
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 16/08 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i BudŜetu Rady Gminy Gzy  odbytego w dniu 

19 grudnia 2008 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach  

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Mariusz Mordwiński  – o godzinie 10.15 otworzył posiedzenie 
Komisji, przywitał członków Komisji  i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie                    
w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co wobec składu Komisji stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista  obecności stanowi załącznik     
nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli :   
1. Barbara Polańska           - Sekretarz Gminy 
2. Elżbieta Głowacka         - Skarbnik Gminy  
3. Zbigniew Kołodziejski   - Wójt Gminy 
4. Marianna Filipowicz      - Przewodnicząca Rady Gminy 
5. Jadwiga Frąckiewicz      - kier. ZOSz. w Gzach, Przewodniczący Gminnej Komisji  
                                                 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gzach. 
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Projekt  uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008. 
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania  
    Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. 
3. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego. 
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2009. 
5. Sprawy bieżące gminy. 
Członek Komisji Leon Pytel – zgłosił 3 wnioski,  a mianowicie,  do porządku obrad na 
posiedzenie  w roku 2009 wprowadzić następujące sprawy:  
1. Przygotować projekt uchwały do ustalenia lokalizacji budowy oczyszczalni ścieków. 
2. Przygotować projekt uchwały do ustalenia w całości całokształtu prac związanych 
     z komunalizacją gruntów, które istnieją jako mienie gminne  oraz z budową całości  
     kanalizacji,  związanej z oczyszczalnią ścieków.   
3. Rozważenie  możliwości zatrudnienia  w urzędzie gminy pracownika ds. promocji gminy,  
     kultury i sportu.  
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie wniosek dotyczący 
przygotowania projektu  uchwały do ustalenia lokalizacji budowy oczyszczalni ścieków. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący  przygotowania projektu w/w uchwały na 
posiedzenie w roku 2009. 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek dotyczący przygotowania projektu uchwały do 
ustalenia w całości  całokształtu prac związanych z komunalizacją gruntów, które istnieją jako 
mienie gminne oraz z budową całości kanalizacji związanej  z oczyszczalnią ścieków. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący przygotowania projektu  uchwały na 
posiedzenie. 
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Przewodniczący Komisji M. Mordwiński - zaproponował, aby wniosek dotyczący rozważenia 
możliwości zatrudnienia pracownika w urzędzie gminy ds. promocji  gminy, kultury i sportu 
został omówiony bez przegłosowania  w sprawach bieżących gminy. 
Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – zgłosił wniosek dotyczący umieszczenia                           
w proponowanym porządku posiedzenia,  projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków 
budżetu gminy, które  w roku 2008 nie wygasają upływem roku  budżetowego. Ustalono, że 
punkt ten będzie omawiany jako pkt 2 porządku posiedzenia. 
Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia: 
1.  Projekt  uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008. 
2.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie  
     wygasają z upływem roku budżetowego. 
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania  
    Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. 
4. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego. 
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2009. 
6. Sprawy bieżące gminy. 
Ad. pkt 1.  

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – poinformowała, że budżecie gminy do wprowadzenia 
jest konieczna zmiana. Zmiana wiąże się  z niewykonaniem zadania inwestycyjnego                  
„ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Gzy Wisnowa”. Zadanie jest na etapie 
przygotowań. Został opracowany projekt, był ogłoszony przetarg, została podpisana umowa 
wykonawcą. W związku z tym, że gmina miała przyznane środki  w wysokości 50.000 zł.,          
z Urzędu Marszałkowskiego, które zgodnie z umową  powinny być  wydatkowane w tym 
roku, a realizacja inwestycji do końca roku nie była możliwa , Pan Wójt wystąpił do Urzędu 
Marszałkowskiego o ujęcie tej kwoty jako wydatki niewygasające  UM i przekazanie ich          
w roku następnym. Sprawa została załatwiona pozytywnie i zostanie podpisana umowa.         
W związku z tym jest propozycja zmiany zmniejszenia   dochodów i wydatków budżetu           
o kwotę 50.000 zł.,     
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady 
Gminy - który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 2.  

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że z planowanej kwoty wysokości  30.000 zł.  na zadanie 
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Gzy Wisnowa” wydatkowano 7.270,46 zł. na 
opracowanie dokumentacji. Pozostała kwota w wysokości  22.729,54 zł. uchwałą Rady Gminy 
może przejść w kolejne wydatki,   jako  środki  niewygasające  z upływem roku budżetowego.   
Ostateczny termin realizacji 30.09.2009 r.  
W tym momencie salę obrad opuścił członek Komisji Leon Pytel pomniejszając ilość członków 
Komisji biorących udział posiedzeniu do 5 osób. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, na co wystarczą te pieniądze? 
Wójt  Z. Kołodziejski – powiedział, że gmina od Marszałka otrzymała 50.000 zł. Pieniądze te 
nie udało się wykorzystać ze względu na opracowanie dokumentacji  i uzyskanie pozwolenie 
na budowę. Środki były na fundamenty pod 2 zbiorniki wyrównawcze i dojście do hydroforni.  
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Obecnie wykonawca wszedł na budowę i robi niezbędne prace. Zapłata za wykonane prace 
nastąpi w roku 2009.  W roku 2009 ponownie wystąpi   do Marszałka, żeby otrzymać środki 
chociaż na 1 zbiornik.  Dodał, że orientacyjny koszt zbiornika  z ociepleniem i montażem 
będzie wynosił ok. 100.000 zł. Jego pragnieniem jest zamknięcie zadania, aby w okresie 
nadmiaru poboru wody, czy suszy wszyscy odbiorcy nie mieli problemu z wodą. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają upływem 
roku budżetowego. 
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu – 5 głosami „za” 
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady 
Gminy - który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3.  

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

Jadwiga Frąckiewicz – powiedziała, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości                                  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązują samorząd 
gminy do opracowania Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii. W związku          
z tym, że fundusze na realizację tego Programu pozyskiwane  są z opłat za zezwolenia 
wydane na punkty sprzedaży alkoholu na terenie gminy, co roku do wykorzystania jest inna 
kwota.  Na rok 2009 planowana kwota wynosi 36.750 zł. z tego na zadania, które wynikają 
realizacji planowanego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 
32.750 zł., na Przeciwdziałanie Narkomanii – 4.000 zł.  Program został przygotowany na 
spotkaniu członków GKRPA i  zawiera zadania, które są kontynuacją prac prowadzonych         
w roku bieżącym.  
W tym momencie przybył członek Komisji Leon Pytel. Aktualna ilość członków komisji 
biorących udział w posiedzeniu  
Przewodnicząca GKRPA w Gzach J. Frąckiewicz - przedstawiła zamierzone zadania i sposób 
ich realizacji oraz koszy.  Zaznaczyła, że zadania realizowane są głównie w szkołach   
podstawowych a także w Publicznym Gimnazjum w Gzach. Oprócz współpracy                          
z Komisariatem Policji, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną Program zawiera współpracę z Kościołami.  Jest to związane z planowanymi 
wyjazdami tzw. pielgrzymkami młodzieży szkolnej do Rostkowa oraz wycieczką „Śladami Ojca 
Świętego”, którą zamierza zorganizować PG w związku z planowaną uroczystością nadania 
imienia szkole. Poinformowała, że z planowanych środków wypłacane są również diety  dla 
przewodniczącego komisji i członków komisji. Dla przewodniczącego GKRPA ustala się 
wynagrodzenie miesięczne za udział w pracach Komisji wysokości 180zł., dla członków  za 
udział w pracach komisji kwocie 120 zł  i  przewiduje się jedno posiedzenie w kwartale. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, czy dużo środków ubyło z opłat za 
pozwolenia na sprzedaż alkoholu?  
Przewodnicząca GKRPA w Gzach J. Frąckiewicz – odpowiedziała, że na rok 2008 planowane 
było 37.000 zł. w tej chwili plan na rok 2009 wynosi 36.750 zł. Kwota ta zależy również od   
złożonych przez właścicieli sklepów oświadczeń o sprzedaży wartości alkoholu wg stanu na 
koniec danego roku.   
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Członek Komisji L. Pytel – powiedział, że z propozycji w  projekcie uchwały wyliczył, że 
30.830 zł. z opłat za sprzedaż alkoholu w naszej gminie gdzie  nie ma dużo sklepów,  to kwota 
pokaźna. Uważał,  że  120 zł  za posiedzenie dla członka komisji to  przesada, ponieważ Radni 
za udział w posiedzeniu  komisji, czy sesji otrzymują po 100 zł.   
Przewodnicząca GKRPA w Gzach J. Frąckiewicz – zaproponowała, podwyższyć  wysokość 
diet i Radnym.  
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady 
Gminy - który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4. 

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – powiedziała, że zadanie własne gminy można zlecić 
organizacji pożytku publicznego, pod warunkiem, że taka organizacja posiada statut 
organizacji i jest zarejestrowana. Poinformowała, że na terenie naszej gminy nie ma takiej 
organizacji.   W związku z tym, że jesteśmy w stanie sami wykonać zadania własne, które 
można byłoby zlecić , a jest obowiązek przygotowania uchwały w tej sprawie,   jest 
propozycja projektu uchwały o nie tworzeniu  programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady 
Gminy - który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński  -  zgłosił wniosek formalny o zmianę kolejności 
dróg w 2009 r. i poddał pod głosowanie. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie jednogłośnie opowiedziała się za  zgłoszonym wnioskiem. 
Skarbnik E. Głowacka – przypomniała,  że zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet 
gminy powinien być zatwierdzony do końca roku. W przypadkach wyjątkowych,  do końca 
marca. Poinformowała, że projekt budżetu gminy jest opracowany na zasadach, że  jest 
powiązany z budżetem państwa i projektem budżetu państwa. Gmina otrzymała pismo 
Ministra Finansów odnośnie przydzielonej subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej, 
dostaliśmy pisma powiadamiające o dotacjach,  i to zostało włożone do naszego projektu 
budżetu gminy. W związku z tym na pewno będą zmiany budżetu gminy, jeśli chodzi nawet         
o zadania rządowe zlecone. Wyszacowane dochody własne wynikają ze struktur 
organizacyjnych gminy i   ustalonych  podatków. Ogółem dochody na 2009 r. wyszacowano 
na kwotę 11.189.390 zł.  Po stronie dochodów i wydatków wprowadzona została kwota 
planowana ze środków unijnych, która nie wiadomo czy zostanie przydzielona. Podkreśliła, 
że na rok 2009  budżet jest dużo wyższy  od kwoty budżetu  roku 2008.  
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Jeśli chodzi o strukturę dochodów,  to subwencja ogólna stanowi - 44,8%,  dotacje celowe na 
zadania rządowe – 10,3%, dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 1,3%, dochody           
z tytułu podatków i opłat – 20,3%, dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze 
środków Budżetu Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych, dotacja rozwojowa w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego  - 23,3%. 
W Dziale Rolnictwo przewiduje się dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2.000 
zł. Planowane są dochody z tytułu pomocy finansowej z Budżetu Województwa 
Mazowieckiego na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody - 150.000 zł. ( 50.000 zł. z roku 2008, 
które przejdą jako środki nie wygasające  plus 100.000 zł. planowane  na następny etap 
rozbudowy). W dziale Transport i łączność -  plan   2.458.387 zł. Są to środki jednoroczne 
planowane  na 2009 rok  - 400.000 zł i dotacja rozwojowa – 2.058.387 zł. W dziale 
Gospodarka mieszkaniowa – plan 319.862 zł. Są to planowane dochody z najmu lokali  
mieszkalnych i wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9.862 zł. ,  dochody ze 
sprzedaży mienia – 310.000 zł.  W Dziale Administracja publiczna – plan 54.589 zł.  Są to 
dochody związane z dotacją celową na zadania rządowe zlecone, 5% dochodów dla gminy      
z zakresu zadań rządowych zleconych gminie - wydawanie dowodów osobistych  i odsetki od 
środków na rachunku bankowym gminy. W Dziale Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej – plan 643 zł.  Jest to dotacja z realizacji zadań rządowych dotycząca 
prowadzenia aktualizacji spisu wyborców. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa – plan 400 zł. , to dotacja z zakresu obrony cywilnej. W Dziale Dochody od 
osób prawnych – plan 1.930.411 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego skalkulowano wg 
stawki obniżonej ceny żyta 41 zł.  z 1 ha przeliczeniowego, założono wzrost podatku od 
nieruchomości  o 5%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane 
przez budżet państwa na kwotę 878.361 zł. wzrost o 14%.W dziale Różne rozliczenia -  plan  
5.012.548 zł. Są to subwencje ogólne dla gminy -  wzrost 8,5% w stosunku do roku ubiegłego 
z tego: wzrost  części wyrównawczej o 10,5% i części oświatowej o 6,8%. Z uwagi na 
zmniejszenie się ilości dzieci,   subwencja oświatowa może ulec zmianie.   W Dziale Oświata              
i wychowanie – plan 5.200 zł. Planowane są  dochody z wynajmu hali sportowej i z tytułu 
odsetek na rachunku bankowym. W Pomocy Społecznej – plan 1.255.350 zł.  Są tu głównie 
realizowane zadania rządowe  zlecone i częściowo zadania własne. Na ten cel gmina dostaje 
dotacje – 1.245.300 zł. 
Wydatki wyszacowano wg  obecnej struktury organizacyjnej gminy, przewidywanego 
wykonania budżetu za rok 2008, prognozowanego średniorocznego wskaźnika towarów          
i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,9%, w oparciu o proponowane zmiany Karty 
Nauczyciela, które wiążą się z podwyżką wynagrodzeń średnio o 10%. Wysokość 
obowiązkowych składek na Fundusz Pracy, który nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% 
podstawy ich wymiaru. Plan wydatków na 2009 r. został ustalony na kwotę  12.074.390 zł.     
z tego wydatki bieżące – 8.347.757 zł. ; wydatki majątkowe – 3.776.633 zł.  W Dziale 
Rolnictwo i łowiectwo wydatki planowane są na kwotę 364.040 zł.  Są to wydatki na  zadanie 
inwestycyjne „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody” – 230.000 zł  przy udziale środków           
z Budżetu Województwa Mazowieckiego 150.000 zł. , wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, energia 
studni głębinowych – 14.040 zł.   Opracowanie dokumentacji i inne prace przygotowawcze 
budowy gminnej oczyszczalni ścieków – 120.000 zł.   W Dziele Transport  i łączność – plan 
3.223.833 zł.   
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Planowana jest pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku na dofinansowanie 
budowy chodnika przy drodze powiatowej Szyszkach. Utrzymanie bieżące dróg – 117.000 zł  
W zadaniach inwestycyjnych drogowych – Przebudowa drogi gminnej Żebry Falbogi - Żebry 
Wiatraki ,  przebudowa drogi  gminnej Ostaszewo Włuski – Begno , przebudowa drogi 
gminnej Nowe Skaszewo – Sulnikowo. W Dziale Gospodarka mieszkaniowa – plan 32.000 zł. 
Planowane jest bieżące utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych oraz inne wydatki 
związane z gruntami i nieruchomościami. Działalność usługowa – plan 40.000 zł. Wydatki 
planowane są na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla osób fizycznych  
i prawnych ubiegających się  o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji i wydatki związane 
z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego. W Dziale Administracja publiczna  
- plan 1.599.433 zł. Środki planowane są na : utrzymanie administracji rządowej (otrzymana 
dotacja) – 38.983 zł, utrzymanie i obsługa Rady Gminy - 48.000 zł, utrzymanie urzędu gminy         
i wydatki na inwestycje  - 1.461.300 zł. , promocja jednostki samorządu terytorialnego – 
10.000 zł. , pozostała działalność - 41.150 zł. Do kalkulacji wydatków administracji przyjęto 
stan zatrudnienia – 20 osób, okresowe zatrudnienie pracowników przy udziale środków 
Powiatowego Urzędu Pracy, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia – 110% , 
planowane nagrody jubileuszowe     i odprawy emerytalne, składka ZUS, składka na Fundusz 
Pracy, wynagrodzenia prowizyjne  dla sołtysów, zabezpieczenie środków związanych                
z funkcjonowaniem urzędu i Gminnego Centrum Informacji, zakup programów 
komputerowych. Z zadań inwestycyjnych urzędu,  przewidziany jest remont budynku urzędu. 
W Dziale Urzędy  naczelne organów władzy państwowej – plan 643 zł.  Planowane wydatki 
związane są z aktualizacją spisu wyborców w ramach przyznanej dotacji. W Dziale 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 93.400 zł. W dziale tym 
zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 
85.000 zł., realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 400 zł.  i zarządzanie kryzysowe – 
8.000 zł.. Kwota  wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. W dziale Dochody od osób 
prawnych, fizycznych i wydatki związane z poborem – plan 73.500 zł. Obsługa długu 
publicznego – plan 230.000 zł. Różne rozliczenia (rezerwa)  – plan  60.000 zł. W dziale 
Oświata i wychowanie – plan 4.553.611 zł. w tym: zakupy inwestycyjne – 18.500 zł. i wydatki 
bieżące 4.535.111 zł. W dziale tym planowane są podwyżki plac dla nauczycieli z dniem 
01.01.2009 r. o 5% oraz dodatkowo od 01.09.2009r. o następne 5%. Subwencja oświatowa 
nie pokrywa wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych i gimnazjum.            
W Dziale Ochrona Zdrowia - plan 36.750 zł. Jest to realizacja Gminnego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.   
Pomoc społeczna – plan 1.435.240 zł. Źródła finansowania w zakresie pomocy społecznej to: 
dotacje celowe na zadania rządowe zlecone – 1.108.300 zł., dotacje celowe  na 
dofinansowanie zadań własnych – 146.000 zł. i środki gminy – 180.940 zł. W Dziale 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 244.300 zł.  Rekultywacja wysypiska 
śmieci Grochy Serwatki - 70.000 zł. i pomoc finansowana wysypisko w Płocochowie -  6.300 
zł., utrzymanie zieleni – 3.000 zł. , budowa punktu oświetlenia ulicznego w Gzach - 15.000 zł. 
, wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 3.000 zł.  W dziale Kultura             
i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 122.640 zł. Jest to utrzymanie budynku świetlicy       
i dotacja dla GBP. Kultura i sport – plan 15.000 zł.  
 
 



- 7 - 
 
Po zbilansowaniu dochodów i wydatków jak również rozchodów,  ponieważ są do spłaty 
kredyty (744.104 zł.) zachodzi konieczność sfinansowania deficytu budżetu – 935.000 zł.          
i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 615.000 zł. Razem planowany kredyt na rok 2009 
– 1.550.000 zł. Kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2008 r. wg prognozy – 3.076.030 zł.  
Zadłużenie planowane na dzień 31.12.2009 r. – 3.881.926 zł., co stanowi 34,7% planowanych 
dochodów ogółem. Spłata rat  kredytów  i pożyczek oraz odsetek bankowych w roku 2009 
stanowią 8,7% planowanych dochodów ogółem. Okres spłaty kredytów  i pożyczek 
zaplanowano do roku 2015. 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna. Zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych nie przekroczono progów tj.  60% dochodu - stanu kredytów na koniec roku         
i 15% spłat rat kredytów.  
Uchwała Nr 288/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 
projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok oraz o możliwości  sfinansowania deficytu 
budżetowego i prognozie kształtowania się długu Gminy Gzy – stanowi załącznik nr  6 do 
niniejszego protokołu. 
Członek Komisji L. Pytel – zapytał, czy w projekcie uchwały budżetowej na 2009 r. są 
uwzględnione podwyżki dla pracowników urzędu gminy, ponieważ słyszał tylko                         
o uwzględnieniu podwyżek dla nauczycieli? 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że tak jak dla nauczycieli  tak i dla pracowników 
zaplanowane zostały 10% podwyżki. 
Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że rok 2009 będzie rokiem trudnym, ponieważ kryzys 
finansowy dotknął cały świat. Jednak zadania do wykonania należało zaplanować                       
i prognozować.  Zadania w 2009 r. to:  

1. Opracowanie dokumentacji  i inne prace przygotowawcze budowy oczyszczalni 
ścieków.  

Gmina posiada tylko koncepcję lokalizacji we wsi Przewodowo-Parcele  natomiast w którym 
to będzie miejscu  nie jest ustalone. Jego zdaniem, dobrze byłoby aby w 2009 r. znaleźć 
działkę zlokalizować oczyszczalnię i opracować dokumentację, żeby była szansa otrzymania 
pieniędzy z zewnątrz. 

2. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Gzy-Wisnowa. 
Na zadanie jest 50.000 zł. jako środki nie wygasające w roku budżetowym 2008 Urzędu 
Marszałkowskiego, jest opracowana dokumentacja i wykonawca już pracuje. Gmina będzie 
się ubiegać o następne środki. Na zadanie te zostało zaplanowano  230.000 zł. 

3. Remont budynku Urzędu Gminy w Gzach.   
Zadanie jest skosztorysowane. Brak opracowanej dokumentacji. Remontu wymagają sufity, 
podłogi, wymiana instalacji elektrycznej.   

4. Zakup oprogramowania systemu elektronicznego obiegu dokumentów.  
Planowany koszt – 16.000 zł.  
       5.   Zakup zestawu komputerowego  dla Publicznej Szkoły w Skaszewie  – 4.000 zł. 
       6.   Zakup sprzętu komputerowego dla PSP w Gzach – 10.500 zł.   
       7.   Zakup drukarki laserowej – 4. 000 zł. 
       8.   Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Gzy – 15.000 zł..  
Postawienie słupa  wymaga opracowania dokumentacji i uzgodnień. 
       9.  Zakup sprzętu nagłaśniającego w  świetlicy w Gzach – 14.000 zł.  
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W dalszej kolejności omówił załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej  - limity 
wydatków na wieloletnie  programy inwestycyjne w  latach 2009-2011: 

1. Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo-Sulnikowo - 2.421.633 zł.    
Jest to droga o długości ok. 4000 m. Wniosek o środki z  Funduszy Unijnych  do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego został złożony w terminie,  przeszedł  
pomyślnie etap oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej 
przez komisję konkursową.  Jakie będą dalsze losy wniosku  nie wiadomo. 

2. Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski – Begno. 
Koszt inwestycji ok. 1.000.000 zł.  O dofinansowanie budowy drogi gmina wystąpi do 
Marszałka. Przebudowa drogi zaplanowana jest na 2 lata. 

3. Przebudowa drogi gminnej Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki. 
Koszt przebudowy  700.000 zł. Długość drogi  2000 mb. Dokumentacja na drogę  została 
opracowana 2006 r. O dofinansowanie drogi gmina wystąpi do WFOGR, który jak wiadomo 
nie przydziela dużych środków. 
Następnie wniósł autopoprawkę o wprowadzenie do w/w załącznika zadania inwestycyjnego 
„Przebudowa drogi gminnej Porzowo – Kozłowo”  o długości 1421 mb. Koszt przebudowy 
drogi ok.  900.000 zł.  Realizacja zadania  rok 2009 i 2010. Na drogę jest opracowana 
dokumentacja.  
Członek Komisji Stanisław Pieńkowski – wnioskował o zmianę kolejności dróg. Zamiast 
„Przebudowa drogi gminnej Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki”  wstawić pod poz. 3 
„Przebudowa drogi gminnej Porzowo-Kozłowo”.  
Członek Komisji L. Pytel -  poinformował, że ma inny wniosek,  gdyż  jego zdaniem każdemu 
społeczeństwu żyjącemu we wsi Kozłowo, czy we wsi  Żebry-Wiatraki coś się należy.  
Zaproponował, że  jeżeli  będą środki,  wykonać po ok. 1000 mb drogi jednej i drugiej, aby 
kontynuować to w  latach następnych.  
Skarbnik E. Głowacka – przedstawiła jak sprawa wygląda od strony finansowej. Wyjaśniła, że 
Rada Gminy może wprowadzać zmiany pomiędzy budżetami i zmieniać inwestycje  
natomiast   jeśli chce zwiększać deficyt budżetu i  kredyty, to musi być na to  zgoda Pana 
Wójta. Dodała, że kolejność w zapisie,  w planie inwestycyjnym nie ma  znaczenia. Następnie 
poprosiła członków Komisji  o przedstawienie źródeł finansowania. 
Członek Komisji S. Pieńkowski – zaproponował, żeby „Przebudowa drogi gminnej Porzowo – 
Kozłowo była finansowana z udziałem środków FOGR. 
Przewodniczący Komisji  M. Mordwiński – poddał pod głosowanie autopoprawki: 
- wprowadzić do planu pod poz. 3 „Przebudowę drogi gminnej Porzowo-Kozłowo”                    
z udziałem środków z FOGR w wysokości – 100.00 zł.  oraz zwiększając  kredyt gminy o kwotę  
350.000 zł  w roku 2009. Nakłady do poniesienia w roku 2010 – 450.000 zł.  
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za” przy 
1 głosie „przeciwnym” pozytywnie zaopiniowała w/w autopoprawkę. 
W dalszej kolejności poddał pod głosowanie  następną autopoprawkę : 
- Umieścić „Przebudowę drogi gminnej Żebry Falbogi -  Żebry Wiatraki” na poz. 4 w/w 
załącznika zdejmując środki pochodzące z innych źródeł finansowania i zwiększając kredyt 
gminy z kwoty 100.000 zł.  do kwoty 150.000 zł.  Środki własne gminy w roku 2009 będzie 
stanowić kwota – 50.000 zł. Nakłady inwestycyjne do poniesienia w roku 2010 – 500.000 zł. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 3 głosami „za” przy 
3 głosach  „wstrzymujących”  pozytywnie zaopiniowała w/w autopoprawkę. 
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Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zgłosił wniosek,  polegający na przeznaczeniu        
w dziale 600 kwoty 10.000 zł.  na opracowanie dokumentacji na drogę Wójty Trojany – 
Baraniec i poddał pod głosowanie. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”  
pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek. 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gzy 
na rok 2009 wraz z przegłosowanymi autopoprawkami.  
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”  
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady  wraz                     
z przyjętymi autopoprawkami  - który stanowi załącznik nr  7 do niniejszego protokołu. 
Członek Komisji L. Pytel – w sprawie przygotowania projektu uchwały o lokalizacji 
oczyszczalni ścieków  powiedział, że  wniosek zgłosił, żeby przeanalizować sprawę,  aby             
w pierwszym kwartale 2009 r.  można było określić ścisło lokalizację pod budowę 
oczyszczalni ścieków. Chodzi o znalezienie  na terenie wsi Przewodowo-Parcele,   od zaraz,   
gruntu właściwego pod budowę oczyszczalni. Dodał, że taki grunt wprawdzie jest,  ale jest        
z nim problem. 
Wójt Z. Kołodziejski – uznał, że powyższy grunt jest tylko na papierze.    
Członek Komisji L. Pytel – kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że sprawą zaczął się 
interesować bardziej, rozmawiał z Panem Januszem Jerzym, który opracował sanitację 
gminy. Poinformował, że w Przewodowie-Parcele  jest działka, która ma nieco niższą klasę 
gruntu od „niby gminnej” . Jest to działka o pow. 0,40 ha ( kl. IVa –  0.33 ha, IVb -0,07 ha )             
z drogą dojazdową. W związku z tym,  zaproponował bliższe zainteresowanie się sprawą                          
i przeprowadzenie rozmowy z właścicielem tej nieruchomości, ponieważ łatwiej byłoby 
uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i odrolnienie. Dlatego,  wnioskował do radnych         
o nadaniu biegu  tematowi na początku przyszłego roku,  natomiast zainteresowanie się tą 
sprawą proponował od zaraz. 
Wracając do wniosku dotyczącego przygotowania projektu uchwały do ustalenia w całości 
całokształtu prac związanych z komunalizacją gruntów, które istnieją jako mienie gminne  
powiedział, że musimy mieć świadomość jakie nieruchomości gminne stanowią majątek 
gminy. Poprosił Pana Wójta o zajęcie się tematem i przejrzenie dokumentacji, jakie mamy 
prawo własności do nieruchomości,  jak ewentualnie je  sprostować i załatwić. 
W sprawie utworzenia stanowiska w urzędzie gminy zajmującego się promocją gminy, 
kulturą i sportem powiedział, że chodzi o właściwe wykorzystanie hali sportowej przy PG       
w Gzach,  czyli stworzenie  warunków  do właściwego życia dla młodzieży. 
Wójt Z. Kołodziejski – przypomniał, że członkowie Komisji  otrzymali informacje o stanie 
mienia komunalnego - budynki i  budowle, grunty. W informacji zostało wykazane to, na co 
gmina ma własność. Zaznaczył, że są grunty, które w dokumentach figurują, że są                    
w posiadaniu gminy, ale faktycznie nie są naszą własnością, gdyż może być to własność 
Skarbu Państwa, czy Starostwa Powiatowego. Są to rzeczy, które do tej pory nie są 
uregulowane.  Podobnie do tej pory nie są uregulowane własności dróg. Drogi                           
z uregulowaną własnością to: Stare Grochy, Mierzeniec, Wójty-Trojany gdzie była  ich 
przebudowa. Nadmienił, że obecnie składając wnioski o środki  unijne,   na drogi trzeba mieć 
własność. W związku z tym,  poczynił działania (na wszystkie drogi łączące  we wsiach               
i między wsiami, na które są złożone wnioski lub w przyszłości będą składane) i  wystąpił        
o ich komunalizację.  
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Na dzień dzisiejszy otrzymał decyzje o skomunalizowaniu wszystkich dróg, które muszą się 
uprawomocnić.  Po uprawomocnieniu się decyzji,  będzie można składać wniosek do Sądu       
o  założenie księgi wieczystej. Uznał, że  podobnie trzeba przejrzeć inne rzeczy                            
i skomunalizować. 
Odnośnie utworzenia stanowiska  zajmującego się promocją gminy, kulturą i sportem 
powiedział, że stanowiska d/s promocji gminy nie ma,  natomiast kultura i sport jest 
przypisana pracownikowi w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. Dlatego, 
trzeba się zastanowić,  czy  ma to sens, czy nie przyjrzeć się i  przypisać pracownikowi 
prowadzącemu inne sprawy. Uznał, że utworzenie stanowiska to koszty, a być może jest 
potrzebne inne  ważniejsze stanowisko np. do prowadzenia spraw inwestycyjnych, czy  
pozyskania środków unijnych. 
W sprawie oczyszczalni ścieków stwierdził, że sprawa ta jemu  również leży  na sercu. 
Członek Komisji L. Pytel – przypomniał, że do urzędu gminy sołtysi dostarczali listy osób 
zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków i zapytał, ile wpłynęło list        
i z jakich wsi ? 
Wójt Z. Kołodziejski  -  wyjaśnił, że obecnie trudno jest mu odpowiedzieć, ale w urzędzie są 
wykazy , na których  figuruje  ok. 100 osób. 
Członek Komisji L. Pytel – powiedział, że złożone przez sołtysów  listy trzeba przeanalizować. 
Poinformował, że  w miejscowościach o zabudowie kolonijnej, gdzie nie ma wysokiego  
poziomu wód gruntowych, opracowując odpowiedni program można byłoby na ten cel  
pozyskać środki na  dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  dla 
poszczególnych odbiorców. 
Wójt Z. Kołodziejski  -  poprosił członków Komisji o zajęcie  stanowiska  w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Pułtusku jako rekompensaty utraconych 
dochodów za brak wykwaterowania rodziny Państwa Salwin. W roku 2008 byłaby to kwota 
24.360 zł. Następnie odczytał treść pisma Starosty Pułtuskiego. W dalszej wypowiedzi, 
przypomniał, że w/w rodzinie spalił się  dom. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach 
nie chciał przedłużyć umowy na wynajem  lokalu mieszkalnego, a rodzina Państwa Salwin 
dalej tam mieszka. Poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zakwaterowania    
7 osób w warunkach jakie mają w DPS. W związku z tym,  proponował im mieszkanie (gdy 
wyprowadzi się z niego Pani dyrektor PSP) w budynku szkolnym w Skaszewie, które należy 
odnowić. Nadmienił, że w lokalu jest co, woda, wc. Pani Salwin złożyła oświadczenie ,że            
w czasie zimy nie wyprowadzi się z zajmowanego lokalu i będzie w nim mieszkać do końca 
czerwca 2009 r. Poinformował, że przez okres 2 lat,   na dzień dzisiejszy w/w uregulowała 
sprawy własnościowe nieruchomości i pobudowała  fundamenty, ściany, wstawiła okna             
i przykryła dach. W związku z tym, zapytał, czy Komisja uwzględnia prośbę Starostwa 
Powiatowego? 
Członkowie Komisji byli przeciwni udzieleniu pomocy finansowej na 2008 r. powiatowi 
pułtuskiemu w wysokości 24.360 zł.  jako rekompensaty utraconych dochodów za brak 
wykwaterowania z DPS w Ołdakach rodziny Państwa Salwin. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński -  przypomniał, że Pan Wójt miał porozmawiać          
z  Zarządem Powiatowym Dróg w Pułtusku  w sprawie oznakowania. 
Wójt Z. Kołodziejski  - wyjaśnił, że w sprawie oznakowania z ZPD rozmawiał, ale na dzień 
dzisiejszy jest nic nie załatwione. 
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Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że gmina złożyła deklarację uczestnictwa                   
w 2 projektach kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego  na lata 2007-2013 W projektach udział bierze cały powiat pułtuski wraz ze 
Starostwem Powiatowym. Pierwszy projekt obejmuje przekształcenie wszystkich map 
papierowych w mapy elektroniczne. Drugi projekt obejmuje papierowe prowadzenie 
rejestrów, obieg dokumentów wewnątrz urzędu  - przekształcenie na  system elektroniczny. 
Do projektu przystąpiło 280 gmin i 41 powiatów. Na obecnym etapie szacuje się, że  
wysokość wkładu gminy w obu projektach w latach 2009 -2012 nie powinna przekroczyć 
kwoty 60.000 zł.  zaś jednego powiatu 500.000 zł. W 2009 r. przewiduje się koszt ok. 10.000 
zł.  
Przewodnicząca Rady Gminy Marianna  Filipowicz – zapytała, czy jest to wymóg, czy 
konieczność ? 
Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że nie jest to wymóg, ale potrzeba, gdyż 
zadeklarowały się wszystkie gminy w powiecie pułtuskim i będzie to jeden program dla 
wszystkich gmin i Starostwa Powiatowego. 
Jednocześnie nadmieniła, że razem z  informatykiem uczestniczyła w pierwszym spotkaniu    
w odnośnie dostępu do internetu szerokopasmowego dla wszystkich mieszkańców gmin. 
Inicjatorem spotkania był Starosta Pułtuski. W przedstawieniu przez firmę oferty brali udział 
przedstawiciele poszczególnych gmin. Jeśli w projekcie uczestniczyłyby wszystkie gminy 
powiatu wówczas koszty w całości byłyby mniejsze i większa szansa  dofinansowania                
z Funduszy Europejskich.  Następne spotkanie odbędzie się 07.01.2009 r. 
Przewodnicząca Rady Gminy M. Filipowicz – zgłosiła wniosek, żeby na sali obrad, w której 
odbywają się posiedzenia Komisji i sesje Rady Gminy była  zawieszona  mapa gminy Gzy, 
ponieważ istnieje  taka potrzeba. 
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że mapy do zawieszenia w sali obrad nie ma, ale można 
zamówić.  
Członek Komisji L. Pytel – w związku z podjętą uchwałą o przystąpieniu do opracowania 
Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2009-2020 wnioskował o utworzenie zespołu 
koordynacyjnego składającego  się przynajmniej z 5 osób.  Zaproponował aby w skład 
zespołu stanowili  dyrektorzy wszystkich  szkół i  część pracowników urzędu gminy.  Jego 
zdaniem, z tematem należy ruszyć zaraz po nowym roku, ponieważ chciałby,  żeby  było jak 
najwięcej informacji, które mógłby przekazać przed  Walnym Zebraniem Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi” mającym się odbyć ok. 20.01.2009 r. gdyż do 
opracowanej Strategii LGD należy wnieść swoje zadania.  
Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że przeglądała Strategie opracowywane przez osoby      
z zewnątrz i  Strategie, które opracowywane były we własnym zakresie. Poinformowała, że  
na opracowanie  Strategii wewnątrz potrzeba  bardzo dużo czasu, a osoby włączone w to 
muszą ze sobą na prawdę współpracować. Dodała, że w chwili obecnej  praca w urzędzie 
odbywa się w okrojonym składzie,  ponieważ odeszła Pani Kaczmarska, która prowadziła 
wiele zadań. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński -  w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego 
Narodzenia, życzył wszystkim zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt. 
                    Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący M. Mordwiński                       
o godz. 12.30   zamknął posiedzenie Komisji.    
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