
 

 

                                                          P R O T O K Ó Ł   Nr 14/04 
                                            
                                                  z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

                                                 odbytego w sali narad w Gzach w dniu 21 kwietnia 2004 roku 

                                                 pod przewodnictwem Pana 

                                                 Edwarda Malickiego – 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 Frąckiewicz    - kier. Z.O.Sz. w Gzach 

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

zaproszonych gości. 

Zapoznał z tematyka 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: zmian w Statucie Gminy Gzy. 

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

    w Gzach. 

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

10. Sprawy bieżące gminy. 

Pan Wójt – zaproponował dodatkowy punkt projekt uchwały w sprawie: utworzenia obwodu 

głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 

czerwca 2004 roku. 

Pan Witold Czapliński – zapytał dlaczego nie ma w porządku obrad rozpatrzenia złożonego 

wniosku wykonania dokumentacji  na drogę gminną w Mierzeńcu? 

Pan Wójt – odpowiedział, że rozpatrzenie wniosku, to szerszy temat, chodzi o więcej dróg 

gminnych. 

Pani Skarbnik – zaznaczyła, że można wprowadzić do realizacji  drogi, ale należy tez się 

zastanowić skąd środki na ww. cel. 

Pan Wójt – poinformował, że zaplanować robienie dróg można, ale są planowane do 

realizacji inwestycje i nie wiemy jak będzie ze środkami, może być potrzeba więcej. Nie 

wiemy jakie będą środki z Unii w latach 2004 – 2006 dla gmin. 

Pan Cezary Wojciechowski – jego zdaniem można omówić potrzeby robienia dróg i 

wprowadzić do sesji plan robienia dróg. 

Pan Mieczysław Skorupski – uważał, że należy sprawę odłożyć na termin późniejszy. 

Pan Witold Czapliński – jego zdaniem nie należy odciągać w czasie. 

Pan Wójt – zaproponował zająć się sprawą ok. 25 maja 2004r.  

Pani  Skarbnik – powiedziała, że jest propozycja wprowadzenia jeszcze jednego punktu 

projekt uchwały w sprawie: dofinansowania zadania inwestycyjnego. Chodzi o percypowanie 

w kosztach budowy drogi powiatowej Skaszewo – Borza Strumiany. 

Pan Witold Czapliński – był przeciwny dofinansowywaniu do drogi powiatowej, którą 

powinien pokryć powiat, a nie częściowo gmina. 

Pan Wójt – powiedział, że propozycja jest starostwa i prosi o wprowadzenie do porządku 

obrad, a na sesji zostanie rozstrzygnięte ww. sprawie. 

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie propozycję rozszerzenia tematyki 

posiedzenia komisji o 2 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. 
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  3. Projekt uchwały w sprawie: pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

      i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

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

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

    w Gzach. 

  6. Projekt uchwały w 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. Sprawy bieżące gminy. 

Na 7 członków komisji za głosowało 6 członków komisji, 1 wstrzymał się od głosu. 

Propozycja przeszła większością głosów. 

Ad. pkt 1 

Pani Skarbnik – zapoznała, że  w dniu 16 marca 2004 r. Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 

10/04 przekazał sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2003 do RIO, RIO 

przysłała pozytywną uchwałę. Omówiła uchwałę RIO z uzasadnieniem. Wyjaśniła, co było 

brane pod uwagę przy ocenie ww. sprawozdania. Była jedna uwaga, która dotyczyła nie 

pełnego wykorzystania środków w zakresie profilaktyki  rozwiązywania problemów 

alkoholowych (89,33%). 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gzy podjęła pozytywna opinię w sprawie wniosku o 

absolutorium dla Wójta, która została przesłana do RIO. 

Mamy Uchwałę RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Gzy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy. 

Zarządzenie Nr 10/04 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie: sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2003 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

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

Warszawie z dnia 25.03.2004r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta 

Gminy Gzy sprawozdania z wykonania 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 o opinii 

wykonania przez Wójta Gminy budżetu za rok 2003 i w sprawie wniosku o absolutorium dla 

Wójta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

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

Warszawie z dnia 16.04.2004r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Gzy z dnia 06.04.2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2 

Pani Skarbnik – zapoznała, że odbył się przetarg na wodociągowanie wsi: Mierzeniec, 

Grochy Imbrzyki, Grochy Stare, Wójty Trojany, ale na dofinansowanie z programu SAPARD 

jesteśmy na licie rezerwowej.  

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Ołdaki, Gzy, Gzy Wisnowa – będzie podpisana 

umowa na wykonanie jej. Dofinansowanie z SAPARD będzie w 74,94% wartości – 

201.471,03 zł.  

Otrzymaliśmy 10.006,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

Mamy pismo w sprawie ustalenia ostatecznej subwencji ogólnej na 2004 rok i zwiększenie 

części oświatowej o kwotę 30.459 zł.  

Z dniem 1 maja 2004 r. przejmujemy nowe obowiązki w sprawie wypłacania zasiłków 

rodzinnych. U nas planowane jest przekazanie zadań do GOPS. Otrzymaliśmy środki na 

zakup komputera i programu do prowadzenia ww. spraw. Jest to kwota 3.800 zł.  

Za oświetlenie dróg na terenie gminy od 1.01.2004r. gmina będzie pokrywać z własnych 

środków. 

W wydatkach zostało ujęte 67.449 zł na pomoc finansową na przebudowę drogi powiatowej 

Borza Strumiany – Skaszewo. 

Kwotę 2.200 zł zaplanowano na zakup tablic informacyjnych dla sołectw i 1 dla gminy. 

Wykonane będą w Szkole w Pułtusku. Koszt 13 zł z 1 tablicę.  
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W związku z wodociągowaniem wsi Borza Nowe, Borza Strumiany, Grochy Serwatki, 

Tąsewy i Żebry Wiatraki planowana jest długoterminowa pożyczka z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w kwocie 350.000 zł. Kredyt byłby na 

okres 4 lat, karencja 1 rok. Po spłaceniu połowy kredytu w 2007 roku druga połowa może być 

umorzona, ale kwota ta musi być zabezpieczona w budżecie i musi być przeznaczona na 

ekologię. 

Pan Witold Czapliński – zapytał, czy może być taka sytuacja, że przetarg się odbędzie, a 

potem zostanie podwyższona kwota. 

Pan Janusz Konarzewski – zaznaczył, że podwyższenie kosztu może być tylko za roboty nie 

przewidziane w kosztorysie. 

Pan Wójt – wyjaśnił, że musi być wg przetargu, ale może być zmiana podatku WAT. 

Pan Mieczysław Skorupski – zapytał, czy nie może być tak, że zostanie zmieniony 

wykonawca, bo będzie miał nie odpowiedni sprzęt. 

Pan Wójt – wyjaśnił, że były zastrzeżenia do Kuczalskiego, ale obecnie nie wygrał on u nas 

żadnego przetargu. Wygrał jeden z Piotrkowa Trybunalskiego – był najtańszy. Są terminy do 

wykonania wodociągu (SAPARD) i może być tak, że trzeba będzie wejść na obsiane pola. 

Drugie zadanie będzie robione później przez Pana Młyńskiego. Uważa, że jest lepszym 

wykonawcą od Pana Kuczalskiego.  

Pani Sekretarz – poinformowała, że umowy są z SAPARD i tylko takie mogą być 

wypełnione, a w nich nie może być własnych dopisków. 

Pan Wójt - zapoznał, że Starosta wystąpił do SAPARD o 3 drogi na Gminie Zatory, 

Pokrzywnica i Gzy. Gminy Zatory i Pokrzywnica dokłada po 10% wartości dróg. Powiaty 

otrzymują 50% dotacji z SAPARD. My na drogi otrzymujemy do 75%. Starosta od gmin 

prosi o 10%, a sami dadzą 40%. Uważa, że powinniśmy dać, aby współpraca układała się 

dobrze. Na terenie gminy mamy jeszcze do robienia drogi powiatowe. Jeśli nie damy mogą 

zrobić drogę, ale mogą zrezygnować i nie zrobić drogi, bo nie mają środków.  Ale mogą 

zrobić, a współpraca będzie gorsza i następne drogi nie będą robione, albo zrobią nie 

wiadomo kiedy.  

Pan Witold Czapliński – uważał, że gmina ma swoje zadania, a powiat swoje zadania.  
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Pan Wójt jego zdaniem powinniśmy współpracować z powiatem i uważa, że były długo 

czynione starania o tą drogę, również i Klub Radnych „Samorządowe Porozumienie 

Rolników”. 

Pan Cezary Wojciechowski – zapytał, czy Pan Tomasz Paradowski, który na spotkaniu 

obiecał dofinansować ww. drogę na kwotę 30.000 zł wywiązać ma się z obietnicy. Uważał, że 

powiat powinien przekazać drogę nam i my wykonalibyśmy ją za niższe środki. Starostwo 

dofinansowałoby mniej niż muszą teraz pokryć.  

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie propozycje dofinansowania do drogi 

powiatowej. Na 7 członków komisji za głosował 1 członek komisji, przeciw nie było, 6 

wstrzymało się od głosu.  

Wniosek przeszedł.  

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

budżetu gminy Gzy na 2004 rok z uwzględnieniem dofinansowania drogi powiatowej za 

głosowało 4 członków komisji, nikt nie był przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. 

Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała ww. uchwałę proponowaną na sesje 

Rady Gminy i projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3 

Pani Skarbnik – już wcześniej omówiła sprawę zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

wodociągowanie wsi. 

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

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 6  członków komisji, 

nikt nie był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu.  

Komisja większością głosów zaopiniowała ww. uchwałę proponowaną na sesję Rady Gminy i 

projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4 

Pani Sekretarz – wyjaśniła, że w Statucie Gminy Gzy zabrakło zapisu jak może być 

udostępniane Obywatelom dokumenty jawne.  
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Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany 

w Statucie Gminy Gzy. 

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

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

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5 

Pani Sekretarz – wyjaśniła, że od 1.05.2004r. zasiłki rodzinne będą płacone w GOPS i 

dlatego zmiana w Statucie GOPS. 

Pan Wójt – dodał, że zadanie wchodzi jako zadanie gminy, ale wiązałoby się z 

zatrudnieniem osoby i środkami na ten cel. Zdecydowali, że zadanie będzie wykonywać 

GOPS. 

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

w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 

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 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6 

Pani Jadwiga Frąckiewicz – poinformowała, że od 1.09.2004 r. dzieci kl. „0” będą miały 

obowiązek uczęszczania do kl.”0”. Przedszkola na naszym terenie są w wszystkich szkołach 

podstawowych. Nie było obwodów przedszkolnych. Obwody przedszkolne proponowane są, 

aby pokrywały się z obwodami szkolnymi. Będzie potrzeba środków na bilety miesięczne dla 

tych dzieci, które spełniać będą wymogi w tej sprawie.  

Pani Skarbnik – zapytała, czy będzie subwencja na oddziały przedszkolne? 

Pani Jadwiga Frąckiewicz – odpowiedziała, że nie wie, ale myli, że tak.  

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. 
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Ad pkt 7 

Pani Sekretarz – poinformowała, że to nowe zadanie na podstawie ustawy o działalności 

pożytku publicznego. U nas mogą być straże, są wpisane do rejestru sądowego i uzyskują 

uprawnienia statusu organizacji pożytku publicznego.   

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 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8 

Pan Wójt – przypomniał, że wcześniej była podjęta uchwała w sprawie: przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy – jest 

robione w kilku wsiach, a na dzień dzisiejszy jest potrzeba podjęcia jeszcze jednej uchwały w 

związku z koniecznością wybudowania oczyszczalni ścieków u Pana Lenarcika w Gotardach. 

Weszliśmy do Unii i muszą być spełnione wymogi – wybudowana oczyszczalnia przy 

zakładzie przetwórczym. W innym przypadku zakład zostanie zamknięty. 

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

przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy. 

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 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9 

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

wnioskiem o podwyższenie taryfy za wodę o 0,02 zł za 1m2 wody.  

Pan Przewodniczący Komisji – przypomniał, że Pan Stępka zapewniał nas, że jak będzie 

przybywać odbiorców wody będzie woda tanieć, a ona wciąż rośnie, a odbiorców przybywa. 

Pan Janusz Konarzewski – stwierdził, że mają zużyta wodą, za którą nikt nie płaci, bo jest 

pobierana z hydrantów. 

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie wniosek kto jest za wnioskiem ww. 

Zakładu? Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za wnioskiem nie glosował nikt, 5 

było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. 
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Wniosek został odrzucony.  

Wniosek zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie stanowi załącznik nr 13 

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10 

Pani Sekretarz – poinformowała, że z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Tąsewach 

wpłynął wniosek o utworzenie obwodu głosowania ww. Zakładzie. Obwód byłby tylko do 

wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku. 

Zapoznała, że przepisy zezwalają, aby został utworzony obwód głosowania, jeśli w dniu 

wyborów będzie przebywało co najmniej 50 wyborców. 

Pan Witold Czapliński – stwierdził, że nie można ludziom ograniczyć możliwości 

głosowania, bo przebywają w Zakładzie. 

Pan Wójt – potwierdził, że tak nie można ich ograniczać, pomimo, że niektórzy nie są 

sprawni fizycznie. 

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

utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 

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

glosowało 7 członków komisji. 

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

projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11 

Pan Wójt – zapoznał, że na terenie gminy pracuje równiarka i będzie robić kolejno wsie, aż 

zrobi. Ma kłopoty, bo od stycznia 1 pracownik jest na zwolnieniu lekarskim po operacji. 

Młodzi pracownic są, ale nie są w stanie go zastąpić. Jak otrzymamy promesę na 

wodociągowanie, będą zorganizowane spotkania we wsiach i będzie podpisanie umów na 

dofinansowanie mieszkańców do wodociągowania.  

Pan Andrzej Długołecki – powiedział, że nie ma znaku drogowego z nazwą miejscowości 

Nowe przewodowo. 

Pan Witold Czapliński – zapoznał, że nie również takiego znaku oznaczającego wieś 

Mierzeniec od strony Osieka i Grochy stare od Grochy Imbrzyki. 

Pan Wójt – poinformował, że zakończenie wodociągowania będzie 30.09.2004r. i prawie 

100% będzie gmina zwodociągowana. 
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Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie komisji. 

 

Protokołowała: 

 

Hanna Skorupska 

                                 

 

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Gminy Gzy 

Cezary Wojciechowski 


