

drogowej, to decyzja Rady Powiatu. Nie jest to wspólna inwestycja. 

Pan Wójt – wyjaśnił, że nasz wniosek do SAPARD został sporządzony dobrze i złożony w 

terminie. Został przyjęty i dobrze oceniony. Termin składa wniosku jest od – do, a nie ma 

znaczenia czy złożony pierwszy, czy ostatni, aby w terminie. Były opinie w terenie, że 

złożony był za późno. Nie jest to prawdą. Nasza gmina znalazła się na liście rezerwowej na 

11 miejscu, a skorzystają z dotacji do 15 miejsca. Nie wiemy jaki będzie podatek WAT, który 

wpływa na wysokość kosztu zadania.  

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie propozycję wyłączenie z projektu 

Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok – dofinansowanie na drogę 

powiatową w wysokości 47.449 zł. Na 6 członków komisji obecnych na sali obrad za 

głosowało 3 członków komisji, 3 wstrzymało się od głosu. Niosek przeszedł większością 

głosów. 

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

budżetu gminy Gzy na 2004 rok z uwzględnieniem poprawki.  Na 6 członków komisji 

obecnych na sali obrad, za uchwałą głosowało 6 członków komisji.  

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

projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3 

Pani Skarbnik - w zawiązku z wodociągowaniem w miejscowościach: Borza Nowe, Borza 

Strumiany, Grochy Serwatki, Tąsewy i Żebry Wiatraki zachodzi konieczność zaciągnięcia 

kredytu w kwocie 350.000 zł z Funduszu Ochrony Środowiska. Okres spłaty trwałby 4 lata. 

Po spłaceniu połowy kredytu należy wystąpić o umorzenie należności z przeznaczeniem na 

inwestycję ekologiczną (kotłownię co. na olej).   

Pan Przewodniczący Komisji – podał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na 6 członków komisji obecnych na sali obrad, za 

uchwałą głosowało 6 członków komisji. 

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

projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Pan Wójt – zapoznał, że występował z wnioskiem o kredyt na kwotę 500.000 zł, ale po  
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przetargu okazało się, że wystarczy 350.000 zł kredytu. Było 7 ofert na wykonanie 

wodociągu. Wygrał najtańszy Bartczak z Piotrkowa Kujawskiego, który robił w gminie 

Gąsocin. Natomiast Pan Młyński wygrał przetarg na wodociągowanie wsi: Mierzeniec, 

Grochy Imbrzyki, Grochy Stare, Wójty Trojany. Wpłaty mieszkańców ustalone na kwotę 

1.800 zł.   

Ad. pkt 4 

Pani Sekretarz – poinformowała, że obywatele mają możliwość wg przepisów dostęp do 

protokołów z posiedzeń komisji i sesji, a u nas nie było tego zapisu w Statucie Gminy i 

dlatego propozycja uchwały. 

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

w Statucie Gminy Gzy. Na 6 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 

6 członków komisji.  

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

projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5 

Pani Sekretarz – zapoznała, że od 1.05.2004r. gminy przejmują obowiązki wypłacania 

świadczeń rodzinnych. U nas propozycja jest, aby obowiązki przejął GOPS. Dlatego należy 

wprowadzić zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie wiadomo 

obecnie ile będzie w związku z tym prac.  

Pan Wójt – poinformował, że można było zorganizować nowe stanowisko pracy w UG i 

należałoby zabezpieczyć środki na płace. U nas w GOPS jest 3 osoby i myśli, że na razie 

poradzą sobie z zadaniami. 

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany 

w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. Na 6 członków komisji 

obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 6 członków komisji. 

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

projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6 

Pani Jadwiga Frąckiewicz – poinformowała, że od 1.09.2004 r. wchodzi obowiązek 

uczęszczania dzieci 6 letnich do kl. ”O”. U nas s przy szkołach podstawowych.  Dlatego 

należy  podjąć  uchwałę  w  sprawie:  sieci  oddziałów  przedszkolnych  zorganizowanych  w  
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szkołach podstawowych. Będzie sprawa dowożenia dzieci – zadanie własne gminy – jeśli 

odległość od domu wynosi 3 km należy zakupić dzieciom bilety, zapewnić transport i opiekę 

w autobusie.  

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

oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. 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 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7 

Pani Sekretarz – poinformowała, że jest nowe zadanie dla gmin na podstawie ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prowadzenie działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pozarządowe i korzystanie z tej działalności przez organy 

administracji publicznych. U nas mogą korzystać straże, bo one są zarejestrowane w sądzie. 

Na razie nie przewiduje się realizacji zadań przez organizacje pożytku publicznego, ale 

uchwała musi być podjęta. 

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

programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego. 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 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8 

Pan Wójt – poinformował, że zachodzi potrzeba podjęcia uchwały, aby Pan Lenarcik mógł 

pobudować oczyszczalnię ścieków przy zakładzie przetwórczym. W zawiązku z wejściem do 

Unii Europejskiej musiałby zamknąć zakład, w którym ludzie mają miejsca pracy, a rolnicy 

dostarczają żywiec.  

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

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

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

projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9 

Pan Wójt – zapoznał, że Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie wystąpił o 

podwyższenie o 0,02 zł za 1m3 wody. Decyzja należy do rady. 

Pan Przewodniczący Komisji – zapytał, jaki będzie skutek jeśli nie wyrazimy zgody na 

podwyższenie stawki za zużycie wody.  

Pani Sekretarz – wyjaśniła, że jeśli rada nie rozpatrzy wniosku o zatwierdzenie taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę, to w ustawie jest zapis, że stawki wejdą po 70 dniach od 

dnia złożenia wniosku. 

Pan Przewodniczący Komisji – zaznaczył, że Dyrektor Zakładu mówił na spotkaniu, że jeśli 

zwiększy się ilość odbiorców wody, to cena wody obniży się, a ona wzrasta. 

Poddał pod głosowanie propozycję podniesienia ceny zużycia wody o 0,02 zł za 1m3. Na 7 

członków komisji za nie głosował nikt, 7 było przeciw.  

Komisja jednogłośnie odrzuciła ww. propozycję podniesienia ceny zużycia wody.  

Wniosek ZUW Mława stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10  

Pani Sekretarz – zapoznała, że w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonymi na dzień 13 czerwca 2004r. Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w 

Tąsewach złożył wniosek o utworzenie obwodu głosowania ww. zakładzie. Ma taką 

możliwość jeśli na dzień wyborów w Zakładzie przewidywana liczba pacjentów będzie 50 

osób. Odczytała projekt uchwały. 

Pan Jan Machnowski – zapytał, czy okoliczni mieszkańcy będą mogli skorzystać z obwodu 

głosowania. 

Pani Sekretarz – odpowiedziała, że nie, to będzie obwód zamknięty, tylko dla osób 

przebywających w Zakładzie. 

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

utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku. Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad 

za głosowało 7 członków komisji. 
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Komisja jednogłośnie zaopiniowała ww. uchwałę proponowaną na sesję Rady Gminy i 

projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11 

Pan Krzysztof Zabielski – poinformował, że rozmawiał z osobą, która zajmuje się 

nagłośnieniem min. w salach sportowych, przysłał ofertę na wykonania nagłośnienia w sali 

sportowej, a dzisiaj przyjechał i obejrzał ją. Potrzeba 4 głośniki zamontowane na ścianach, 

instalacja pod tynkiem. Wstępnie koszt ok. 10.000 zł. Po zakończeniu budowy, trzeba by było 

kuć tynki lub instalować kable w osłonach. 

Pan Przewodniczący Komisji – jego zdaniem pomysł dobry, koszty nie będą duże. 

Proponuje zrobić coś profesjonalnego.  

Pani Anna Karpińska – zaznaczyła, ze obecnie korzysta ze sprzętu Szkoły Podstawowej. 

Pani Janina Dąbrowska – zapoznała, że też sprzęt jest stary i nie będzie spełniał wymogów 

na nowej sali. 

Pani Skarbnik – zapytała, czy obecnie myślą o robieniu nagłośnienia w sali sportowej? 

Pan Krzysztof Zabielski – wyjaśnił, że po oddaniu sali sportowej, będzie trzeba kable 

przeprowadzać w listwach. Jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem przed położeniem 

tynków.  

Pan Wójt – uważał, że musi być współpraca z wykonawcą podczas wykonywania instalacji 

elektrycznej.  

Pani Skarbnik – zaznaczyła, że są środki na nieprzewidziane wydatki w kwocie 10.000 zł. 

Obecnie ma być zmiana wykładziny na klepkę i jest różnica środków. Obowiązuje ustawa o 

zamówieniach publicznych i do 6.000 zł można robić bez zamówień.  

Pan Krzysztof Zabielski – powiedział, że prześle ofertę i prosi o nie przegapienie sprawy.  

Pani Skarbnik – zaznaczyła, że są planowane środki na wyposażenie, ale pewnie nie będzie 

można realizować z wyprzedzeniem. 

Pan Wójt – prosił o współpracę przy budowie sali sportowej. Myśli o wystąpieniu o środki 

dodatkowe na wyposażenie  - ruchowe. Wniosek należy składać do 30.08, ale po wykonaniu 

sali sportowej.  

Pan Przewodniczący Komisji – uważał, że potrzeba jest, a rozwiązanie w późniejszym 

terminie, ale przed zakończeniem inwestycji. Bo potem będzie trzeba kuć ściany. 

Nagłośnienie powinno być profesjonalne, aby potem nie było kłopotów. W sprawie kładzenia 

wykładziny rozmawiał i nie sprawdza się. Podobno lepsza jest klepka. 
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Pan Wójt – zaznaczył, że będzie zmiana wykładziny na klepkę. Klepka, ładniej wygląda i 

łatwiejsza konserwacja.  

Ad. pkt 12 

Pan Przewodnicząc Komisji – przedstawił wniosek Klubu Radnych „Samorządowego 

Porozumienia Rolników” w sprawie przygotowania dokumentacji pod budowę dróg 

gminnych asfaltowych:  

1. Słończewo - Dziarno 

2. Mierzeniec – Stare Grochy 

3. Mierzeniec – Grochy Imbrzyki 

Wniosek stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Pani Marianna Filipowicz – zapytała o motywację dlaczego właśnie proponowane są 

wymienione drogi? 

Pan Przewodniczący Komisji – odpowiedział, że już wcześniej były zgłaszane. 

Pan Wójt – na sesji zgłaszał radny drogę w Nowym Przewodowie. 

Pani Marianna Filipowicz – zgłosiła drogę gminną Gotardy – Zakład przetwórstwa 

mięsnego do drogi powiatowej. 

Pan Wójt – nie ma nic przeciw propozycji Klubu Radnych. Na dzień dzisiejszy jest 

dokumentacja na 2 drogi Dziarno – Skaszewo i Kozłówka – Pękowo. Pierwsza 

prawdopodobnie będzie realizowana. Dla Wójta byłoby dobrze, aby było ustalone kolejność 

robienia modernizacji dróg gminnych. Uważa, że powinna być przygotowana dokumentacja 

na 2-3 drogi. Kończą się środki z SAPARD, a będą inne i należy być przygotowanym na 

modernizację np. 2 dróg gminnych.  Należy zastanowić się o kolejności  modernizacji dróg. 

Proponuje sprawdzić w terenie konieczność modernizacji dróg i ustalić plan ich robienia. 

Temat drogowy trudny i pracochłonny. Każdy może składać wniosek o modernizację, Rada 

ustali, który robić, a Wójt będzie realizował. 

Pan Przewodniczący  Komisji – przypomniał, że wniosek był składany na sesji, czas mija, a 

spotkania nie było. Problem polega na tym, aby nie było posądzenia, że nie będzie robiona 

następna droga. Można było rozeznanie w terenie zorganizować w miesiącu lutym, marcu. 

Pani Marianna Filipowicz – nie ma nic przeciw asfaltowaniu dróg, ale dlaczego te prosi o 

uzasadnienie. 

Pan Przewodniczący Komisji – powiedział, że są to drogi, o których modernizacji były  



- 12 - 

 

rozmowy lata do tyłu.  

Pan Wójt – ustalił z członkami komisji, o które odcinki drogi chodzi: Mierzeniec – Stare 

Grochy ok. 1km koło byłej szkoły, Mierzeniec – Grochy Imbrzyki w kierunku Osieka koło 

Pana Czaplińskiego i Dziarno – Słończewo  wylot koło mleczarni. 

Pani Zofia Frąckiewicz – zapytała, dlaczego droga Dziarno – Słończewo nie koło Pana 

Bednarskiego gdzie mieszka więcej ludzi niż przy wskazanej wcześniej. Zgłosiła wniosek 

robienia dokumentacji na drogę Szyszki – Ostaszewo Pańki – Koźniewo. Dzieci ze 

Słończewa nie uczęszczają do naszych szkół tylko do Gminy Sońsk, a dzieci z Szyszk, 

Ostaszewa Pańk, a nawet z Koźniewa uczęszczają do naszych szkół. Jest za drogą Słończewo 

– Dziarno, ale nie tą wskazaną.  

Pan Ireneusz Ambroziak – odpowiedział, że było spotkanie mieszkańców i była wybrana 

wskazana, ale można spotkać się jeszcze raz i ustalić, która droga jest do robienia konieczna. 

Pan Przewodniczący Komisji – poinformował, że nie mamy wpływu, aby dzieci uczęszczały 

do naszych szkół. Jest to wybór rodziców. Można głosować wnioski. Ma te, które były 

przedstawione. Jeśli są inne, mogą być zgłoszone. Każdy chce w swoim rejonie coś zrobić.  

Pan Wójt – myśli, że należy ustalić kolejność robienia dróg – jedną dłuższą i 2 krótszą. 

Pan Przewodniczący Komisji – przedstawił jeszcze raz wniosek 3 dróg do robienia 1. 

Słończewo – Dziarno, 2. Mierzeniec – Stare Grochy, 3. Mierzeniec – Grochy Imbrzyki. 

Pani Skarbnik – zaznaczyła, że należy zaciągnąć wyższy kredyt, bo jeśli będzie 5 wniosków 

na robienie dróg gminnych, to duży koszt.  

Pan Wójt – uznał, że należy określić długość dróg i wyliczyć ile będzie potrzeba środków na 

wykonanie dokumentacji.  

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie wniosek Klubu Radnych                        

„Samorządowego Porozumienia Rolników”. Na 7 członków komisji za wnioskiem głosowało 

5 członków komisji, przeciw nie głosował nikt, 2 wstrzymało się od głosu.  

Wniosek przeszedł większością głosów. 

Pan Wójt – wspomniał, że były też inne wnioski o drogę w Nowym Przewodowie, w 

Gotardach, Szyszki – Ostaszewo Pańki. 

Pani Marianna Filipowicz – powiedziała, że ona też zgłaszała wniosek o drogę Gotardy – 

Gotardy ok. 1 km. Jest wymóg, że musi być droga utwardzona do Zakładu Przetwórstwa 

Mięsa i właściciel zakładu jest skłonny dofinansować, ale nie wie jaką kwotę. 
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Pan Włodzimierz Żbikowski – zapytał, czy prawdą jest, że Pan Tomasz Paradowski wyraził 

zgodę w partycypowaniu w kosztach budowy drogi Skaszewo Nowe – Borza Strumiany w 

kwocie 30.000 zł. 

Pan Wójt – odpowiedział, że na dzień dzisiejszy wie, że na spotkaniu była rozmowa o 

dofinansowaniu do drogi przez Pana Paradowskiego, ale nie ma potwierdzenia we tej 

sprawie. 

Pani Zofia Frąckiewicz – złożyła wniosek ustny o robienie drogi Szyszki – Ostaszewo Pańki 

– Ostaszewo Włuski do Kożniewa. 

Pan Przewodniczący Komisji – zaznaczył, że są jeszcze 2 wnioski o robienie inwestycji 

drogowych: 1 Gotardy – Gotardy, 2. Szyszki – Ostaszewo Pańki – Ostaszewo Włuski i należy 

przeprowadzić rozmowy z Panem Lenarcikiem i Panem Paradowskim w sprawie 

dofinansowania do inwestycji drogowych.  

Poddał pod głosowanie 1 wniosek. Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za 

głosowało 4 członków komisji, 3 było przeciw.  

Wniosek przeszedł. 

Poddał pod głosowanie 2 wniosek. Na 7 członków komisji obe3cnych na sali obrad za 

głosowało 3 członków komisji, 4 było przeciw.  

Wniosek upadł.  

Był również wniosek robienia inwestycji drogi Nowe Przewodowo – Przewodowo Majorat. 

Poddał pod głosowanie ww. wniosek. Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za 

głosowało 2 członków komisji, 5 było przeciw.  

Wniosek upadł. 

Pan Wójt – jego zdaniem na wszystkie wskazane drogi nie będziemy w stanie wykonać 

dokumentacji, ze względu na potrzebne środki. Należy ustalić kolejność wykonywania 

dokumentacji projektowo kosztorysowej na drogi gminne. 

Pani Skarbnik- poinformowała, że jest 160.000 zł z nadwyżki budżetowej. Jeżeli będzie 

ustalone na sesji robienie dokumentacji na 4 drogi, nie będziemy wiedzieli jakie to będą 

koszty. Należy zaciągnąć kredyt. Jest realizacja budowy sali sportowej i inne inwestycje. 

Uważała, że jeśli będzie przeznaczone 50.000 zł, to tak,  ale nie więcej. Wiążą się z tym 

zmiany w uchwale. 

Pan Przewodniczący Komisji – uważał, że należy ustalić kolejność robienia dróg. 
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Ad. pkt 13 

Pan Wójt – poinformował, że na drogach gminnych pracuje  równiarka i będzie robić, aż 

skończy. Były uwagi do wykonanej pracy, dobrze by było gdyby Sołtysi nadzorowali prace, 

ale oni często nie mają czasu. Nawożenie żwiru będzie w czerwcu. Na budowę wysypiska 

będą w tym roku potrzebne środki. Odbył się przetarg i został wybrany wykonawca. Źle są 

podjęte uchwały w sprawie: przyjęcia Statutu związku międzygminnego pn. „Związek Gmin 

Ziemi Pułtuskiej”. Nie jest zarejestrowana w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Jutro 

jest spotkanie i podpisanie umowy z wykonawcą wysypiska. Planowany koszt ok. 12.000 zł. 

Będzie chciał dokończyć malowanie budynku. Należy remontować budynek Urzędu Gminy 

(przecieka dach, rynny przerdzewiały). Jest opracowana dokumentacja na remont po szkole. 

Do Urzędu Marszałkowskiego złoży wniosek o dotację na ww. budynek. Jest duża szansa 

otrzymania ich.  

Pan Jan Machnowski – poinformował, że budynek garaż autobusu został wyremontowany. 

Dach na budynku gdzie jest przedszkole przecieka, jest zabezpieczany, ale to nie wystarcza 

na długo. Podczas ostatniej wichury zostało zniszczone odgromienie na budynku szkoły, 

które zainstalowane było 27 lat temu. Do naprawy jest 7 kominów. Płot jest tylko od strony 

jezdni. Rozumie, że jest mało środków, ale prosi o wzięcie pod uwagą potrzeby konieczne i w 

miarę możliwości przeznaczyć na remonty środki. Dużo zostało z robione w szkole z 

rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły, ale wszystkiego nie można zrobić przy pomocy 

rodziców. 

Pani Danuta Ojrzeńska – zapoznała, że na budynku gospodarczym przecieka dach i 

odpadają tynki. Zniszczone są rynny na budynku szkoły. Należałoby ogrodzić teren nowego 

boiska. Jeśli byłyby środki, widzi takie potrzeby. 

Pan Przewodniczący Komisji – zaznaczył, że przy uchwalaniu budżetu było ustalane, że 

budowana jest inwestycja ( budowa sali sportowej ), a na ważniejsze remonty nas nie stać. 

Zgadza się, że naprawę dachu należy zrobić. Natomiast wymiana okien doszliśmy do 

porozumienia, że będzie robione całościowo przy wsparciu środków z ekologii.  

Pan Jan Machnowski – dodał, że szkoły mają pokrycie dachowe papą, są płaskie dachy, 

rozumie potrzeby gminy, ale inaczej się nie da. 
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Pan Przewodniczący Komisji – myśli o zmianie dachów na szkołach, wykonać ocieplenie  

kompleksowo. Remonty minimalne trzeba zrobić.  

Pan Wójt – powiedział, że obecnie priorytet, to budowa sali sportowej. Obecnie nie mamy  

środków na remonty szkół. 

Pan Przewodniczący Komisji – uważał, że szkoły należy wyremontować.  

Pan Krzysztof Zabielski – powiedział, że możemy otrzymać środki z Ministerstwa, ale nie 

wie jaka to byłaby kwota i jakie należy składać dokumenty? 

Pani Jadwiga Frąckiewicz – powiedziała, że środki są tam gdzie były klęski żywiołowe na 

remonty i na wyposażenie obiektów wybudowanych w 2003 r i oddanych do użytku do marca 

2004r. 

Pan Przewodniczący Komisji – uważał, że należy oszacować koszty remontów i wystąpić z 

wnioskiem o środki. Mieliśmy wstrzymać się z remontami, a robić tylko konieczne. 

Pan Zdzisław Sierzan – zapytał, czy podpisana jest umowa z NZOZ i miał być czynny 

ośrodek od 800 do 1800, a tak nie jest.  

Pan Przewodniczący Komisji – uznał, że należy zaprosić Pana Mikusia i wyjaśnić sprawę.  

Pan Zdzisław Sierzan – zapytał, czy jest prawdą, że na budowę płyt gnojowych nie potrzeba 

dokumentacji? 

Pan Wójt – odpowiedział, że tak, ale  na małe płyty. Wnioski zostały złożone i czekamy na 

odpowiedzieć. 

Pan Krzysztof Zabielski – zapytał, co z nawiezieniem piachu na parking przy szkole? Nie 

ma gdzie stawiać samochodów. 

Pan Wójt – odpowiedział, że będzie dowieziony. 

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie 

komisji. 
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Hanna Skorupska 

 

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Gminy Gzy 

Cezary Wojciechowski 


