
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 23/09 

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

 21  grudnia  2009 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach  

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Mariusz Mordwiński  – o godzinie 13.10 otworzył posiedzenie 

Komisji, przywitał członków Komisji  i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie                    

w posiedzeniu uczestniczy 5 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. Z.O.Sz. w Gzach, Przewodnicząca Gminnej Komisji 

                                                Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach  

5. Marianna Filipowicz      - Przewodnicząca Rady Gminy 

6. Zofia Tyszkiewicz           - Projektant planu zagospodarowania przestrzennego  

7. Józefina Marciniak         - Projektant planu zagospodarowania przestrzennego 

8. Wiesław Jakubiak           - Insp. ds. planowania przestrzennego, drogownictwa i gosp. 

                                                  komunalnej w Urzędzie Gminy Gzy 

9. Wiesław Światkowski     - radny gminy  

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  

    przestrzennego fragmentów wsi : Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, 

    Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice 

    i Szyszki, gmina Gzy. 

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

3. Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają 

    z upływem roku budżetowego. 

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk. 

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania  

    Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. 

6. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Wójty –Trojany w sprawie uwzględnienia     

     w budżecie gminy na 2010 r. dokończenia dywanika asfaltowego. 

7. Rozpatrzenie wniosku Rady Sołeckiej wsi Słończewo w sprawie wykonania dokumentacji  

    pod asfaltowanie  odcinka drogi  łączącego drogę Gotardy – Dziarno z drogą powiatową  

    Łady- Gąsocin.  

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gzy na rok 2010 
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9. Sprawy bieżące gminy. 

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie. 

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Stefan  Zadrożny. Aktualna ilość 

członków Komisji biorących udział w posiedzeniu – 6.  

Ad. pkt 1.  

Projektant planu Zofia Tyszkiewicz – poinformowała, że dokument składa się                           

z 4 opracowań:  

- projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

   przestrzennego fragmentów wsi: Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, 

   Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki,   

- map w skali 1:1000, 

- opracowania ekofizjograficznego,  

- prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków ekonomicznych. 

Opracowania zostały opracowane na podstawie ustaw, które obligują do wykonania tego 

projektu planu. Teren objęty planem obejmował ponad 141 ha i trafiły się w nim grunty kl. III  

Projektant planu Józefina Marciniak – wyjaśniła, że wystąpiły pierwotnie o ok. 20 ha, zgodę 

otrzymały na niecałe  13 ha. Na ok. 7 ha nie uzyskały zgody. Były to grunty we wsi Sisice i 

Przewodowo Parcele. Co ich zdaniem, w Przewodowie Parcelach było nieuzasadnione, 

ponieważ było to praktycznie w kompleksie zabudowy. W Sisicach  po drugiej stronie działki 

Pana Dudzikowskiego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraziło zgodę tylko na kl. IV, 

która przylega do drogi powiatowej, natomiast Pan Dudzikowski wnioskował o cały 

kompleks. Na pozostałe grunty zgodę uzyskały.   

Projektant planu Z. Tyszkiewicz - nadmieniła, że opracowane plany będą aktualne na zawsze 

chyba,  żeby coś komu nie będzie odpowiadało, to wówczas będzie można robić zmiany ale 

pod kątem formy użytkowania, a wyłączenia już są. Poinformowała, że budowę budynków 

na terenie nieobjętym planem można wykonywać decyzjami. Plan musiały  wykonać tak, 

żeby tereny były objęte „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gzy”. Dodała, że chcąc robić nowe tereny należy zmieniać studium.   

W projekcie uchwały zostały ujęte następujące tematy: 

- zasady kształtowania ładu przestrzennego, 

- zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego, 

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 

- zasady ochrony terenów zmeliorowanych i położonych w sąsiedztwie rowów  

  melioracyjnych, 

- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej i inwestycji celu  

   Publicznego, 

- zasady i warunki podziału i scalania nieruchomości, 

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  

- zasady i warunki kształtowania terenów komunikacji, 
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- zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, 

- zasady obsługi telekomunikacyjnej, 

- zasady zaopatrzenia w ciepło, 

- zasady zaopatrzenia w gaz, 

- zasady zaopatrzenia w wodę,  

- zasady usuwania odpadów stałych, 

- zasady usuwania odpadów płynnych, 

- tereny budowy zagrodowej, 

- tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej 

  jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi,  

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy letniskowej, 

- tereny usług uciążliwych i produkcji z funkcją mieszkalną dla właściciela, 

- tereny produkcji i usług, 

- tereny przetwórstwa mięsnego, 

- tereny usług publicznych, 

- tereny usług komunikacyjnych, 

- tereny usług sakralnych, 

- tereny cmentarzy, 

- tereny rolnicze, 

- tymczasowe zagospodarowanie terenów. 

Powiedziała, że plan zagospodarowania przestrzennego będzie ważny, kiedy zostanie 

uchwalony przez Radę  i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. Jednocześnie nadmieniła, że w art.36 należy ustalić stawkę procentową,       

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Chodzi o to, że w terenach objętych planem, jeżeli właściciel działki będzie chciał sprzedać 

działkę, to zgodnie z podjętą stawką (od 0 do 30%) będzie zobowiązany wpłacić pewną sumę  

do gminy. Są to koszty pokrycia planu ale nie dotyczą w przypadku  np. przekazania działki 

dziecku.  

Członek Komisji Edward Malicki – zapytał, jaki byłby najlepszy procent do przyjęcia? 

Projektant planu J. Marciniak – odpowiedziała, że najlepszym procentem do przyjęcia, to w 

granicach 20 -25% ale rozważyłaby, żeby  do zabudowy mieszkaniowej nie dodawać lub 

dawać mniejszy, a dodawać do  produkcji i usług.   

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów 

wsi : Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo 

Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki, gmina Gzy  z ustaleniem 

w Rozdziele IV Przepisy Końcowe w § 36 ust. 2 stawkę procentową, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20%.  
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Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” 

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

i  w Rozdziele IV Przepisy Końcowe w § 36 ust. 2  stawkę procentową, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20%.     

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentów wsi : Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, 

Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki, 

gmina Gzy  stanowi załącznik nr 2  do niniejszego protokołu.    

Ad. pkt 2. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka -   poinformowała, że  w projekcie uchwały w sprawie 

zmian budżetu gminy  Gzy na rok 2009 zmiana dotyczy zmniejszenia dochodów i wydatków 

w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 100.000 zł. na Stację Uzdatniania Wody                       

w Gzach -  Wisnowych. Środki planowane były w kwocie -150.000 zł. Otrzymaliśmy  - 50.000 

zł. Dochody nie wpłyną do końca roku i należy je zdjąć  z planu dochodów. 

Niewielkie zmiany będą w projekcie dotacji rozwojowej Kapitał Ludzki „Przyszłość zależy od 

Ciebie”, realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, która jest w trakcie 

rozliczania. Zmiany wiążą się z przeniesieniem środków pomiędzy paragrafami.   

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie zmiany proponowane 

przez Panią Skarbnik w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 

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

pozytywnie zaopiniowała zmiany proponowane przez Panią Skarbnik w projekcie uchwały      

w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 

Ad. pkt 3. 

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że po dokonaniu wspólnej analizy wykonania budżetu 

gminy,  wynika, że są zaplanowane środki, które do końca roku na pewno nie będą 

wykonane. Chodzi tu o remont mostu w  miejscowości Słończewo i budowę punktu 

oświetleniowego w miejscowości Gzy. W związku z tym, że jest konieczność wykonania 

zadań, co wynika z posiedzeń Komisji , a w projekcie budżetu na rok 2010 pozycje te nie 

zostały zapisane, środki należy przenieść na wydatki niewygasające. Planowana kwota na 

remont mostu w Słończewie – 25.000 zł., budowę punktu oświetleniowego w miejscowości 

Gzy – 15.000 zł.  

Pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

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 3  do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 4. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że środki są zaplanowane w budżecie gminy, ale należy  

podjąć odrębną uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej  i do końca roku przekazać środki 

Gminie Pułtuski. Chodzi tu o  współfinansowanie składowiska odpadów komunalnych             

o funkcji ponadgminnej w Płocochowie. Udział gminy w inwestycji wynosi - 6.300 zł.,               

z dostępnością do składowiska dla naszych mieszkańców. 

Członek Komisji E. Malicki – powiedział, że gmina dokłada do składowiska,  ale ulgi z tego nie 

ma żadnej.     

Skarbnik E. Głowacka -  poinformowała, że porozumienie nie przewidywało, żeby można 

było skorzystać z ulgi. Chodziło o to, żeby składowisko było dostępne i mogli z niego 

korzystać mieszkańcy gminy. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk. 

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 4  do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

Jadwiga Frąckiewicz – powiedziała, że projekt  uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na każdy rok kalendarzowy opracowywany jest przez GKRPA. Na początku 

grudnia 2009 r. został opracowany projekt zadań na rok 2010, w którym komisja wzięła pod 

uwagę zadania i kompetencje określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości                          

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także źródło środków, które są wydatkowane przez 

komisję. Są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  wydanych przez 

Pana Wójta. Poinformowała, że wszystkie zadania, które są realizowane w ramach 

opracowanego programu są o charakterze profilaktycznym.  Adresowane  są przede 

wszystkim  do dzieci i młodzieży i są to zadania w ramach edukacji publicznej oraz z zakresu 

socjoterapii, które mają na celu pomóc osobom uzależnionym, a także członkom ich rodzin. 

Na zadania wyszczególnione w projekcie GPP,RPAiPN na 2010 r. przewidziana jest kwota 

39.900 zł.  z tego: na zadania związane z rozwiązywaniem problemów  alkoholowych – 

35.400 zł. oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 4.500 zł. W dalszej 

kolejności omówiła poszczególne zadania i przewidziane koszty realizacji. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                   

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.  
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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 6. 

Sekretarz B. Polańska – odczytała wniosek mieszkańców wsi Wójty-Trojany, w którym 

zwracają się o uwzględnienie w budżecie gminy na 2010 r, dokończenia dywanika 

asfaltowego w tej wsi.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – dodał, że chodzi o drogę gminną, której budowa 

była rozpoczęta w 1997 r.  Od tamtego czasu minęło 12 lat  do dokończenia zostało 1.800 mb 

i jako mieszkańcy wsi chcieliby w budżecie gminy na rok 2010 umieścić chociaż kawałeczek, 

żeby  zacząć dokończyć tę drogę. Nadmienił, że osobiście nie był przeciwny żadnym drogom, 

które były realizowane w obecnej kadencji Rady i chciałby, aby członkowie Komisji poparli 

wniosek i przychylili się do prośby. 

Członek Komisji E. Malicki – zwrócił uwagę, że  na początku kadencji Rady, na spotkaniu 

Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego ustalono, że droga będzie realizowana na 

koniec kadencji. W związku z tym poprosił, żeby poprzeć wniosek mieszkańców wsi Wójty –

Trojany, iż w tamtym kierunku od  iks  czasu nic się nie dzieje.  

Przewodnicząca  Rady Marianna Filipowicz – przypomniała, że było też ustalone, że po 

równo, z jednej i drugiej strony gminy. Dodała, że  dla równowagi trzeba dołożyć coś dla jej  

strony. Następnie zapytała Przewodniczącego Komisji M. Mordwińskiego , o jaki odcinek  

drogi wnioskuje? 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – odpowiedział, że wnioskuje  o przynajmniej       

200 mb.   

Sekretarz B. Polańska – zapytała, czy jest to droga  przez wieś, czy prosto? 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński -  wyjaśnił, że jest to droga, która jest po środku       

3 gmin tj. gmina Karniewo, w środku gmina Gzy i gmina Gołymin. 

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – zapytała, skąd wziąć na to środki, czy z przesunięcia                 

w projekcie budżetu? 

Skarbnik E. Głowacka – zapytała, jak członkowie Komisji widzą źródło finansowania zadania? 

Poinformowała, że projekt uchwały budżetowej na rok 2010 został przedstawiony wszystkim  

radnym. W związku z tym wszyscy wiedzą jakie jest zadłużenie gminy i o tym, że w roku 2010  

planowany jest kredyt w wysokości 2.050.000 zł. Podkreśliła, że gmina jest na pułapie 58% 

zadłużenia ( max 60%). Nadmieniła, że  w tej chwili żadnych środków na drogę nie 

pozyskamy, musimy zrobić ją ze środków własnych. 

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – uznała, że skoro są wnioski dotyczące autopoprawek 

w projekcie budżetu, to najpierw należałoby przeanalizować projekt, a dopiero pomyśleć 

ewentualnie o autopoprawkach.   

Skarbnik E. Głowacka -  powiedziała, że nie jest przeciwna żadnym dodatkowym projektom, 

ale nie projektom, które liczą się na kilkadziesiąt, czy kilkaset tysięcy złotych.  
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Jej zdaniem, jeżeli zostaną wprowadzone drogi i dokumentacje,  to  będzie to kosztowało 

więcej jak 300.000 zł. Jeżeli taki budżet zostanie uchwalony, to Regionalna Izba 

Obrachunkowa uchyli uchwałę, ponieważ przekroczymy 60% pułap zaciągania kredytów. 

Poinformowała, że dochody są mniejsze o 1.000.000 zł., wzrastają wydatki w związku z tym 

skąd na to brać pieniądze. Dodała, że  podatki radni chcą jak najmniejsze, dotacje spadają, 

zostają kredyty. Uznała, że być może trzeba się zastanowić nad zmianą zadań inwestycyjnych 

i ewentualnych środków. Przypomniała, że  zadłużenie gminy na 31.12.2010 r. to kwota          

– 5.062.822 zł. Zaznaczyła, że wcześniej,  było posiedzenie Klubu Radnych PSL i jest 

rozczarowana. Na posiedzeniu Klubu mówione było jakie są przymiarki do projektu budżetu 

na rok 2010 i nikt nic nie zgłaszał. Podkreśliła, że budżet można zmienić tylko  w środku tj. 

przełożyć z jednej inwestycji na drugą, natomiast jeśli Rada Gminy chce zwiększyć deficyt, 

Pan Wójt musi wyrazić na to zgodę. Uznała, że do osiągnięcia maksymalnego zadłużenia 

gminy pozostało 142.000 zł.  

Członek Komisji E. Malicki – zapytał Pana Wójta,  jak widzi problemy finansowe? Poprosił,  

aby Pan Wójt coś poradził lub odradził. 

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – odpowiedział, że doradzać jest łatwo,  ale chodzi o to, 

żeby były środki,  ponieważ jeśli nie będzie środków,  nie będzie realizacji.   Uważał, że  

należałoby uchwalić to co jest w projekcie uchwały budżetowej, a później w trakcie roku 

zorientować się jaka sytuacja jest w budżecie.  

Członek Komisji E. Malicki – przypomniał, że na początku kadencji  był ustalany plan pracy  

Klubu Radnych PSL. Nie dziwi się, że jest pismo mieszkańców wsi Wójty-Trojany, ponieważ   

było ustalone, że na koniec kadencji będzie zrobiona część drogi.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poprosił o uwzględnienie wnioskowanego przez 

niego odcinka. 

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że nie jest temu przeciwna.  O tym,  że zadłużenie 

gminy rośnie bardzo wysoko mówi od dawna.   Ciągle przypisywane są nowe zadania, które 

są robione z kredytów. Uznała, że w tej chwili zadłużenie jest maksymalne, a dochody spadły. 

Zaproponowała przyjrzeć się  inwestycjom, które są zapisane w projekcie budżetu                     

i ewentualnemu zmniejszeniu odcinków. 

Członek Komisji Stanisław Pieńkowski – zapytał, która droga będzie robiona ze środków 

gminnych i za jaką sumę ? 

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że ze środków gminnych będzie robiona droga Żebry 

Falbogi – Żebry Wiatraki.  Zaplanowana kwota – 250.000 zł.   

Członek Komisji S. Pieńkowski – uznał, że we wsi Wójty-Trojany nie można zrobić 200 mb 

asfaltu, a w Żebrach Wiatrakach jest zaplanowana kwota- 250.000 zł.  

Członek Komisji Leon Pytel – wyjaśnił, że droga Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki  w tym roku 

nie była zrobiona,  jest przesunięta  i jest podzielona na 3 etapy. 

Członek Komisji S. Pieńkowski – powiedział, że z tego co podpowiada mu Pan Malicki,  droga 

Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki na początku kadencji nie była przewidziana do realizacji.    
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Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że do realizacji na rok 2010 planowana jest 

przebudowa drogi Porzowo-Kozłowo – 450.000 zł. przy środkach z Funduszu Ochrony  

Gruntów Rolnych w wysokości 80.000 zł.,  przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski – 

Begno – 500.000 zł. przy planowanej kwocie 200.000 zł. od Marszałka i 300.000 zł. środkach 

gminy, przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo-Sulnikowo – 20.000 zł. na prace 

powiązane z pomiarami geodezyjnymi. Wykup gruntów i inne prace przygotowawcze 

budowy gminnej oczyszczalni ścieków – 80.000 zł.  Jest to również za mała kwota. 

Zaznaczyła, że program zawiera zadania, które były ustalone w roku 2008 na rok 2009. Na 

rok 2010 przepisane są zadania, które zostały do zrealizowania. Dodała, że droga   Stare 

Grochy – Wójty Trojany na pewno jest ujęta w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy. 

Członek Komisji E. Malicki – był zdania, że skoro częściowo będzie zrobiona  droga                   

w Żebrach Wiatrakach, to częściowo powinna być zrobiona i droga w Wójtach-Trojanach.  

Przypomniał, że członek Komisji L. Pytel na posiedzenie Klubu  Radnych PSL nie przyjechał         

i o drogę w Żebrach - Wiatrakach się nie upominał. 

Członek Komisji L. Pytel – wyjaśnił, że sprawa drogi z radnymi została załatwiona 

polubownie  w sposób, że została przesunięta w czasie  i tak się stało. Została przesunięta na 

3 lata tj. w roku 2009 – jeden odcinek, w 2010 – drugi i w 2011 – trzeci odcinek. 

Członek Komisji S. Pieńkowski – uznał, że żeby było sprawiedliwie może kwotę 250.000 zł 

podzielić po 125.000 zł.  

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że byłaby za tym, żeby na razie wstrzymać się                   

z wprowadzeniem do budżetu gminy przebudowy drogi gminnej we wsi Wójty -Trojany            

i zobaczyć co będzie po przetargach. Jeżeli  zostałyby  środki,   do budżetu można byłoby 

wprowadzić 200 mb odcinek drogi, albo wprowadzić do budżetu teraz  i podwyższyć kredyt,            

a później kredyt zmniejszyć. 

Członek Komisji S. Pieńkowski – jego zdaniem, zadłużać gminę na jedną drogę, a drugiemu 

nie dać nic, to nie w porządku.  

Skarbnik E. Głowacka – poprosiła, żeby w tej sprawie wypowiedział się Pan Wójt.  

Wójt Z.  Kołodziejski – przyznał, że trochę  marginesu do maksymalnego zadłużenia  zostało , 

ale zadecydować nie chciał. 

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – poinformowała, że kosztorys brutto na 1.400 mb drogi  

Wójty – Trojany wynosi 688.000 zł.  

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – zapytała, ile kosztowałoby 200 mb? 

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że  200 mb przebudowy drogi kosztowałoby ok. 

100.000 zł.  

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że wydatki bieżące na rok 2010 są bardzo spięte.    

W szkołach nie ma żadnych remontów. W tym roku wydatki bieżące są wyższe od dochodów 

bieżących o 500.000 zł. , a tak być nie powinno. Natomiast od 2011 roku budżet nie będzie 

zatwierdzony, jeżeli wydatki bieżące nie zrównają się z dochodami bieżącymi. Przypomniała, 

że na terenie gminy  do sprzedaży są jeszcze działki. Byłyby  dodatkowe dochody 
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Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że do sprzedania są 2 działki w Pękowie, działka               

w Żebrach –Wiatrakach oraz  działka ze starą szkołą w Gzach.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poprosił Pana Wójta o wprowadzenie do budżetu 

gminy na rok 2010 przebudowy drogi we wsi Wójty-Trojany. 

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – poinformowała, że jeżeli chodzi o fundusz sołecki wieś 

Gotardy nie podjęła uchwały i ok. 10.000 zł. zostało w budżecie gminy. W związku z tym 

wnioskowała, żeby coś zrobić dla wsi Gotardy. 

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że razem na równiarkę, odśnieżanie  i remonty dróg 

gminnych planowane jest 222.000 zł. w tym z funduszu sołeckiego 162.533 zł. Pieniędzy 

można było wydać mniej,  ale taka była wola mieszkańców. 

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – zapytała, ile wsi nie złożyło wniosków o fundusz 

sołecki?  

Członek Komisji L. Pytel – odpowiedział, że wniosków nie złożyły 4 wsie. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, o   wniosku Starostwa Powiatowego w Pułtusku 

gdzie chodzi o dofinansowanie w wysokości  550.000 zł.  na drogę Łady – Gąsocin, na którą 

Powiat nie otrzymał środków z tzw. „schetynówki”.  W swoim projekcie budżetu na 2010 r. 

Powiat ma zaplanowane 1.100.000 zł.,  z tego od gminy chce 550.000 zł. jako pomoc 

finansową. Powyższa kwota nie została uwzględniona w projekcie budżetu gminy, ponieważ 

nie było można spiąć budżetu. 

Członek Komisji E. Malicki – był zdania, że Powiat za dużo żąda od gminy. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie wniosek mieszkańców wsi 

Wójty-Trojany o uwzględnienie w budżecie gminy na  rok 2010 dokończenia dywanika 

asfaltowego tej wsi (200 mb). 

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

1 głosie „przeciwnym” pozytywnie  rozpatrzyła w/w wniosek.  

Wniosek mieszkańców wsi Wójty-Trojany stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Sekretarz B. Polańska – poinformowała o złożonym wniosku  ze wsi Słończewo , w którym 

Rada Sołecka prosi o wykonanie  dokumentacji na ok. 450 mb drogi oraz o wniosku 

mieszkańców wsi Gotardy o wykonanie dokumentacji na drogę o długości ok. 1.500 mb i jeśli 

jest to możliwe 500 mb asfaltu. Nadmieniła, że wniosek do Rady Gminy wpłynął w dniu 

dzisiejszym i nie jest ujęty w porządku posiedzenia Komisji. 

Radny Wiesław Światkowski – powiedział, że chodzi o wykonanie dokumentacji na              

ok. 450 mb, na  połączenie 2 dróg tj. Pułtusk – Gąsocin i Dziarno – Gotardy (od przystanku                  

w Słończewie do dworku). 

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – nadmieniła, że w budżecie gminy w kwocie                  

ok. 10.000 zł. został fundusz sołecki wsi Gotardy. Poza tym wieś Gotardy płaci najwyższe 

podatki (łącznie z Zakładem Mięsnym LENARCIK) w gminie.  
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Członek Komisji Marian Jakubaszek – zapytał, czy została już wyceniona i sprzedana działka 

w Pękowie? 

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że nie. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie wniosek Rady Sołeckiej 

wsi Słończewo w sprawie wykonania dokumentacji pod asfaltowanie odcinka drogi łączącego 

drogę Gotardy – Dziarno z drogą powiatową  Łady – Gąsocin o długości 450 mb oraz wniosek 

mieszkańców wsi Gotardy o opracowanie dokumentacji na drogę Gotardy – Ślubowo o 

długości 1.500 mb. 

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

1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie rozpatrzyła w/w wnioski. 

Wniosek Rady Sołeckiej wsi Słończewo i  wniosek mieszkańców wsi Gotardy stanowią 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 8. 

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że projekt uchwały budżetowej na 2010 otrzymali 

wszyscy członkowie Komisji i muszą sobie zdawać sprawę  jaka jest sytuacja gminy. 

Wszystkie zadania jakie będą, są przedłużeniem inwestycji jakie były. Z wydatków bieżących 

nic nie może zdjąć, ponieważ nie ma już takiej możliwości. Dochody są niższe w stosunku do 

lat ubiegłych stąd problem, że budżet w tym roku trudno jest spiąć. Następnie poprosiła             

o zadawanie pytań. 

Członek Komisji L. Pytel – zapytał, co z pespektywy ekonomicznej, czy gmina ma zaciągać 

jeszcze kredyt? 

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy, żeby mogła rozpisać 

pozytywnie rozpatrzone wnioski, musi podwyższyć wysokość kredytu. Nadmieniła, że po 

zamknięciu budżetu roku 2009 będą jeszcze wolne środki, ale w jakiej wysokości jeszcze nie 

wie. Będzie wiadomo dopiero po zakończeniu roku i dokonaniu bilansu. Liczy , że wolnych 

środków będzie więcej jak zaplanowanych w budżecie. W związku z tym, może część zadań 

będzie realizowana z wolnych środków, a potem przełoży to na mniejszy kredyt. Uznała, że 

zadłużenie gminy jest bardzo wysokie i  kredyt powinien być zmniejszany,  a nie zwiększany. 

Pytań więcej nie było. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2010. 

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 9. 

W sprawach bieżących gminy nikt nie zabrał głosu. 

                            Wobec zrealizowania  porządku posiedzenia  Przewodniczący M. Mordwiński         

o godz. 15.20  zamknął posiedzenie Komisji. 
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Protokółowała:                                                                                            Przewodniczył: 

Zofia Pszczółkowska 

 


