
P R O T O K Ó Ł  Nr 19/09 

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

 17  czerwca  2009 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach  

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Mariusz Mordwiński  – o godzinie 10.25 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. Elżbieta Głowacka         - Skarbnik Gminy  

2. Barbara Polańska          - Sekretarz Gminy 

3. Zbigniew Kołodziejski    - Wójt Gminy 

4. Jadwiga Frąckiewicz      - kier. ZOSz. w Gzach 

5. Marianna Filipowicz      - Przewodnicząca Rady Gminy  

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie współdziałania Gminy Gzy z Gminą Pułtusk w zakresie    

    realizacji zadań edukacji publicznej obejmującej wychowanie przedszkolne prowadzone  

    w publicznych przedszkolach przez Gminę Pułtusk. 

2. Projekt uchwały w sprawie współdziałania Gminy Gzy z  Gminą Winnica w zakresie  

    realizacji zadań edukacji publicznej obejmującej wychowanie przedszkolne prowadzone     

    w publicznych przedszkolach przez Gminę Winnica. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 

4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 

    2009. 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gzy. 

7. Projekt uchwały w sprawie  wyborów sołtysa w sołectwie Nowe Przewodowo. 

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym 

    zasobem gminy na lata 2009-2013 i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład  

    mieszkaniowego zasobu gminy. 

9. Zapoznanie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. 

10. Sprawy bieżące gminy. 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji M. Mordwińskiego porządek posiedzenia w brzmieniu 

jak wyżej został przyjęty jednomyślnie.  

Ad. pkt 1 i 2. 

Skarbnik Gminy E. Głowacka – wyjaśniła, że w gminie nie ma przedszkola gdzie rodzice 

mogliby posyłać do niego dzieci, a zadanie w zakresie edukacji jest zadaniem własnym gminy, 

w związku z tym rodzice mogą  dzieci posyłać do przedszkoli innych gmin,  a gmina ma 

obowiązek finansowania uczestnictwa dziecka w  tym przedszkolu.  
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O dotacje wniosek złożyła gmina Pułtusk i Winnica, co jest  zgodnie z ustawą o systemie 

oświaty. Do gminy Pułtusk uczęszcza 4 dzieci do gminy Winnica 1 dziecko. Z uwagi na to, że 

w naszej gminie nie ma takiego przedszkola zachodzi konieczność podjęcia  uchwał a 

następnie porozumień na podstawie których gmina partycypuje w kosztach innych gminy. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, na czym polega takie finansowanie ? 

Skarbnik E. Głowacka –  odpowiedziała, że finansowanie polega na tym, że  jest to koszt 

wyliczany z wydatków bieżących  jakie  gmina Pułtusk i Winnica daje za utrzymanie  bieżące 

przedszkola i  rozdziela to na poszczególne dzieci. Koszt pobytu  dziecka z wydatków 

bieżących gmina Pułtusk dofinansowywuje 608,21 zł.  miesięcznie na 1 dziecko, gmina 

Winnica 518,56 zł.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekty uchwał                 

w sprawie współdziałania Gminy Gzy z Gminą Pułtusk i Gminą Winnica oraz  w zakresie 

realizacji zadań edukacji publicznej obejmującej wychowanie przedszkolne prowadzone         

w publicznych przedszkolach przez gminę Pułtusk i gminę Winnica. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”   

pozytywnie zaopiniowała w/w uchwały na sesję Rady Gminy – które stanowią załączniki nr  2 

i 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że proponowany projekt uchwały w sprawie zmian 

budżetu gminy Gzy na rok 2009  sporo zmienia, ponieważ zostały przygotowane wszystkie 

prognozowane planowane wydatki do końca  roku  jaki.      W materiałach został przekazany 

również projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W związku           

z tym, budżet został przeanalizowany,  wiadomo jest jakie są kwoty, które szczególnie 

dotyczą  inwestycji i co nas jeszcze czeka do końca roku. Następnie przystąpiła do omawiania 

poszczególnych zmian w dochodach. Gmina wystąpiła z wnioskiem o  dofinansowanie             

z Programu RPO na 85% przy udziale 15% wkładu własnego na „Przebudowę drogi gminnej 

Nowe Skaszewo -  Sulnikowo”. Jednak  nie znalazła się w rankingu pod względem 

ostatecznym – zatwierdzenia wniosku i  środków tych na pewno nie otrzymamy. W związku   

z tym, że jest to duża inwestycja w tym roku jest to niemożliwe, żeby gmina zrobiła drogę       

z  własnych środków. Dlatego też, zdjęty został plan dochodów i wydatków ze środków 

unijnych. Zadanie te zostało na razie przesunięte na rok 2010 ze względu na to, że być może 

dalej będą ogłaszane konkursy na następne projekty,  jak również i na ten Program,  który 

jest i może będą środki. Inwestycja jest przygotowana, opracowane wszelkie dokumenty.    

W związku z tym,  jeżeli Rada Gminy wyrazi taką wolę będziemy próbować pozyskać środki  

w roku 2010. Gmina otrzymała również odpowiedź na wniosek złożony do  Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  o dofinansowanie „Przebudowy drogi  Porzowo – 

Kozłowo”. Na planowane 100.000 zł. przyznano 55.000 zł.  Dotacja została zmniejszona         

o kwotę 45.000 zł.. Źródłem finansowania  różnicy są dochody własne i kredyty. Wartość 

zadania pozostała bez  zmian. 
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 Do Urzędu Marszałkowskiego został  złożony wniosek  o przyznanie środków w wysokości 

100.000 zł. na zakup samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego  używanego dla potrzeb 

OSP Szyszki, czego nie było w planie budżetu na rok 2009. Całkowity  koszt zadania 149.800 

zł. Kwota 49.800 zł. – środki własne gminy. Po zmianach  plan dochodów wynosi 

9.813.896,20 zł.  Wydatki budżetu zmniejsza się  o kwotę 2.408.861 zł., co łączy się z 

„Przebudową drogi gminnej Nowe Skaszewo – Sulnikowo”  i zwiększa się o kwotę 637.899 zł. 

Po stronie wydatków w dziale 600 nastąpiło zmniejszenie na wydatki inwestycyjne dotyczące 

drogi Nowe Skaszewo – Sulnikowo, a   zwiększenie wydatków bieżących. Po analizie budżetu, 

żeby wykonać zadanie zapisane w budżecie i te które wyszły w trakcie roku  - zwiększono 

kwotę o 40.000 zł. na wydatki bieżące tj. remont mostu w Słończewie, pozostałe wydatki w 

zakresie bieżącego  remontu dróg i zakup materiałów na remont przystanków.   W dziale 700 

zwiększenie planu o kwotę 30.000 zł.  na wydatki związane z ustaleniem granic dróg (koszty 

geodezyjne). Do Pana Wójta wpłynęły wnioski o ustalenie dróg we wsiach : Gotardy, Żebry-

Wiatraki, Ołdaki, Gzy i Stare Grochy.      W dziale 750 zwiększenie planu o kwotę 56.148 zł. 

Plan został zwiększony na składki członkowskie  Stowarzyszenia LGD „Zielone Mosty Narwi” 

po 2,50 zł. / na mieszkańca gminy wg stanu na dzień 31.12.2006 r. zgodnie z uchwałą 

Zarządu Stowarzyszenia z dnia 08.06.2009 r., co uczyniło kwotę – 10.148 zł.. Zwiększenie 

planu o kwotę 50.000 zł. na remont budynku urzędu gminy. W budżecie na rok 2009  

szacunkowo została zapisana wartość szacunkowa wartość remontu na kwotę 250.000 zł.     

W tej chwili została opracowana dokumentacja projektowo-techniczna na przewidziany 

remont wewnątrz budynku i kosztorys. Wartość zadania wynosi 480.000 zł. Z uwagi na 

zwiększenie wartości zadania, realizację zadania proponuje się w okresie dwuletnim 2009-

2010. Skreśla się zadanie pn. „Zakup oprogramowania systemu elektronicznego obiegu 

dokumentów” na kwotę 16.000 zł. Gmina przystąpiła do wspólnego Projektu ”Rozwój 

elektroniczny administracji samorządach województwa  mazowieckiego” i otrzyma  

oprogramowanie.  Zakup oprogramowania informatycznego Budżet – system księgowości 

budżetowej  w urzędzie  i dla jednostek obsługujących przez urząd. Przewidywany koszt – 

12.000 zł. Wprowadzenie zadania pn.” Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

dla OSP Szyszki”. Koszt zadania – 149.800 zł.  w tym: środki z Urzędu Marszałkowskiego – 

100.000 zł. W dziale 801 zwiększenie planu o kwotę 233.223 zł.  to :  przeszacowane wydatki 

związane z dofinansowaniem wynagrodzeń  i pochodnych dla nauczycieli w kwocie 165.000 

zł., usługi remontowe budynku (garaż) w Publicznej szkole Podstawowej w Przewodowie – 

10.000 zł.,  usługi remontowe  w Publicznym Gimnazjum w Gzach – 20.000 zł.  W związku         

z podjęciem uchwały o nadaniu imienia szkole,  Pani dyrektor wystąpiła z wnioskiem               

o wydatki na remonty o wyższej wartości, jednak  z uwagi na inne wydatki, wydatki  

ograniczono  do kwoty 20.000 zł.  Chodzi tu głownie o przygotowanie do tej uroczystości 

holu. Pani dyrektor wystąpiła do Ministerstwa  Edukacji Narodowej o zwiększenie z rezerwy 

subwencji na przygotowanie terenu (odwodnienie) i zieleń.  
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Wniosek był złożony o kwotę 34.000 zł. otrzymaliśmy 20.000 zł.,  podróże służbowe – 6.000 

zł., zakup wyposażenia  i pomocy naukowych , dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych 

– 18.000 zł.,  realizacja w drodze porozumienia  zadań edukacji publicznej obejmującej 

wychowanie przedszkolne  dzieci z terenu gminy Gzy, zakup oprogramowania   

informatycznego Budżet – system księgowości budżetowej.   W dziale  852 zmiana 

klasyfikacji budżetowej pomiędzy paragrafami w uzgodnieniu z Jednostką Wdrażającą 

Projekt pn.” Przyszłość zależy od Ciebie” realizowany przez GOPS. W dziale 900  zwiększenie 

planu o kwotę 25.000 zł. na energię  i konserwację (oświetlenie dróg na terenie gminy).       

Po przeanalizowaniu wykonania  wydatków za okres 5 m-cy br. jej zdaniem,  planowane 

środki będą za niskie, ponieważ wzrosła znacznie cena energii  i przybyło punktów świetnych.          

Po sfinansowaniu zadań deficyt budżetu wynosi 1.702.813,80 zł.  i zostanie pokryty 

przychodami z kredytu w kwocie 1.593.300 zł. i wolnych środków w wysokości 109.513,80 zł.  

W tym roku są do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 744.104 zł. Planowane pokrycie 

przychodami z kredytu  - 256.700 zł.  i wolne środki 487.404 zł. Ogółem przychody i rozchody 

744.104 zł.  Planowany kredyt 1.950.000 zł. po sfinansowaniu wszystkich potrzeb zmniejszył 

się do kwoty  1.850.000 zł. 

Wójt Gminy Zbigniew  Kołodziejski – przypomniał, że  w związku z nieotrzymaniem środków 

na „Przebudowę drogi gminnej Nowe Skaszewo – Sulnikowo”   zadanie te zostaje 

przesunięte. Na przebudowę drogi gminnej Porzowo – Kozłowo środki otrzymaliśmy               

w zmniejszonej kwocie. Wystąpiliśmy do Marszałka o środki na drogę gminną Ostaszewo-

Włuski – Begno. Dokumentacja została opracowana. Na 300 m przed wsią jest droga 

powiatowa, dalej droga gminna. Nadmienił, że powyższa sprawa  wyszła przy komunalizacji 

dróg. W związku z tym, że gmina przebudowuje tylko  drogi gminne wystąpiliśmy o odcinek 

który jest w samej wsi.  Odcinek drogi powiatowej być może  dokończy Starostwo 

Powiatowe. W sprawie tej będzie rozmawiał ze Starostą lub przejmiemy drogę na gminę          

i  dokończymy ją sami.  Zadanie „Przebudowa drogi gminnej  Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki” 

– środki planowane na 2009 r.  200.000 zł.  nie wiadomo jak się ułoży, ale te 3 drogi trzeba 

będzie realizować.  W kwestii oczyszczalni ścieków poinformował, że dokumentacji zrobić nie 

można, ponieważ gmina nie ma  działki. Punkt oświetleniowy w miejscowości Gzy będzie 

zrobiony. W Przewodowie będzie w ramach remontu ( 1 słup 2 lampy). Odnośnie rozbudowy 

Stacji Uzdatniania Wody w  poinformował, że nastąpiło obsunięcie się jednego                          

z fundamentów. W związku z tym, zostało to przeprojektowane i do końca sierpnia br. ma 

być wykonane. W sprawie remontu budynku urzędu gminy powiedział, że z uwagi na wysoką 

wartość zadania remont proponuje rozłożyć na 2 lata tj. 2009-2010. Jeżeli radni uznają, że 

remont taki jest faktycznie potrzebny, to  będzie prowadzony. 

Członek Komisji Leon Pytel – zapytał,co z  przebudową drogi Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki? 

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że powyższa droga jest w planie, jest nie zdjęta,   jest na nią 

opracowana dokumentacja i będzie realizowana, tylko nie wiadomo jak się ułoży. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński - pytał o   remont dachu garażu w Przewodowie. 
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Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że chodzi  o remont garażu na autobus, który przecieka.         

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, jak przedstawia się sprawa z autokarem?  

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że wniosek o przydział autokaru szkolnego został 

złożony do Wojewody Mazowieckiego ale na razie nie ma odpowiedzi.  

Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz – odnośnie zmiany dotyczącej remontu 

budynku urzędu gminy  poinformowała, że Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego większością głosów zadecydowała, żeby nie robić generalnego remontu 

budynku, który będzie kosztował prawie 500.000 zł.  , ponieważ mija się to z celem                   

z przyczyn, że obiekt jest stary itd. Komisja  wystąpiła z wnioskiem  o rozpoczęcie nowego 

budynku urzędu gminy.   Budowa miałaby trwać ok. 3 lat,  a w tym czasie pracownicy niech 

zacisną pasa,   marzną i wytrzymają  ten okres.   

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że na Komisji Oświaty  padały słowa, żeby określić wartość 

kosztorysową , co nie jest to możliwe w tej chwili, ponieważ wartość inwestycji określa się 

jeżeli jest znany projekt nowego obiektu. Poinformowała, że wczoraj zadzwoniła do gminy 

Ciechanów, której zadanie było wykonane w latach 2003-2005. Najwięcej było robót 

budowlanych w roku 2004. Kubatura duża z podpiwniczeniem. Koszt budynku – 2.600.000 zł. 

Nadmieniła, że na budowę budynku nie uzyskamy żadnych środków, tylko własne- kredyt.        

W związku z tym, zapytała,  czy nie zostaną mocno przyblokowane inne inwestycje?  

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – jej zdaniem,  należy wziąć pod uwagę, że w roku 2009 

mamy przewidywany dług prawie 5 .000.000 zł.  

Członek Komisji E. Malicki – zapytał, co  jest planowane do zrobienia w remoncie budynku? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że cały środek. 

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że cena  480.000 zł. to cena wg kosztorysu, po 

przetargu cena na pewno będzie niższa.   

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – poinformowała, że w budynku planowane jest 

ogrzewanie na gaz, ponieważ nie ma możliwości dobudowania kotłowni. W miejscu gdzie 

obecnie są ubikacje byłoby pomieszczenie na gaz, dalej łazienki i zaplecze socjalne. Duży 

korytarz pozostałby bez zmian i byłoby z niego wejście do Pana Wójta, z drugiego korytarza 

gdzie jest wejście do USC byłby zrobiony sekretariat. Po drugiej stronie tam gdzie obecnie 

jest USC byłaby ścianka i oprzyrządowanie do Internetu, serwerownia i ewentualnie mały 

pokoik. W pierwszym dużym pokoju planowane jest USC ze swoim archiwum. Pokoje 

pierwszy, drugi i trzeci zostałyby zmniejszone i byłby zrobiony korytarz. Z korytarz 

wchodziłoby się do biura obsługi organów samorządowych, do pokoju ds. OC i p.poż.,             

w którym byłoby wstawione zwiększone okno. W pokoju obok byłaby kancelaria tajna. 

Dobudówka, która znajduje się  z tyłu budynku urzędu zostałaby rozebrana. Poza tym,  

zmieniona zostałaby  cała instalacja elektryczna, informatyczna, wyremontowane zostałyby 

ściany,  sufity i podłogi. 

Członek Komisji E. Malicki – uważał, że koszt  remontu po przetargu spadnie.    
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Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – wyjaśniła, że 480.000 zł. to kwota z dokumentacją, 

nadzorem i rezerwą na nieprzewidziane prace. Jej zdaniem, remont budynku  taki, czy inny 

jest niezbędny. 

Członek Komisji  E. Malicki – uznał, że remont budynku urzędu jest niezbędny.   Był zdania, 

że stawiać nowy budynek , a obecny rozebrać na pewno nie będzie można. 

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – jej zdaniem, jeśli obecny budynek zostanie  

wyremontowany  i  postawiony nowy budynek, a to budynek wyremontowany przyda się 

zawsze.  

Sekretarz B. Polańska – jej zdaniem, przy budowie nowego budynku, tym bardziej trzeba 

zrobić niezbędne remonty.  W tej chwili w budynku jest ogrzewanie elektryczne,  za które 

płaci się rocznie 25.000 zł.  W zimie jest zimo i trzeba się ogrzewać  dodatkowo. Dwa piece 

kaflowe, które są nie spełniają swojej roli, ponieważ jest to tylko kafel i nie daje ciepła. Poza 

tym, jest stara instalacja elektryczna.   

Członek Komisji  E. Malicki – był zdania, że kosztorysy są tylko kosztorysami i wydaje mu się 

po przetargu cena  wartości zadania na pewno się obniży. 

Podobne zdanie na ten temat miała Sekretarz B. Polańska  i Przewodnicząca Rady Gminy M. 

Filipowicz. 

Skarbnik E. Głowacka – uważała, że byłoby dobrze, żeby wybudować nowy budynek urzędu 

gminy,  ale przy dochodach  gminy  jakie są,  zablokuje się inne wydatki.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – w przedstawionym projekcie remontu budynku 

zauważył brak wyjścia ewakuacyjnego.    

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – zapytała, ile lat ma budynek urzędu gminy? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że budynek ma ok. 100 lat, ale zabytkiem nie jest. 

Członek Komisji Stanisław Pieńkowski – był za remontem budynku urzędu gminy. 

Członek Komisji  E. Malicki – uznał, że skoro było stać gminę by wyremontować  budynek po 

byłym GOK  Gzach, to budynek urzędu jest bez porównania, ponieważ  jest dach, ściany i 

okna.  Jego zdaniem,   stawianie nowego budynku a zburzenie obecnego też nie ma sensu. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt  uchwały                

w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009 .  

Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”  

pozytywnie  zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 

stanowi załącznik nr  4  do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że  projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego  w roku budżetowym 2009 jest konsekwencją zmian, które przedstawiła      

i które zapisane były wcześniej w budżecie gminy. Po skalkulowaniu  wydatków i dochodów 

zamknęło się to kwotą 1.850.000 zł..  
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Nadmieniła, że jest również rezerwa z wolnych środków  w wysokości 200.000 zł. na 

ewentualne pokrycie wydatki,  jeżeli   dojdą do  skutku    inwestycje. Zaznaczyła, że jeżeli 

będzie tak, że wydatki nie będą przebiegać wg planu, że nie będzie możliwości wykonana 

danego zadania, przetarg nieograniczony ogłosi w ten sposób, że ostatnie  raty zmniejszone 

zostaną do potrzeb jakie wynikną po zmianach  budżetu gminy. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt  uchwały                

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009.  

Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”  

pozytywnie  zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 

stanowi załącznik nr  5  do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5. 

Wójt Z. Kołodziejski – był zdania, żeby jego pobory pozostawić na dotychczasowym 

poziomie. 

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – poinformowała, że jest propozycja zwiększenia 

wynagrodzenia Pana Wójta o 10%  od  dnia 01.04.2009 r.  .  

- wynagrodzenie zasadnicze – 4.600 zł. było 4.200 zł. 

- dodatek funkcyjny – 1.700 zł. było  1.500 zł. 

- dodatek za wysługę lat – 920 zł.  

- dodatek funkcyjny – 1.575 zł. 

Łączne miesięczne wynagrodzenie  brutto Pana Wójta wynosiłoby  - 8.795 zł.  

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że wyszło nowe rozporządzenie płac w administracji 

samorządowej. Przy liczbie mieszkańców do 15.000 zł. wynagrodzenie Wójtów kształtuje się 

następująco:  

- wynagrodzenie zasadnicze minimalne  4.200 zł.  maksymalne 5.900 zł.  

- dodatek funkcyjny maksymalny 1.900 zł.  minimalny -  nie ma. 

Członek Komisji Stefan Zadrożny  - zaproponował, aby Panu Wójtowi podwyższyć 

wynagrodzenie o 10%, tak jak proponowane jest w projekcie uchwały. Takiego samego 

zdania byli członek Komisji S. Pieńkowski i Marian Jakubaszek. 

Członek Komisji E. Malicki – proponował, aby Pan Wójt został przy wynagrodzeniu na 

dotychczasowym poziomie, tak jak powiedział  wcześniej.  

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że wynagrodzenie zasadnicze minimalne wynosi 4.200 

zł. i nie pamięta od jakiego czasu Pan Wójt ma najniższe wynagrodzenie, a było i tak, że nie 

miał nawet najniższego wynagrodzenia.  Nadmieniła, że w tym roku nauczyciele mają 2 razy 

podwyżkę o 5%. Na wyrównanie wynagrodzenia nauczycielom we wcześniej 

przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu na  rok 2009 przeznacza się 

165.000 zł.  i nie mówi się słowa, ponieważ gmina w budżecie musi zapewnić nauczycielom 

taką kwotę. Natomiast  jeśli chodzi o podwyżkę dla Pana Wójta  jest zawsze problem.  

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – dodała, że wszyscy pracownicy urzędu mieli w tym 

roku podwyżkę o 10%.  
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Członek Komisji Leon Pytel – był za podwyżką 10%  dla Pana Wójta. Dodał, że Pan Wójt jest 

skromny i powiedział, że podwyżki nie chce. W związku z tym,  zgłosił wniosek proponując 

podwyżkę wynagrodzenia  o 10%   ale od lipca 2009 r. 

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że Pan Wójt stoi na stanowisku, żeby wycofać projekt 

uchwały i  uważała, że wycofanie projektu uchwały nie powinno mieć miejsca, ponieważ Pan 

Wójt jest odpowiedzialny za całość,  a ta odpowiedzialność w stosunku do osób 

kierowniczych i wysiłek wzrasta. Poza tym   pracownicy podwyżki otrzymali, a Pan Wójt jest 

bardzo skromny. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt  uchwały                

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy, proponowany przez Przewodnicząca Rady 

jako  dalej idący wniosek z podwyżką wynagrodzenia od 1 kwietnia 2009 r.  

Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za”, 

przy 1 głosie „przeciwnym”  pozytywnie  zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany 

na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr  6  do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że  projekt uchwały wynikł z nowej ustawy  z dnia 

20.02.2009 r.  o funduszu sołeckim. Jeśli gmina ma zapewnić środki na poszczególne 

sołectwa w ramach budżetu gminy, to taki zapis powinien znaleźć się w Statucie Gminy.        

W związku z tym, w paragrafie 8 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: „ Zasady prowadzenia 

gospodarki finansowej jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy określają odrębne 

przepisy”. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt  uchwały                

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gzy . 

Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

pozytywnie  zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 

stanowi załącznik nr  7  do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że Pan sołtys z Nowego Przewodowa złożył wniosek 

rezygnacji z funkcji. W rozmowie indywidualnej stwierdził jednoznacznie, że chce 

zrezygnować z pewnych  względów. Jakich względów -  trudno powiedzieć. W związku z tym, 

żeby ogłosić  w  tym sołectwie wybory sołtysa należy podjąć uchwałę. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt  uchwały                

w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Nowe Przewodowo. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

pozytywnie  zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 

stanowi załącznik nr  8  do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że uchwała była podejmowana w 2003 r. na lata 2003-

2008, żeby była ważna należy przesunąć ją na następne lata 2009-2013. 
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Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt  uchwały                

w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 

2009-2013 i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

pozytywnie  zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 

stanowi załącznik nr  9  do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że od dnia 01.04.2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 

20.02.2009 r. o funduszu soleckim, która określa, że Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu  

w budżecie gminy środków  stanowiących  fundusz solecki zwany „funduszem” do dnia 31 

marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę 

albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Ze względu na, że     

w tym roku późno weszła w  życie  i dotyczy roku 2010,  Rada Gminy podejmuje uchwałę do 

końca czerwca 2009 r. Poinformowała, że  fundusz nie jest funduszem celowym. Jest 

zapisany w budżecie gminy. Jeżeli Rada Gminy wyrazi zgodę na wyodrębnienie środków, 

stosując odpowiedni wzór wylicza się środki na daną wieś. Sołectwo może wystąpić do Wójta 

Gminy z wnioskiem,  zawierającym przedsięwzięcia, które są zadaniami  własnymi gminy, 

służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Nadmieniła, że kwota bazowa dochodów gminy na 1 mieszkańca wynosi 2.159 zł. Jeśli Rada 

Gminy wyrazi zgodę na wyodrębnienie środków,  to gmina  wg stanu mieszkańców na dzień 

31.12.2008 r. powinna wydzielić środki w kwocie 236.718 zł. W związku z tym, że środki 

należy wyliczyć wg stanu mieszkańców na dzień 30.06.2009 r. będą pewne rozbieżności. 

Następnie przedstawiła przybliżony stan środków  na poszczególne sołectwo. Zaznaczyła, że 

jeżeli środki będą wyodrębnione na sołectwo, to realizacja ich będzie w budżecie gminy.   

Wniosek zawierający przedsięwzięcia musi być odpowiednio sprecyzowany i przyjęty przez 

mieszkańców sołectwa, a następnie złożony do Wójta. Wójt Gminy rozpatruje wniosek         

w ciągu 7 dni tzn. oddala lub przyjmuje do realizacji i przedstawia do budżetu gminy. Złożony 

wniosek nie  ulega żadnej modyfikacji. Podkreśliła, że uchwała w sprawie wyrażenia lub nie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków  na fundusz sołecki w budżecie gminy  będzie 

podejmowana każdego roku do 31 marca. Wnioski od mieszkańców sołectw będą 

przyjmowane do 30.09.2009 r. Niewykorzystane środki funduszu  w roku budżetowym 

wygasają z upływem roku. 

Członek Komisji E. Malicki – był zdania, że skoro  pieniądze będą podzielone na poszczególne 

sołectwa,  to  żeby coś zrobić gmina będzie miała problem.  

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że jeżeli wszedłby w życie fundusz sołecki, to gmina 

w roku 2011 może wystąpić o dotacje części wydatków wykonanych w ramach funduszu. 

Jednak na razie rozporządzenia w tej sprawie  nie ma.  Wykonane wydatki  podlegają 

zwrotowi   w  wysokości 30%, 20% i 10%. Jej zdaniem, nasza gmina zmieściłaby się w 20%. 
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Wójt Z. Kołodziejski – wydawało mu się, że  sprawę na rok 2009 należałoby zostawić,  tak jak 

to robi wiele gmin, aby zobaczyć jak będzie to przebiegało, jakie będą przepisy wykonawcze i 

powykonawcze i wtedy zacząć działać.   

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie pytanie,  kto jest za 

wyrażeniem zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących 

fundusz sołecki? 

Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 0 głosów „za” przy 

1 głosie „przeciwnym” oraz 5 głosach „wstrzymujących” negatywnie opowiedziała się za 

podjęciem uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 

2010 środków stanowiących fundusz sołecki. 

Ad. pkt 10. 

Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że w tym roku  drogi równiarka  profilowała jeden raz,   

ale po deszczach  prawdopodobnie trzeba będzie puścić  ją jeszcze raz. Z zakupionych 

przepustów, część została zagospodarowana, część  jest  jeszcze na stanie. 

Jeśli chodzi o żwirowanie, to przetarg na dostawę żwiru dla potrzeb remontu i naprawy dróg 

na terenie gminy został ogłoszony. Jednak do podpisania umowy z wykonawcą nie doszło       

z uwagi na uchylenie się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy.  W związku z tym 

powyższy przetarg został unieważniony i  ogłoszono  przetarg drugi.  

Nadmienił, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego padło 

pytanie, gdzie wywozić  z szamb ścieki z terenu gminy ? 

W związku z tym poinformował, że w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych          

i transportu nieczystości ciekłych, powstających na terenie gminy w gospodarstwach 

domowych, obiektach użyteczności publicznej oraz usługowo-produkcyjnych i handlowych    

w ramach obsługi ludności,    gmina ma podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym 

„RENMARK” s. c. z Pułtuska. Informację w powyższej sprawie otrzymają wszyscy sołtysi. 

Sekretarz B. Polańska – poinformowała o problemie z  bezdomnymi psami.  Gmina 

wystosowała pisma do 10 schronisk , 5 schronisk odpisało,  że  nie przyjmie psów, zaś 

pozostałe schroniska nie odpisały. Nadmieniła, że kiedy się dzwoni, w ogóle nie chcą słuchać. 

Członek Komisji M. Jakubaszek – zwrócił się z prośbą,  aby Pan Czarnecki na drodze od wsi 

Ostaszewo- Włuski do Ostaszewa- Pańki  wyciął krzaki, ponieważ grube zabrał,  a czyżnie   

zostały.  

Członek Komisji S. Pieńkowski  - zapytał, czy będzie coś robione odnośnie przystanku              

w Kozłowie. Dodał, że podczas wiatrów jest bardzo niebezpiecznie dla dzieci, ponieważ  już 

dwa razy  spadł dach. Nadmienił, że chodzi raczej o pobudowanie nowego przystanku. 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że w tym roku,   będzie to  trudne. Zobaczy ile wyniesie 

koszt budowy przystanku w miejscowości Słończewo,  ale będzie starał się poszukać 

środków.   
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Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – jej zdaniem, jeśli przystanek stanowi zagrożenie dla 

życia,  to  sytuację należy zbadać na miejscu i albo przystanek wyremontować albo 

pobudować nowy. Następnie zaproponowała pomalowanie wszystkich przystanków               

w gminie, ponieważ są brudne. 

Członek Komisji S. Pieńkowski – pytał o znaki drogowe. Stwierdził, że od Kozłówki w stronę 

Groch nie ma żadnego znaku tzn. gdzie zaczyna się Kozłowo,  gdzie  się kończy, gdzie 

zaczynają się Grochy. 

Członek Komisji E. Malicki – pytał o zgłaszany przez kilka  razy mostek przy lesie „Kozłowiak”, 

w którym dziura była na pół drogi do samego dna. Nadmienił, że obecnie równiarka coś 

częściowo zasypała, ale chodzi o to by nie doszło do wypadku. 

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że  mostek jest pobudowany z przyczółkami i jest 

zasypany. Być  może trzeba go oczyścić i nie przebudowywać.  W związku z tym , zobaczy,  co 

da się w tej sprawie zrobić.  

Członek Komisji E. Malicki – zwrócił się z prośbą do Pana Wójta, żeby na czas asfaltowania 

dróg na terenie gminy, zatrudnił odpowiedzialnego inspektora nadzoru, któryby w czasie 

budowy był na drodze i  interesował się tym. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, jak z dokumentacją na drogę Wójty – 

Baraniec? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że dokumentacja geodezyjna do celów projektowych 

już została zlecona. Koszt  7.000 zł.   

                         Wobec zrealizowania  porządku posiedzenia  Przewodniczący M. Mordwiński           

o godz. 12.25  zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Protokółowała:                                                                                            Przewodniczył: 

Zofia Pszczółkowska 

 

  


