
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 24/10 

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

 22  marca  2010 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach  

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Mariusz Mordwi ński  – o godzinie 10.20 otworzył posiedzenie 
Komisji, przywitał członków Komisji  i zaproszonych gości. Stwierdził, Ŝe 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. ElŜbieta Głowacka         - Skarbnik Gminy  
2. Barbara Polańska          - Zastępca Wójta 
3. Teresa Lina                    - kier. GOPS w Gzach  
4. Jadwiga Frąckiewicz      - kier. ZOSz. w Gzach, Przewodnicząca Gminnej Komisji 
                                              Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach  
5. Marianna Filipowicz      - Przewodnicząca Rady Gminy 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na 2010 rok. 
2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  
4. Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do realizacji zadania w kategorii „Małe projekty”   
    dotyczącego wyposaŜenia świetlicy wiejskiej w Kozłówce. 
5. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia  lub nie wyraŜenia  zgody na wyodrębnienie 
    w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
6. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy  
    Społecznej w Gzach projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  
    Ludzki 2007-2013. 
7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kozłówka”. 
8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
9.  Informacja  o wypłaconych jednorazowych dodatkach wyrównawczych dla nauczycieli. 
10.  Sprawozdanie  z działalności  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
       Alkoholowych w Gzach za 2009 r. 
11.  Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2009 roku 
12.  Rozpatrzenie propozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu dotyczącej  
       przejęcia na własność Gminy  zabudowanej nieruchomości  stanowiącej siedzibę  
       Posterunku Policji    w Gzach. 
13.  Rozpatrzenie  wniosku sołtysa wsi Begno o ujęcie w planie budŜetu gminy na rok 2010 
       modernizacji drogi Begno-Szyszki. 
14. Rozpatrzenie wniosku Pana Sylewstra Samsla  w sprawie  połoŜenia dywanika  
      asfaltowego  na odcinku 350 mb na drodze gminnej Przewodowo-Majorat – Lipniki. 
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15. Rozpatrzenie wniosków  dotyczących  dofinansowania: Urzędu Miejskiego w Choszcznie, 
     Regionalnego Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy   
     w Pułtusku, Fundacji Studnia w Płocku. 
16.  Sprawy bieŜące gminy. 
Zastępca Wójta Barbara Polańska – ze względu na to, Ŝe dalsze punkty porządku 
posiedzenia wiąŜą się z budŜetem gminy, zaproponowała jako punkt 1. Projekt uchwały         
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kozłówka” a następnie jako punkt 2. 
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gzach projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013. Dalsze punkty byłyby omawiane w ustalonej wcześniej kolejności. 
Następnie poinformowała, Ŝe chciałaby wprowadzić dodatkowy punkt porządku posiedzenia: 
„Stanowisko Rady Gminy w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej o długości 300 mb 
do kategorii dróg gminnych”. Ustalono, Ŝe punkt ten zostanie omówiony w ostatnim punkcie 
porządku posiedzenia tj. w sprawach bieŜących gminy. 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji M. Mordwińskiego Komisja jednomyślnie przyjęła 
następujący porządek posiedzenia:   
1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kozłówka. 
2.. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy  
    Społecznej w Gzach projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  
    Ludzki 2007-2013. 
3. Projekt uchwały w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na 2010 rok. 
4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  
6. Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do realizacji zadania w kategorii „Małe projekty”   
    dotyczącego wyposaŜenia świetlicy wiejskiej w Kozłówce. 
7.  Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia  lub nie wyraŜenia  zgody na wyodrębnienie 
     w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
9.  Informacja  o wypłaconych jednorazowych dodatkach wyrównawczych dla nauczycieli. 
10. Sprawozdanie  z działalności  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
      Alkoholowych w Gzach za 2009 r. 
11. Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2009 roku 
12. Rozpatrzenie propozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu dotyczącej  
       przejęcia na własność Gminy  zabudowanej nieruchomości  stanowiącej siedzibę  
       Posterunku Policji    w Gzach. 
13. Rozpatrzenie  wniosku sołtysa wsi Begno o ujęcie w planie budŜetu gminy na rok 2010 
       modernizacji drogi Begno-Szyszki. 
14. Rozpatrzenie wniosku Pana Sylewstra Samsla  w sprawie  połoŜenia dywanika  
      asfaltowego  na odcinku 350 mb na drodze gminnej Przewodowo-Majorat – Lipniki. 
15. Rozpatrzenie wniosków  dotyczących  dofinansowania: Urzędu Miejskiego w Choszcznie, 
      Regionalnego Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy   
     w Pułtusku, Fundacji Studnia w Płocku. 
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16.  Sprawy bieŜące gminy. 
Ad. pkt 1. 
Zastępca Wójta B. Polańska -  przypomniała, Ŝe gmina przystąpiła do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi”. Powiedziała, Ŝe  wpłacaliśmy określone 
kwoty stawek i poprzez Stowarzyszenie „Zielony Mosty Narwi” mogliśmy składać wnioski        
i korzystać z programu na odnowę wsi. W tym celu odbyły się 2 spotkania, gdzie kaŜda 
gmina otrzymała określoną kwotę do wykorzystania w naborze wniosków. Termin składania 
wniosków - 31.03.2010 r. RównieŜ zorganizowane zostało  zebranie wiejskie mieszkańców 
wsi Kozłówka. Zainteresowanie mieszkańców było duŜe (26 osób). Na zebraniu tym 
uzgodniono jakie zadania moŜna wykonać.   W związku z upływającym terminem na złoŜenie 
wniosku (musi być opracowany projekt i kosztorys),  Ŝeby zadanie moŜna było wprowadzić 
do budŜetu gminy zleciła projektantowi - Panu Góreckiemu wykonanie  projektu na remont 
świetlicy. Projekt zawiera: wydzielenie i wyposaŜenie łazienki, zmiana posadzek – 2 
pomieszczenia, oczyszczenie i pomalowanie boazerii; na duŜej sali – naprawa sufitu, 
malowanie, cyklinowanie podłogi oraz wymiana wszystkich drzwi. Część okien w budynku 
ma być wymieniona w ramach funduszu sołeckiego.  Dokumentacja została opracowana pod 
ogólny koszt – 119.560 zł. brutto. Dodała, Ŝe do Stowarzyszenia LGD naleŜy 7 gmin . 
Wszystkie gminy muszą złoŜyć wnioski na 920.000 zł.  W związku z tym uzgodniono między 
gminami na jaką kwotę kaŜda gmina składa wniosek, Ŝeby dało to powyŜszą kwotę. 
Podkreśliła, Ŝe warunkiem skorzystania ze środków na odnowę wsi jest uruchomienie 
świetlicy. Dlatego naleŜy złoŜyć drugi wniosek na wyposaŜenie, który opiewałby na kwotę 
43.310 zł.   Poinformowała, Ŝe na zebraniu wiejskim wsi Kozłówka mieszkańcy  wstępnie 
ustalili, Ŝe naleŜy kupić stoły, krzesła, telewizor, stół bilardowy, Ŝeby młodzieŜ mogła tam się 
spotykać.  Realizacja zadań – 2011 rok. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – uznał, Ŝe odnowa świetlicy będzie   związana        
z etatem, poniewaŜ ktoś musi tego dopilnować. 
Zastępca Wójta B. Polańska -  uwaŜała, Ŝe będzie moŜna zatrudnić tam osobę z robót 
publicznych lub  kogoś na część etatu.   
Członek Komisji Edward Malicki  – powiedział, Ŝe z tego, co wie to budynek świetlicy       
w Kozłówce figuruje na urząd gminy i zapytał, czy nie będzie noŜna go przekazać wsi? 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe budynek jest własnością gminy i jest przekazany      
umową w zarząd wsi. Natomiast  w tej chwili wieś nie ma pieniędzy nawet na energię. 
Członek Komisji E. Malicki – uznał, Ŝe z tego, co wie od Pani Sołtys, to wieś chciałaby 
przejąć budynek na własność. 
Skarbnik E. Głowacka -  powiedziała, Ŝe przekazanie majątku gminy wsi jest nawet 
niemoŜliwe.  Poinformowała, Ŝe  majątek gminy to aktywa gminy,   która powoduje, Ŝe gmina 
ma jakąś wartość.       
Przypomniała, Ŝe tak jak wcześniej mówiła Pani Wójt kosztorys został zrobiony pod 
przydzielone środki. Jest tylko problem, Ŝe VAT nie jest kosztem kwalifikowanym. Ze 
wstępnych wyliczeń gmina dofinansowywuje  razem do dwóch projektów  (remont i 
wyposaŜenie) 65.000 zł. Natomiast 98.000 zł.  otrzymalibyśmy ze środków unijnych. Wkład 
gminy wynosiłby 40%, co jej zdaniem nie są to duŜe pieniądze i warto to uruchomić.  
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Zastępca Wójta B. Polańska – dodała, Ŝe budŜet był podzielony i gmina  Gzy miała  
przydzielone mniejsze środki. Jednak po spotkaniu jakie odbyło  się z wójtami i burmistrzem, 
okazało się , Ŝe gmina Świercze nie będzie korzystać ze środków  i kwota przydzielona na 
gminy Świercze  została podzielona na gminę Gzy i Pokrzywnica. Razem  na odnowę wsi do 
2013 r. moŜemy wykorzystać 118.900 zł. Z tego na małe projekty gdzie robimy wyposaŜenie  
maksymalnie moŜemy uzyskać 118.900 zł. Poinformowała, Ŝe nabory wniosków są dwa razy 
w roku tj. w marcu i październiku. Zapewniła, Ŝe w związku z tym, Ŝe gmina  Gzy naleŜy do 
Stowarzyszenia „Zielone Mosty Narwi” pieniądze te na pewno otrzymamy.  
Wyjaśniła Ŝe w tej chwili nie  ma projektu uchwały sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy 
miejscowości Kozłówka” , poniewaŜ jest w trakcie opracowywania  gdyŜ osoba, która miała 
go przygotować jest na zwolnieniu lekarskim. 
Nadmieniła, Ŝe zebranie wiejskie wsi Kozłówka podjęło uchwałę o remoncie budynku 
świetlicy wiejskiej, a ta uchwała musi być zatwierdzona uchwałą Rady Gminy łącznie             
z planem odnowy miejscowości.  
Członek Komisji E. Malicki  – powiedział, Ŝe w zebraniu wiejskim wsi Kozłówka 
uczestniczyła Pani Wójt, po czym zapytał, czy mieszkańcy wsi nic nie mówili o przejęciu 
budynku na własność? Poinformował, Ŝe po zebraniu rozmawiał z Panią Sołtys wsi 
Kozłówka, która powiedziała, Ŝe po co remontować budynek skoro nie jest własnością wsi. 
Wieś Kozłówka  chciałaby Ŝeby budynek naleŜał do niej. 
Zastępca Wójta  B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe na zebraniu wyszła sprawa, Ŝe budynek stoi na 
granicy działki.  Poza tym  jest dwuspadowy dach  i woda spada na działkę Pana Janczaka.    
W związku z tym najlepiej byłoby wykupić od Pana Janczaka po 4 m szerokości  gruntu          
z jednej i drugiej strony. Głównym tematem było jak to zrobić, Ŝeby było dobrze. Na zebraniu 
nie padło pytanie na temat przekazania budynku wsi. 
Przewodniczący M. Mordwi ński  - zapytał, jak widzi to Pani Skarbnik? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe jeŜeli wnioski zostałyby zakwalifikowane to 
gmina dołoŜyłaby ok.  65.000 zł,  Podatek VAT w tym przypadku jest niekwalifikowany.  Jej 
zdaniem, nie są duŜe pieniądze i warto byłoby to uruchomić. Uznała, Ŝe jeŜeli mieszkańcy wsi 
Kozłówka nie chcą pomocy ze strony gminy, to niech przejmują budynek  i remontują sami. 
Nie rozumiała takiego podejścia do sprawy, Ŝe budynek ma być własnością sołectwa. Uznała, 
Ŝe wieś sama wniosku nie złoŜy, poniewaŜ wnioski tylko mogą składać osoby prawne              
i stowarzyszenia, a sołectwo nie jest osoba prawną i nie skorzysta z Ŝadnych środków 
unijnych. JeŜeli na zebraniu była wola remontu,  to nie wie o co tu chodzi. UwaŜała, Ŝe warto 
było z tym ruszyć, bo budynek niszczeje. Dodała, Ŝe wieś z funduszu sołeckiego zaplanowała 
zakup okien. W związku z tym wymienią najgorsze okna.   
Zastępca Wójta B. Polańska  – uznała, Ŝe projekt remontu świetlicy jest zrobiony dobrze. 
Pomieszczenia budynku były wymalowane i odnowione. Nie wie czy dalej będziemy 
prowadzić remont, czy skończymy go na tym etapie, poniewaŜ moŜna byłoby składać  drugi 
wniosek z odnowy dziedzictwa do Urzędu Marszałkowskiego. W tej chwili nie ma jeszcze 
naboru wniosków. Prawdopodobnie będzie w drugim kwartale. Wniosek moŜna składać 
maksymalnie do 500.000 zł.,. Uznała, Ŝe tylko naleŜy się zastanowić, iŜ Ŝeby złoŜyć wniosek,  
znowu trzeba byłoby opracować projekt. 
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Przewodniczący M. Mordwi ński  - zapytał, ile kosztuje obecny projekt remontu świetlicy? 
Zastępca Wójta B. Polańska  - odpowiedziała, Ŝe projekt kosztuje 600 zł.   
Członek Komisji Leon Pytel -  nadmienił,  Ŝe prowadzenie  remontu budynku i  dach, to 
tylko na razie  dobra wola sąsiada. 
Zastępca Wójta B. Polańska  - wyjaśniła, Ŝe była na ten temat rozmowa. Sąsiad jest 
mieszkańcem wsi Kozłówka  i nie będzie stawiał przeszkód, tylko trzeba odprowadzić wodę, 
która bezpośrednio z dachu spływa na  jego pole.     
Członek Komisji Marian Jakubaszek -  zapytał, jak widzi to Pani Wójt. 
Zastępca Wójta B. Polańska   - odpowiedziała, Ŝe pieniędzy za duŜo w budŜecie gminy nie 
ma, ale razem byłby cały kompleks z tym, Ŝe wnioski byłyby złoŜone w tym roku ,                  
a realizacja zadania jednego i drugiego byłaby  w 2011 r. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały            
w sprawie  zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kozłówka” przedstawiony przez 
Panią Wójt.  
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za” 
pozytywnie zaopiniowała w/w  projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 
Ad. pkt 2.  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka – 
poinformowała, Ŝe projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 został  juŜ złoŜony w Jednostce WdroŜeniowej w Warszawie i przeszedł ocenę 
formalną. Obecnie GOPS czeka  na ocenę merytoryczną. Uczestnikami  projektu są  osoby 
długotrwale bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej. W tym roku z projektu będzie 
korzystało 8 osób.  Osoby te przejdą szkolenia, które mają na celu  wsparcie psychologiczne    
i szkolenia zawodowe. GOPS zaczyna powoli przystępować do realizacji projektu, która 
wymaga udziału środków własnych. Kwota środków wynosi 10,5% wartości projektu              
i wynosi 11.136,95 zł.  Środki finansowe będą realizowane w zadaniu - wsparcie finansowe 
dla Beneficjentów projektu,  w formie zasiłków celowych i zasiłków okresowych. Zasiłki 
okresowe są realizowane  w części równieŜ  przez zadania Wojewody, gdyŜ są to środki 
skierowane na realizację zadań własnych.  Z tych środków równieŜ pozyskamy udział własny. 
W związku z tym, poprosiła o wyraŜenie zgody na udział   środków gminy w/w w projekcie. 
Nadmieniła,  Ŝe chodzi tu o aktywizację osób i podjęcie pracy przez osoby zamieszkujące na 
terenie naszej gminy. 
Uznała, Ŝe doświadczenia z roku 2009  są takie, Ŝe osoby te zmieniają mentalność. Z 8 osób    
1 osoba zakłada działalność gospodarczą i 1 osoba podjęła pracę. W związku z tym czuje się 
efekty  działania. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały            
w sprawie  wyraŜenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            
w Gzach projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013.  
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za” 
pozytywnie zaopiniowała  w/w projekt  uchwały  proponowany na sesję Rady Gminy – który 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 3. 
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe w związku z przyznaniem dodatkowych środków-  
dotacji celowych na zadania rządowe zlecone, po zatwierdzeniu ustawy budŜetowej na rok 
2010 zmieniły się dochody w dziale 852 Pomoc społeczna i Bezpieczeństwo publiczne 
dotyczące obrony cywilnej jak równieŜ zmniejszono część subwencji oświatowej o kwotę 
16.356 zł.. Zmiany są niezaleŜne,  w związku z pismami jakie przekazał gminie Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki w Warszawie. RównieŜ po stronie dochodów zostały wprowadzone 
środki pienięŜne zgromadzone na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska. PoniewaŜ GFOŚ został ustawowo zlikwidowany, funkcjonuje dalej ale opłaty 
będą wpływały bezpośrednio do budŜetu gminy. W związku z tym, Ŝe budŜet był 
zatwierdzany w miesiącu grudniu 2009 r. jest obowiązek do końca marca 2010 r.  dostosować 
uchwałę budŜetową zmieniającą te środki .  Środki  (pozostałe) zostały wprowadzone  - 
12.255,97 zł. na stronę dochodów. 
W wydatkach zwiększenia o kwotę 425.761,16 zł. Konieczność zwiększenia jest przede 
wszystkim w dziale 600 Transport i łączność. W związku z odśnieŜaniem środki jakie były,  
zostały wydatkowane i brakuje na inne zadania, które były  planowane na bieŜące utrzymanie 
dróg. Dlatego jest propozycja zwiększenia o kwotę 80.000 zł. na bieŜące utrzymanie  tj. zakup 
przepustów, równiarkę i częściowo odśnieŜanie. 
Następnie poinformowała o wniosku, który wpłynął  z Powiatu Pułtuskiego o dofinansowanie 
zadania pn. : „Przebudowa drogi odc. Łady – Zalesie   ok. km 0+400 do km 0+800”. 
Szacunkowa wartość zadania  169.752 zł.  w tym wnioskowana kwota do Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych – 84.875 zł.  i po połowie dofinansowanie stanowiłyby środki   gminy          
i Powiatu. Środki gminy – 42.438 zł  jako pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego. 
W dziale 852 - zwiększenie o kwotę 248.551,19 zł. Do budŜetu został wprowadzony projekt, 
który złoŜyła Pani Kierownik GOPS  na kwotę 106.066,19 zł. Źródła finansowania : środki 
unijne – 90.156,26 zł, budŜetu państwa – 4.772,98  zł., środki gminy – 11.136,95 zł.. 
Kwotę  485 zł. przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne.                
Kwotę 93.000 zł. przeznacza się na  świadczenia społeczne i koszty obsługi, kwotę 49.000 zł. 
przeznacza się na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania”. 
W dziale 801  - zwiększenie o kwotę 26.616 zł. w tym: kwotę 26 zł. przeznacza się na 
dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla oddziału przedszkolnego przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Skaszewie, kwota 19.090 zł. to środki zaplanowane w budŜecie, ale 
wiąŜą się ze zmianą jednostki organizacyjnej realizującej zadanie. Chodzi o przeniesienie 
środków na wpłaty  dla gminy Pułtusk za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego 
z terenu gminy Gzy. Do tej pory zadanie realizował Gminny Zespół Obsługi Szkół, w tej 
chwili urząd gminy. Kwotę 3.000 zł. przeznacza się na zakup usług w PSP w Skaszewie. Do 
Pana Wójta wpłynął wniosek dotyczący zwiększenia środków na usługi, poniewaŜ bardzo 
duŜo zalegało śniegu na dachu budynku szkoły (dach jednospadowy) i środki,  które były 
planowane na usługi zostały wydatkowane. W związku z tym brak jest środków na inne 
konieczne wydatki związane z zakupem usług. 
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Kwotę 4.500 zł. przeznacza się na modernizację z rozbudową systemu alarmowego 
Publicznego Gimnazjum w Gzach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach.  
Wniosek złoŜyły Panie dyrektorki szkół, poniewaŜ system nie spełnia do końca dobrej roli. 
W dziale 900 – zwiększa się środki  o kwotę  27.255,97 zł.  w tym: w kwotę 12.255,97 zł.  
przeznacza się na zadania bieŜące z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.           
W związku z likwidacją  GFOŚ .  zadanie przeniesione do budŜetu. 
Kwotę 15.000 zł. przeznacza się na wydatki związane z wyłapywaniem „bezdomnych 
zwierząt” (psów)  z terenu  gminy. Nadmieniła, Ŝe  do Pani Wójt jest coraz więcej zgłoszeń     
o wyłapywanie psów. Środki, które były w tym roku zostały juŜ wydatkowane na wyłapanie 
zwierząt, a taka sytuacja na pewno jeszcze nastąpi. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe jest problem z ulokowaniem psów                        
w schroniskach, poniewaŜ  nigdzie nie ma miejsc  i nikt nie chce podpisać z gminą umowy. 
Poza tym, tam gdzie  psy zostaną odwiezione trzeba zwracać uwagę, czy schronisko jest 
zarejestrowane, poniewaŜ co jakiś czas gmina zobowiązana jest do  przekazywania informacji 
o odstawionych psach  ze wskazaniem schroniska. W związku z tym, Ŝe  w kaŜdej wsi psów 
wałęsających się jest bardzo duŜo,  wyłapywane są na indywidualną prośbę. Uznała, Ŝe  
umieszczenie wszystkich psów w schronisku kosztowałoby znaczącą kwotę. 
Skarbnik E. Głowacka -  przystąpiła do omawiania zmian w dziale 921. W dziale tym 
planowana jest realizacja projektu „ Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce”            
i planowana realizacja projektu „WyposaŜenie świetlicy wiejskiej w Kozłówce” przy udziale 
środków unijnych za pośrednictwem LGD „Zielone Mosty Narwi”. W tym roku jest tylko  
opracowanie dokumentacji  i bieŜące wydatki związane z ogłoszeniem przetargu  na remont 
świetlicy – plan  900 zł.  Pozostałe nakłady  planowane są w 2011 r.  
Środki unijne moŜemy uzyskać  w wysokości 75% -  przy wniosku kategorii „Odnowa i rozwój wsi” 
wartości zadania netto,  gmina dofinansuje 25% wartości netto plus podatek VAT.  Przy wyposaŜeniu 
moŜemy uzyskać maksymalnie 70% środków, a gmina dofinansowuje 30% wartości netto plus 
podatek VAT. 
Zmniejszenia 92.416 zł. tj. w dziale 754 i  852  73.300 zł. - dotyczą zmiany klasyfikacji budŜetowej.  
W dziale 801 przeniesienie planu wydatków – zmiana jednostki realizującej zadanie i na dodatkowe 
wynagrodzenie roczne.        
W związku ze zmianami plan dochodów uległby zwiększeniu i ogółem wynosi  8.899.639,21 zł w tym  
dochody bieŜące w kwocie 8.587.714,21 i dochody  majątkowe  w kwocie 311.925 zł.  
Zwiększyły się równieŜ wydatki. Ogółem po zmianach wynoszą 10.846.365.16 zł w tym wydatki 
bieŜące 9.176.387,16 zł. i  wydatki majątkowe 1.669.978 zł.   
Zwiększył się deficyt  budŜetu gminy do wysokości 1.946.725,95 zł., który  zostanie pokryty 
kredytami 1.600.000 zł i wolnymi środkami 346.725.95 zł.  Przychody i rozchody tj. spłata kredytów    
z wolnych środków 819.105 zł.   
Z uwagi na   wolne środki jakie pozostały  z rozliczeń między wykonaniem budŜetu roku 2009             
a kredytami  zmniejszyła się wartość zaciąganego kredytu   jaki był planowany na rok 2010. 
Poinformowała, Ŝe w zadaniach inwestycyjnych na razie  nie zostały wprowadzone  Ŝadne zmiany 
oprócz załącznika wieloletniego  tj.  „Remont budynku świetlicy w Kozłówce”.  Zadanie wstępnie 
zostało wyszacowane na 119.928,29 zł. Roboty nastąpiłyby w 2011 r. WyposaŜenie świetlicy 
nastąpiłoby  równieŜ w 2011 r.  
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PoniewaŜ zadania nie moŜe umieścić w załączniku wieloletnim, poniewaŜ jest to załącznik  
jednoroczny,  konieczne jest tylko podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania 

kategorii „Małe projekty” tj. wyposaŜenie. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe była na spotkaniu u Starosty w Pułtusku. 
Powiat chce remontować drogę powiatową od Ład w kierunku Gąsocina na długości         
1.500 mb. W skład drogi wchodzi do odbudowy most. Wstępnie Powiat chce, Ŝeby gmina 
Gzy do przebudowy drogi dołoŜyła 500.000 zł.  Dodała, Ŝe po  posiedzeniach Komisji             
i odbyciu sesji musi przekazać odpowiedź. 
Sprawa następna jaką poruszyła, to w  wybuch gazu w Pękowie. W sprawie tej po wybuchu 
gazu   kontaktował się  z nią Pan poseł Kowalczyk i Pan poseł Nalewajk. Poinformowała, Ŝe  
intencją jest to, Ŝe na prośbę pana Kowalczyka złoŜone zostały dwa pisma o pomoc finansową 
do Premiera i Wojewody. Pismo, które trafiło do Wojewody z gminy, Wojewoda przekazał 
do dyrektora Polityki  Społecznej Pani Lipka.  Nadmieniła, Ŝe pisma do dyrektora Polityki 
Społecznej nie wystosowaliśmy, poniewaŜ  po poŜarze budynku mieszkalnego w 2007 r. 
gmina otrzymała odpowiedź, Ŝe jest powołany społeczny komitet,  będą wpłaty i nie mają 
środków na ten cel. Po obecnym piśmie, otrzymała telefon gdzie Pani dyrektor 
poinformowała ją , Ŝe zostanie przekazana pewna kwota pieniędzy, ale Ŝeby było 50% 
środków z budŜetu gminy, to ewentualnie przekaŜą 50% środków od siebie.  Nadmieniła, ze 
w tej chwili poszkodowanej rodzinie gmina przekazała 1.000 zł.. 
Członek Komisji  E. Malicki  -   poinformował, Ŝe w Tygodniku Ciechanowskim była 
informacja, Ŝe gmina Pułtusk przekazała 50.000 zł.. W związku z tym uznał, Ŝe wypadałoby, 
Ŝeby gmina Gzy  teŜ pomogła poszkodowanym i przeznaczyła jakąś sumę pieniędzy. 
Kierownik GOPS w Gzach T. Linka – poinformowała, Ŝe  duŜo pieniędzy przekazuje 
społeczeństwo. W zeszłym tygodniu na koncie było ponad  20.000. zł..    
Skarbnik E. Głowacka – uznała, Ŝe ze środków, które ma Pani kierownik GOPS moŜna 
wygospodarować 2.000 zł. , czy więcej i przyznać zasiłek celowy np. na zakup materiałów 
budowlanych. 
Członek Komisji E. Malicki  – zapytał, czy  z budŜetu gminy nie moŜna przekazać 
bezpośrednio pieniędzy? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe pieniędzy nie moŜna przekazać bezpośrednio na 
rachunek   osoby fizycznej, poniewaŜ obowiązuje  ustawa o finansach publicznych. 
Musi realizować to kierownik GOPS. Jej zdaniem, Wojewoda teŜ chce przekazać środki   ale 
na gminę, podobnie i Gmina Pułtusk. Nadmieniła, Ŝe na razie w tej chwili nie otrzymaliśmy 
Ŝadnego pisma, było to tylko w prasie. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe członkowie Komisji powinni 
przegłosować  dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Łady - Gąsocin – kwotę 
500.000 zł. 
Skarbnik E. Głowacka –  była zdania, Ŝe chodzi tu o duŜe pieniądze,  a w tej chwili              
w budŜecie gminy nie ma środków. Poinformowała, Ŝe z wolnych środków zostało 200.000 
zł., a na pewno w ciągu roku będzie wiele innych wydatków. Oprócz inwestycji trzeba będzie 
remontować drogi.  
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Nadmieniła, Ŝe na przebudowę  drogi Ostaszewo Włuski – Begno jak na dzień dzisiejszy  na 
pewno nie będzie dofinsansowania z Urzędu Marszałkowskiego ze względu na bardzo 
wysokie „janosikowe” i zadłuŜenie.          
Uznała, Ŝe  w tym roku  budŜet gminy jest juŜ wyŜyłowany, chyba, Ŝe radni dalej chcą  brać 
kredyty.  
Członek Komisji E. Malicki  – uznał, Ŝe Powiat przebudowywuje drogi juŜ drugi rok i  od 
gminy Ŝąda nie małe kwoty. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe w roku 2009 do Powiatu zostało przekazane 
144.000 zł.  
Członek Komisji E. Malicki – był zdania, Ŝe jeŜeli będziemy udzielali pomocy finansowej 
na drogi powiatowe, to nie zrobimy Ŝadnych dróg gminnych. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe na spotkaniu Starosty z Wójtami mówiła, 
Ŝe dla  budŜetu gminy Gzy, to duŜa kwota i szanse są znikome. 
Członek Komisji E. Malicki – powiedział, Ŝe osobiście byłby przeciwny temu. Uznał, Ŝe 
gmina dokładała środki do kaŜdej drogi, którą remontował Powiat. 
Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz – zapytała, czy jeśli gmina Gzy nie da 
pieniędzy, to Powiat nie będzie realizował  drogi Łady - Gąsocin? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe Powiat realizowałby drogę   z naszych        
i swoich środków.  
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe Powiat złoŜył wniosek do Ministra Finansów              
o środki z rezerwy subwencji, ale czy otrzymają środki  nie wiadomo. Nie wiadomo teŜ, czy 
Powiat złoŜył wniosek  na  dalszy odcinek drogi. 
Przewodnicząca Rady Gminy M. Filipowicz – jej zdaniem, Powiat jest bardzo dobrej myśli, 
Ŝe dostanie te pieniądze , tylko nie wiadomo w jakiej wysokości. 
Członek Komisji L. Pytel – uwaŜał, Ŝe dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Łady 
– Zalesie niech zostanie w budŜecie gminy, a z 500.000 zł. to powaŜna sprawa.    
Członek Komisji E. Malicki – uznał, Ŝe nie podoba mu się równieŜ dofinansowanie drogi 
powiatowej Łady – Zalesie w kwocie  42.438 zł.   
Skarbnik E. Głowacka – nadmieniła, Ŝe jak mówił kiedyś Pan Starosta, to  były ustalenia 
między klubami PSL, Ŝe gminy dofinansowywują jakąś część i Starostwo tego się trzyma, 
gminy dofinansowują i robią pewne odcinki dróg. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały            
w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na 2010 rok.  
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami „za”   
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesje Rady Gminy, który    
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie  wniosek Powiatu  
Pułtuskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2010 w kwocie 500.000 zł.  
na przebudowę drogi powiatowej Łady – Gąsocin.  
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Komisja  w obecności  5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 0  głosów „za” 
przy 5 głosach „przeciwnych” oraz 0 – głosów „wstrzymujących” zajęła negatywne 
stanowisko w sprawie udzielenia pomocy finansowej  w roku  2010 dla Powiatu Pułtuskiego 
w wysokości 500.000 zł.   na przebudowę drogi powiatowej Łady – Gąsocin  
Ad. pkt 4.  
Skarbnik E. Głowacka -  wyjaśniła, Ŝe w budŜecie gminy  na .realizację  Projektu „Wsparcie 
techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
powiatu pułtuskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013 są zaplanowane środki, ale musi być odrębna uchwała w sprawie 
udzielenia pomocy, co wynika z ustawy o finansach publicznych. Powiat natomiast musi mieć 
uchwałę jako załącznik do wniosku. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
Komisja w obecności 5 członków Komisji – 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na Sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 5. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Pułtuskiego dotyczy drogi powiatowej Łady – Zalesie. Jest to kwota 
42.438 zł.  Są to pieniądze, które były zabezpieczone  w budŜecie gminy, ale musi być 
podjęta odrębna uchwała. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński -  podał pod głosowanie projekt uchwały              
w sprawie   udzielenia pomocy finansowej. 
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu  - 5 głosami „za” 
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe na „Mały projekt”  z budŜetu unijnego poprzez 
Stowarzyszenie „Zielone Mosty Narwi”  moŜemy uzyskać środki w wysokości maksymalnie 
25.000 zł. Na sesję Rady Gminy zostanie przygotowany projekt uchwały o wyraŜeniu przez 
Radę zgody na realizację projektu na wyposaŜenie świetlicy w Kozłówce. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały            
w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w kategorii „Małe projekty” dotyczącego 
świetlicy wiejskiej w Kozłówce przedstawiony przez Panią Skarbnik. 
 Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za” 
pozytywnie zaopiniowała  w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 
Ad. pkt 7. 
Członek Komisji E. Malicki – o tym,  czy  wyrazić zgodę na wyodrębnienie  w budŜecie  
gminy środków stanowiących fundusz sołecki zaproponował skonsultować z sołtysami na 
Sesji Rady Gminy. Uznał, Ŝe osobiście  byłby przeciwko wyodrębnieniu środków. 
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Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poprosił , Ŝeby w tej sprawie wypowiedziała się 
Pani Wójt. 
Zastępca Wójta  B. Polańska – powiedziała, Ŝe w tej chwili, kiedy rozmawia z sołtysami, to 
rok temu byli tego nie świadomi, poniewaŜ wielu sołtysów myślało, Ŝe pieniądze dostaną na 
wieś, będą wybierali Ŝwir i będą rządzić, chociaŜ było wyjaśniane, Ŝe środki będą w budŜecie 
gminy. Poinformowała, Ŝe wielu sołtysów kiedy z nią rozmawia  mówi, Ŝe nic to nie daje, iŜ 
jak jest Ŝwirowanie , to czy pieniądze są w budŜecie ogólnym, czy przydzielone na wieś, to 
jest to samo. Poza tym zainteresowanie  mieszkańców we wsiach funduszem sołeckim było 
małe. Sołtysi organizowali po dwa razy zebrania wiejskie. Jej zdaniem,  na pewno będą 
sołtysi, którzy będą za wyodrębnieniem środków, ale   w tej chwili, kiedy rozmawiała             
z sołtysami, to inaczej podchodzą do funduszu sołeckiego. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – uznał, Ŝe w niektórych wsiach być moŜe są inne 
zadania pilniejsze jak Ŝwirowanie.  
Zastępca Wójta  B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe sołtysi myśleli, Ŝe inaczej to będą robić. 
Myśleli, Ŝe sołtys i rada sołecka  dostaną pieniądze i będą nimi dysponować, a Ŝwir będzie 
taki jaki będą chcieli. Na jednej drodze będą robić sami, na drugiej równiarka.   
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – zapytał, jak w tym roku będzie wyglądało            
Ŝwirowanie, czy teŜ będzie ogłoszony przetarg na Ŝwirowanie z równaniem? 
Zastępca Wójta  B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe teŜ będzie przetarg na  Ŝwirowanie            
z równaniem. 
Skarbnik E. Głowacka – wydaje się jej, Ŝe fundusz sołecki jest dobry w gminach gdzie mają 
place, budynki, świetlice, ale w naszej gminie o specyficznym rozkładzie nie ma sensu. 
Większość środków mieszkańcy wsi przeznaczyli  na Ŝwirowanie. Wymiana okien jest           
w miejscowości Kozłówka  i Gzy, w Pękowie – utworzenie boiska wiejskiego, zakup 
zestawów komputerowych dla szkoły w Skaszewie gdzie na  ten temat są róŜne dyskusje. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poinformował o pomyśle, Ŝeby zamiast 
funduszu sołeckiego na wszelki wypadek wyodrębnić w budŜecie większą sumę środków, 
Ŝeby nie poruszać środków na aktualne Ŝwirowanie dróg, gdyŜ moŜe wypaść taka wiosna jak 
w tym roku. 
Członek Komisji Stefan ZadroŜny – był zdania, Ŝeby takie pieniądze zarezerować                
w budŜecie gminy. 
Członek Komisji E. Malicki  – miał podobne zdanie, Ŝeby większą sumę przeznaczyć na 
drogi. 
Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, Ŝe  w tym roku  na samo odśnieŜanie wydano około 
80.000 zł.    
Członek Komisji Marian Jakubaszek – był równieŜ przeciwny wyodrębnieniu środków      
w budŜecie gminy na fundusz sołecki. 
Członek Komisji L. Pytel – był zdania, Ŝe kaŜda droga powinna być okopana rowami, 
poniewaŜ jeśli nie jest okopana rowami  szybciej ulegnie zniszczeniu,  iŜ jest duŜe 
podsiąkanie wody. 
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Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały            
w sprawie  wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki. 
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 0 głosów „za” 
przy 5   głosach   „przeciwnych” negatywnie zaopiniowała w/w  projekt uchwały 
proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe  chodzi o działkę o pow. 0,14 ha  połoŜoną we 
wsi  Pękowo pod lasem. Jest to nieruchomość zabudowana  przejęta przez gminę od Skarbu 
Państwa.  Do działki jest dobry dojazd od strony Trzcińca gm. Pułtusk. 
Przewodniczacy Komisji M. Mordwiński – zapytał, jakie przenaczenie ma działka? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe działka jest przeznaczona pod zabudowę. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                
w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
Komisja w obecności 5 członków Komisji – 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała w/w  
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 9. 
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz – powiedziała, Ŝe 
wypłata jednorazowych dodatków wyrównawczych w roku 2010 dokonana jest po raz 
pierwszy. Wyjaśniła, Ŝe w związku ze zmianą ustawy  „Karta Nauczyciela”, jeŜeli średnie 
wynagrodzenia nauczycieli nie osiągały odpowiedniej wysokości zapisanej w „Karcie 
Nauczyciela” wówczas obowiązkiem organu prowadzącego było wyliczenie i wypłacenie 
jednorazowych dodatków wyrównawczych. Poinformowała, Ŝe ze względu na zmianę 
obowiązującej ustawy przesunięty był termin wypłaty dodatków z miesiąca grudnia   2009 r.  
na 31.01.2010 r. Dodatki  nauczycielom zostały wypłacone w terminie w kwocie       
38.294,94 zł. plus naliczony ZUS 6.720,76 zł., co dało kwotę 45.015,70 zł. Dodatki 
wyrównawcze zostały wyliczone za cały rok 2009 i dotyczyły nauczycieli kontraktowych        
i dyplomowanych. Nauczycieli kontraktowi otrzymali 7.193,54 zł., dyplomowani     
31.101,40 zł.  Kwoty wpłaconych jednorazowych dodatków dla nauczycieli  poszczególnych 
szkół przedstawiają się następująco: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzach – 3.829,90 zł, 
PSP w Przewodowie – 4.950,05 zł., dla PSP  w Skaszewie  - 7.307,30 zł.  oraz dla nauczycieli 
Publicznego Gimnazjum w Gzach – 22.207.69 zł.   z tego:  19.228,23 zł. wypłacono 
nauczycielom dyplomowanym, a kontraktowym 2.979,46 zł. W związku z tym, Ŝe 
nauczyciele staŜyści i nauczyciele mianowani otrzymywali wynagrodzenie  takie jakie 
zapewnia „Karta Nauczyciela” – nie ma wypłaty jednorazowych dodatków wyrównawczych. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – powiedział, Ŝe nauczyciel dyplomowany 
pobiera średnio 4.000 zł miesięcznie, a następnie zapytał ile jest to na rękę.  
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – opowiedziała, Ŝe netto 
wynosi 65% wynagrodzenia brutto tj. do ręki 3.000 zł.  
Komisja zapoznała się z informacją o wypłaconych jednorazowych dodatkach 
wyrównawczych dla nauczycieli. 
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Pytań więcej nie było. 
Informacja o wypłaconych jednorazowych dodatkach wyrównawczych dla nauczycieli  
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 10. 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwiga 
Frąckiewicz – poinformowała, Ŝe GKRPA została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy 
Gzy  i działa w 9-cio osobowym składzie. Program Komisji był realizowany zgodnie                
z przyjętym programem na rok 2009 i dotyczył działań w zakresie zwalczania narkomanii 
oraz problemów alkoholowych.  
Na działalność związaną ze zwalczaniem narkomanii z planowanej kwoty 4.000 zł. 
wykorzystano 2.808,50 zł.  
Na realizację zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wydatkowano kwotę 34.747,46 zł.  w tym na : wynagrodzenia członków 
Komisji - 5.038,17 zł, na pozostałe zadania  wykorzystano kwotę 29.709,29 zł. Były to: koszt 
finansowania terapii indywidualnej -  1.086,20 zł.,  turnieje i imprezy sportowe dla młodzieŜy 
– 11.607,54 zł, dofinansowanie wycieczek organizowanych w szkołach – 7.881,87 zł., na 
realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych wydatkowano – 4.222,00 zł., zakup 
plansz, programów edukacyjnych , zestawy ksiąŜek dla uczniów klas I -III  do wykorzystania 
w zajęciach pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych – 4.911,68 zł.  Powiedziała, Ŝe 
przewaŜająca część zadań, które są zapisane w programie i   realizowane przez Komisję,  są 
to zadania, które dotyczą dzieci i  młodzieŜy  szkół w gminie. Niezrealizowanie planowanej 
całej kwoty wiąŜe się z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na Kawiarenkę 
Internetową, która działała przy Publicznym Gimnazjum i  przestała funkcjonować.   
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gzach za 2009 r.    
Sprawozdanie z  działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     
w Gzach za 2009 r.  stanowi załącznik nr  9 do niniejszego protokołu.  
Pytań nie było. 
Ad. pkt 11. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe w okresie od 12.03.2009 r. do        
28.12.2009 r.  Rada Gminy podjęła 45 uchwał, z tego: uchwał zrealizowanych zostało 28,       
6 uchwał jest w trakcie realizacji, nie zrealizowano 2 uchwał w tym 1 uchwała z roku 2008, 
do realizacji pozostaje 10 uchwał. Uchwały niezrealizowane to:  uchwała w sprawie 
przystąpienia do opracowania strategii rozwoju gminy na lata 2009-2020 i uchwała w sprawie 
zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi : Borza Strumiany, 
Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, 
Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki, gmina Gzy.  
Poinformowała, Ŝe rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Mazowiecki stwierdził 
niewaŜność powyŜszej uchwały. Przyczyną było brak wyczerpującej procedury postępowania 
po podjęciu uchwały z dnia 06.12.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy.  
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W związku z tym, Ŝeby przystąpić ponownie do zatwierdzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego naleŜy podjąć uchwałę i uniewaŜnić 3 wcześniej podjęte uchwały                     
o przystąpieniu do sporządzenia planu. 
Członek Komisji E. Malicki  – zapytał, jaki był koszt opracowania planu zagospodarowania 
przestrzennego  fragmentów wsi ? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe trudno jest jej powiedzieć. Do gminy mają 
przyjechać Panie projektantki , które opracowywały  plan i temat został zostawiony na 
następną sesję Rady Gminy. Wtedy moŜe powiedzieć na temat kosztów planu. 
Komisja zapoznała się z informacją Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał Rady Gminy 
podjętych w 2009 r. – która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 12. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe najpierw rozmawiał z nią Komendant 
Powiatowej Policji w Pułtusku. Później z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu do 
urzędu gminy wpłynęło pismo, z propozycją przejęcia na własność gminy  zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej siedzibę Posterunku Policji w Gzach  Dodała, Ŝe dwa tygodnie 
temu policjanci wyprowadzali się z zajmowanych pomieszczeń  Posterunku Policji. 
Członek Komisji L. Pytel – zapytał, na jakich zasadach Policja  nabyła nieruchomość? 
Zastępca Wójta  B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe jest to  własność Policji, która została 
nabyta przez zasiedzenie od Skarbu Państwa. Policja  lokal chce  przekazać nieodpłatnie, ale  
chce, Ŝeby zabezpieczyć im lokal zastępczy. Poinformowała, Ŝe rozmawiała z Panią                
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, Policja chce oddać lokal, tylko Rada Gminy 
musi podjąć stosowną uchwałę, której  nawet ma wzór. W rozmowie próbowała jej 
tłumaczyć, Ŝe w tej chwili gmina nie jest w stanie  zapewnić lokalu. Nadmieniła, Ŝe 
wiadomym jest, Ŝe Policja lokal przekazałaby nieodpłatnie, poniewaŜ byłby na cele biurowe.   
Pani z Radomia zasugerowała, Ŝeby w uchwale  napisać, Ŝe zapewnimy, jeŜeli będziemy 
mieli wolny lokal. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński -  jego zdaniem, trzeba przeczekać. 
Skarbnik E. Głowacka – uznała, Ŝe wygospodarować jedno pomieszczenie moŜna  byłoby 
po 5 latach w świetlicy wiejskiej po Gminnym Centrum Informacji, a obecnie zastępczego 
pomieszczenia nigdzie nie ma.  
Zastępca Wójta B. Polańska – jej zdaniem, Rada Gminy moŜe podjąć uchwałę                      
o nieodpłatnym przejęciu lokalu nie pisząc nic o zapewnieniu pomieszczenia dla Policji. 
Skarbnik E. Głowacka – uznała, Ŝe jeŜeli gmina nie zapewni lokalu , to będzie na zasadzie, 
Ŝe Policja będzie tylko  w Świerczach.  
Członek Komisji E. Malicki  – uznał, Ŝe skoro Policja będzie w Świerczach, to Ŝeby  
mieszkańcy gminy Gzy nie mieli  pretensji, Ŝe gmina  nie zabezpieczyła lokalu i nie mają 
Ŝadnej ochrony. 
Zastępca Wójta B. Polańska – uznała, Ŝe  jeŜeli Rada Gminy podejmie uchwałę                    
o nieodpłatnym przekazaniu pomieszczeń  to i tak Policji w Gzach nie będzie, bo się 
wyprowadziła.  Dlatego Policja chce się  pozbyć  pomieszczeń nawet nieodpłatnie. 
Członek Komisji E. Malicki – miał odmienne zdanie. Jego zdaniem, Policja wróci do tych 
pomieszczeń, tylko chce, Ŝeby gmina przejęła je i utrzymywała. 
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Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe kiedy rozmawiała z Komendantem 
Powiatowym Policji w 2009 r.  to wynikało, Ŝe nawet jeśli  gmina nie zapewni pomieszczeń 
to i tak przekaŜą swój lokal, a najwyŜej nie będzie policjantów na gminie.  W związku z tym 
w uchwale o wyraŜeniu zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości naleŜy zapisać, Ŝe 
gmina nie zapewni innego lokalu, poniewaŜ takiego lokalu nie ma w swoich zasobach. 
Członek Komisji  S. ZadroŜny – zapytał, dlaczego Policja zrezygnowała z lokalu, który 
zajmowała? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe chodziło o koszty, poniewaŜ  Policja nie ma 
pieniędzy na utrzymanie.  
Członek Komisji L. Pytel – był zdania, Ŝe lokal Policji moŜemy przejąć, ale na dzień 
dzisiejszy nie moŜemy zabezpieczyć odpowiedniej bazy lokalowej,   gdyŜ nie mamy jej         
w zasobach. 
Członek Komisji E. Malicki  – uznał,  Ŝeby lokalu Policji nie przejmować, tylko pomóc im w 
utrzymywaniu.   
Zastępca Wójta  B. Polańska – uznała, Ŝe Policja nie chce swoich pomieszczeń. 
Członek Komisji E. Malicki – jego zdaniem, jeŜeli Policja nie chce swojego lokalu, to niech 
go sprzeda. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – zapytał,  czy Komisja moŜe nie przyjąć 
stanowiska, tylko zapoznać się z propozycją.?  
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe moŜna nie przyjąć stanowiska. Uznała, ze 
na obrady sesji Rady Gminy moŜe zaprosić Komendanta Powiatowej Policji w Pułtusku. 
Członek Komisji L Pytel – był zdania, Ŝe zaproszenie Komendanta Powiatowej Policji         
w Pułtusku nie ma sensu. 
Zastępca Wójta B. Polańska – uznała, Ŝe  2 pomieszczenia, które zajmowała Policja 
przydałyby się gminie, poniewaŜ nawet Zespół Obsługi Szkół znajduje się  w lokalu 
wynajmowanym przez gminę. 
Członek Komisji E. Malicki - był zdania, Ŝeby nie przejmować lokalu Policji, a tylko pomóc 
w jego utrzymywaniu. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – zaproponował , Ŝe Komisja zapoznała się           
z wnioskiem. Ze względu na brak lokalu zastępczego odłoŜyła do rozpatrzenia w przyszłości.  
Członek Komisji E. Malicki  – uznał,  Ŝeby  nie przejmować lokalu od Policji i zobaczyć co      
z tego wyjdzie. 
Zastępca Wójta B. Polańska –  zaproponowała przyjąć uchwałę w sprawie  wyraŜenia 
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  tylko bez zabezpieczenia pomieszczenia na 
Policję. 
Członek Komisji L. Pytel – uznał, Ŝe jeŜeli Policji nie odpowiadają   pomieszczenia, które 
zajmują, a chcą inne, to nie ma bazy lokalowej, która byłaby zasadna dla zabezpieczenia 
lokalu dla Policji. 
Członek Komisji E. Malicki – był zdania, Ŝe Policja nieodpłatnie przekaŜe lokal  gminie        
i ten sam lokal weźmie.   
Zastępca Wójta B. Polańska – zapytała, jaki interes ma gmina w przygotowaniu Policji 
lokalu? 
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Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe interes jest taki, Ŝeby gmina przejęła lokal            
Policji i ponosiła w części  koszty  jej funkcjonowania. 
Członek Komisji E. Malicki  – zapytał, co stracimy jeŜeli nie przejmiemy lokalu? Czy 
Policja moŜe sprzedać lokal? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe Policja moŜe lokal sprzedać. 
Przewodniczący  Komisji M. Mordwi ński  - poddał pod głosowanie  wniosek, który 
zaproponował wcześniej;  „Komisja zapoznała się z wnioskiem. Ze względu na brak lokalu 
zastępczego odłoŜyła do rozpatrzenia w przyszłości”. 
Komisja w obecności 5 członków Komisji – 4 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” 
oraz 1 głosie „wstrzymującym” przejęła w/ w wniosek. 
Pismo Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu  w sprawie propozycji dotyczącej 
przejęcia na własność gminy zabudowanej nieruchomości stanowiącej siedzibę Posterunku 
Policji w Gzach stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 13.  
Zastępca Wójta B. Polańska – odczytała wniosek sołtysa wsi Begno o ujęcie w planie 
budŜetu gminy na rok  2010 modernizacji drogi Begno-Szyszki. 
Komisja negatywnie rozpatrzyła w/w wniosek ze względu braku środków w budŜecie gminy. 
Wniosek będzie brany pod uwagę przy konstrukcji uchwały budŜetowej na rok 2011. 
Wniosek Sołtysa wsi Begno o ujęcie w planie budŜetu gminy na rok  2010 modernizacji drogi 
Begno-Szyszki. – stanowi załącznik nr  12 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 14.  
Zastępca Wójta B. Polańska  - przedstawiła wniosek Pana Sylwestra Samsla w sprawie 
połoŜenia dywanika asfaltowego na odcinku 350 mb na drodze gminnej Przewodowo-Majorat 
– Lipniki. 
Komisja negatywnie rozpatrzyła w/w wniosek ze względu braku środków w budŜecie gminy. 
Wniosek będzie brany pod uwagę przy konstrukcji uchwały budŜetowej na rok 2011. 
Wniosek Pana Sylwestra Samsla w sprawie połoŜenia dywanika asfaltowego na odcinku 350 
mb na drodze gminnej Przewodowo-Majorat – Lipniki.- stanowi załącznik nr 13  do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 15.  
Zastępca Wójta B. Polańska – zapoznała Komisję z wnioskiem o finansowe wsparcie 
Regionalnego Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy        
w Pułtusku,  o dofinansowanie Festiwalu Młodych  organizowanego  przez Fundację Studnia 
w Płocku, Urzędu Miejskiego w Choszcznie. o wsparcie finansowe wybudowania budynku 
socjalnego.  
Członek Komisji L. Pytel – odnośnie wsparcia finansowego Regionalnego Związku 
Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy w Pułtusku uznał, Ŝe 
szkoda, Ŝe zginął  Gminny Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej , bo              
w ramach ochrony przyrody  moŜna byłoby przekazać dla pszczelarzy 100 z  lub 150 zł.   
Komisja przełoŜyła rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie Regionalnego Związku 
Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Kolo Pszczelarzy w Pułtusku  na następne 
posiedzenie Komisji. 
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Uznała, Ŝe w związku z wybuchem gazu w budynku mieszkalnym na terenie własnej gminy, 
gmina Gzy nie moŜe wesprzeć wybudowania budynku socjalnego w Choszcznie. 
Na dofinansowanie Festiwalu Młodych organizowanego przez Fundację Studnia w Płocku 
zaproponowała przeznaczenie środków finansowych z Gminnego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 
Wnioski o dofinansowanie : Urzędu Miejskiego w Choszcznie, Regionalnego Związku 
Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy w Pułtusku, Fundacji 
Studnia w Płocku – stanowią załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt. 16. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe jeŜeli chcemy przejąć odcinek drogi               
o długości 300 mb, to Rada Gminy musi podjąć stanowisko o przejęciu tej drogi, a następnie 
stanowisko te trzeba  przekazać do Zarządu Powiatu. Zarząd na sesji Rady Powiatu 
podejmuje uchwałę o przekazaniu drogi, a Rada Gminy Gzy uchwałę o przejęciu drogi.        
W związku z tym dobrze byłoby, Ŝeby było to w tym samym czasie. Następnie odczytała 
proponowane stanowisko Rady Gminy. 
Członek Komisji S. ZadroŜny – był zdania, Ŝeby odcinek drogi  przejąć po asfaltowaniu. 
Członek Komisji L. Pytel – proponował przejąć odcinek drogi, z tym Ŝe będzie wniosek          
o  jej asfaltowanie. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – zapytał, czy Powiat ma w planach ten odcinek 
drogi do asfaltowania? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe Powiat nie  ma w swoich planach 
asfaltowania tego odcinka drogi. Po opracowaniu dokumentacji na przebudowę drogi  
gminnej  Ostaszewo Włuski – Begno okazało, się, Ŝe powyŜszy odcinek.  to droga 
powiatowa,  na który gmina ma juŜ opracowaną dokumentację. Dodała, Ŝe chodzi tu o dobro 
mieszkańców, poniewaŜ pomiędzy asfaltami zostałby odcinek drogi o nawierzchni Ŝwirowej 
o długości 300 mb. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński  -  poddał pod głosowanie stanowisko  w sprawie 
zaliczenia odcinka drogi powiatowej o długości  300 mb do kategorii dróg gminnych. 
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za”  
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” zajęła pozytywne  stanowisko 
w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej o długości  300 mb do kategorii dróg 
gminnych. 
Stanowisko w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej o długości  300 mb do kategorii 
dróg gminnych stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
Członek Komisji E. Malicki  – zgłosił nie świecącą lampę przy posesji Pana Ostaszewskiego. 
Następnie poinformował, o czym  juŜ wcześniej mówił  Wójtowi Gminy Panu                        
Z. Kołodziejskiemu tj. o konieczności sprowadzenia inspektora nadzoru - Pana 
StrzyŜewskiego, który odbierał przebudowę drogi  dojazdowej do gruntów rolnych wsi 
Porzowo. Panią B. Polańską - Zastępcę Wójta poprosił o sprawdzenie,  czy drogę tę jeszcze 
obejmuje gwarancja. Uznał, Ŝe od brzegów drogi jest załamany asfalt. 
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Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński  - poruszył kwestię  zakrzaczenia od 
miejscowości Stare Grochy w kierunku Wójtów-Trojan tj.   po prawej stronie wzdłuŜ posesji 
Pana Józefa Krajewskiego. Jego zdaniem, Pan Krajewski nie jest w stanie   usunąć 
zakrzaczenia, a byliby chętni do wycięcia i zabrania krzaków. Dodał, Ŝe autobus, czy większy 
samochód ma cięŜko przejechać.  Uznał, Ŝe skoro Pan Krajewski nie chce dać wyciąć 
krzaków, to moŜna rozgraniczyć, co naleŜy do niego, a co do drogi gminnej.   
Członek Komisji M. Jakubaszek – prosił o wycięcie przez Pana Czarneckiego drobnych 
krzaków pod Ostaszewem –Włuski. 
Członek Komisji E. Malicki  – zapytał, czy będzie  budowany  przystanek autobusowy          
w Kozłówce?  
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe przystanek w Kozłówce będzie budowany. 
Członek Komisji E. Malicki   - zwrócił uwagę, Ŝe  kiedy  będzie budowany przystanek, Ŝeby 
uspawać z kątownika szablon w okienka i na wejście  (półkole), następnie  wstawić to              
i obmurować cegłą, a cegła nigdy się nie zawali.   
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe jadąc drogą  w kierunku Skaszewa 
wszystkie przystanki są do remontu. 
                   Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący  M. Mordwiński       
o godz. 13.10 zamknął posiedzenie Komisji. 
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