
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 25/10 

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

 23  kwietnia  2010 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach  

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Mariusz Mordwi ński  – o godzinie 14.15 otworzył posiedzenie 
Komisji, przywitał członków Komisji  i zaproszonych gości. Stwierdził, Ŝe 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. ElŜbieta Głowacka         - Skarbnik Gminy  
2. Barbara Polańska            - Zastępca Wójta 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Ocena sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Gzy za 2009 rok  
2. Rozpatrzenie wniosku Regionalnego Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza 
    Powiatowe Koło Pszczelarzy w Pułtusku. 
3. Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku o  rozważenie  

    możliwości dofinansowania zakupu paliwa do samochodu służbowego  zakupionego 

    przez  samorząd gminy. 

4. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańców wsi śebry - Falbogi o przyznanie funduszu na remont  
    dróg wiejskich. 
5. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańców wsi śebry-Falbogi o przyznanie funduszy i podjęcie  
    działań mających na celu zagospodarowanie i oczyszczenie stawu znajdującego się w tej  
    wsi. 
6. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Łady – Gąsocin. 
7.  Projekt uchwały  w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na 2010 rok. 
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy publicznej. 
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na  
    terenie gminy Gzy. 
10.  Sprawy bieŜące gminy. 
Zastępca Wójta Barbara Polańska – zaproponowała wniesienie do porządku posiedzenia 
dodatkowego punktu tj. „Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania                
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 
roku. Sprawa  dotyczy Niepublicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  - Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w Tąsewach”.   
Komisja ustaliła, Ŝe w/w projekt uchwały zostanie omówiony jako punkt 10,   natomiast      
pkt 10. tj.  Sprawy bieŜące gminy - jako pkt 11 porządku posiedzenia. 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji M. Mordwińskiego -  Komisja przez aklamację 
przyjęła porządek posiedzenia w brzmieniu jak niŜej:  
1. Ocena sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Gzy za 2009 rok  
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2. Rozpatrzenie wniosku Regionalnego Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza 
    Powiatowe Koło Pszczelarzy w Pułtusku. 
3. Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku o  rozważenie  

    możliwości dofinansowania zakupu paliwa do samochodu służbowego  zakupionego 

    przez  samorząd gminy. 

4. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańców wsi śebry - Falbogi o przyznanie funduszu na remont  
    dróg wiejskich. 
5. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańców wsi śebry-Falbogi o przyznanie funduszy i podjęcie  
    działań mających na celu zagospodarowanie i oczyszczenie stawu znajdującego się w tej  
    wsi. 
6. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Łady – Gąsocin. 
7.  Projekt uchwały  w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na 2010 rok. 
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy publicznej. 
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na  
    terenie gminy Gzy. 
10. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta  
      Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. 
11. Sprawy bieŜące gminy. 
Ad. pkt 1. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe rok 2009 dla pracowników urzędu był 
rokiem trudnym, ale wspólnie z pomocą Państwa radnych uporaliśmy się i prawie wszystkie 
zadania, które były w budŜecie zostały zrealizowane. Do realizacji pozostała droga gminna 
śebry Falbogi – śebry Wiatraki, która nie została wykonana ze względu na opady 
atmosferyczne    w miesiącu październiku i listopadzie,  oświetlenie uliczne w Gzach i remont 
budynku socjalno-mieszkalnego w Gzach, poniewaŜ powstały  trudności  z uzyskaniem zgody 
właściciela gruntów graniczących z budynkiem. UwaŜała, Ŝe w tym roku oświetlenie i remont 
budynku zostaną zrealizowane.  Natomiast na drogę gminną śebry- Falbogi -  śebry Wiatraki 
jest juŜ  połoŜony asfalt i w następnym tygodniu będzie jej odbiór. 
Poinformowała, Ŝe Komisja Rewizyjna w dniu 09.04.2010 r. pozytywnie oceniła wykonanie 
budŜetu gminy. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie są równieŜ 
pozytywne. Jej zdaniem, pomimo trudności jakie napotkaliśmy, staraliśmy się budŜet 
wykonać w miarę moŜliwości. Poprosiła o zadawanie pytań. 
Pytań nie było. 
Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budŜetu  Gminy Gzy za 2009 rok. 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Gzy za 2009 rok stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 2.  
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe sprawa wniosku Regionalnego Związku  
Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy w Pułtusku jest juŜ znana.  
W związku z tym dzwoniła do Prezesa Zarządu  Pana Waleśkiewicza z zapytaniem o jaką 
kwotę chodzi. Nadmieniła, Ŝe środki byłyby przeznaczone na odnowienie – nowe nasadzenia 
i zakup leków do zwalczania chorób pszczół.  
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W rozmowie telefonicznej Prezes Zarządu poinformował, Ŝe Powiatowe Koło Pszczelarzy 
złoŜyło pismo do  innych gmin i taką dotację otrzymują. Zasugerował ok. 50 zł. na 1 rodzinę 
pszczelą. Ze względu na duŜą ilość rodzin pszczeli – 135 byłaby to bardzo duŜa kwota. 
Wspólnie z Panią Skarbnik zaproponowały przeznaczyć dla pszczelarzy kwotę 3.000 zł.    
Członek Komisji Leon Pytel – uznał, Ŝe pszczół jest coraz mniej.     
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – przytoczył powiedzenie, Ŝe jak zginą pszczoły, 
to zginie i człowiek. 
Członek Komisji Edward Malicki  – przyznał, Ŝe kwota 3.000 zł. to kwota rozsądna i dla 
pszczelarzy i dla budŜetu gminy.  
Członek Komisji L. Pytel – zapytał, czy nie będzie uszczerbku dla budŜetu? 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe jest to ze środków, które przeszły z 2009 r.                  
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska do budŜetu i są w budŜecie. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie wniosek Regionalnego 
Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy w Pułtusku            
o wsparcie finansowe podejmowanych przez pszczelarzy działań leczniczych i odbudowy 
stanu rodzin pszczelich proponując kwotę 3.000 zł.  
Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 6 glosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie jednogłośnie  
rozpatrzyła w/w wniosek  pszczelarzy proponując kwotę 3.000 zł.    
Wniosek Regionalnego Związku  Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło 
Pszczelarzy w Pułtusku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe w dniu 06.04.2009 r. wpłynęło pismo  od 
Komendanta Powiatowej Policji w Pułtusku w której zwraca się o rozwaŜenie moŜliwości 
dofinansowania zakupu paliwa do samochodu słuŜbowego zakupionego przez samorząd 
gminy. Chodzi tu o kwotę 4.000 zł., która pozwoliłaby na uzyskanie większej efektywności 
działań oraz zwiększenie słuŜb patrolowych  na terenie gminy, co wpłynęłoby na poprawę 
stanu bezpieczeństwa  i zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych. Ze strony gminy jest 
propozycja,  Ŝeby dla Policji  przeznaczyć kwotę taką  o jaką wnioskuje. Zaznaczyła, Ŝe 
gmina korzysta ze wsparcia Policji (w ostatnim miesiącu prosiła o 2 interwencje tj. we wsi  
Nowe Przewodowo i przy rozgraniczeniu w wsi śebry-Wiatraki). Dodała, Ŝe  Policja nie 
odmawia  i współpraca układa  się dobrze. 
Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka – nadmieniła, Ŝe ostatnio zdarzają się interwencje         
i podejrzewa, Ŝe do końca roku nieprzyjemnych sytuacji będzie  więcej, iŜ skoro jest 
zagroŜenie, urzędnik sam nie pojedzie. 
Członkowie Komisji wypowiadali się za udzieleniem dla Policji pomocy finansowej na zakup 
paliwa do samochodu słuŜbowego  proponując kwotę 3.000 zł.  
Przewodniczący Komisji M.  Mordwi ński – poddał pod głosowanie propozycję 
dofinansowania zakupu paliwa do samochodu słuŜbowego w wysokości 3.000 zł.  
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Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie rozpatrzyła 
wniosek Komendy Powiatowej Policji w Pułtuska o rozwaŜenie moŜliwości dofinansowania 
zakupu paliwa  do samochodu słuŜbowego  zakupionego przez samorząd gminy proponując 
kwotę 3.000 zł.   
Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku   - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
Ad. pkt 4. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe mieszkańcy wsi śebry-Falbogi złoŜyli 
wniosek o przyznanie funduszu na remont dróg wiejskich, które po cięŜkiej zimie są w bardzo 
złym stanie. Nadmieniła, Ŝe fundusz sołecki na 2010 r.  mieszkańcy wsi przeznaczyli na 
zakup komputerów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie w związku z tym jest ten 
wniosek. Poinformowała, Ŝe przetarg na Ŝwirowanie został juŜ ogłoszony. W przetargu 
oprócz Ŝwiru z funduszu sołeckiego, Ŝwiru będzie trochę więcej,  Ŝeby pomóc wsiom, które 
swoje środki przeznaczyły na inny cel. Po rozstrzygnięciu  przetargu nastąpi wewnętrznie 
rozpatrzenie wniosków i  podzielenie Ŝwiru. Zaproponowała poczekać do rozstrzygnięcia 
przetargu  i załatwienia tego wniosku. 
Komisja odłoŜyła rozpatrzenie wniosku Mieszkańców wsi śebry – Falbogi o przyznanie 
funduszu na remont dróg wiejskich do czasu przeprowadzenia przetargu na dostawę 
mieszanki Ŝwiru wraz z rozplantowaniem. 
Wniosek Mieszkańców wsi  śebry-Falbogi – stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe od Mieszkańców wsi śebry-Falbogi 
wpłynął równieŜ drugi wniosek o przyznanie funduszy i podjęcie działań mających na celu 
zagospodarowanie  i oczyszczenie stawu znajdującego się w tej wsi. Następnie odczytała  
treść wniosku.   Zaznaczyła, Ŝe staw o powierzchni powyŜej 1 ha,   ma uregulowany stan 
prawny i jest własnością gminy. 
Członek Komisji E. Malicki  – zapytał, czy  na terenie  gminy takich stawów jest więcej, czy  
nie ma?  
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe na terenie gminy są stawy,  ale  mają nie 
uregulowany stan prawny. Jest staw w Szyszkach  i staw w Ładach, który jest wspólnotą           
3 nieŜyjących mieszkańców i nie ma spadkobierców. 
Członek Komisji E. Malicki – powiedział, Ŝe pyta dlatego, Ŝe jeśli byłoby ich więcej,    to  
na pewno będą wpływały  wnioski, Ŝeby  stawy  odzyskać. Dodał, Ŝe kiedyś stawy wiejskie  
słuŜyły jako zbiorniki przeciwpoŜarowe, obecnie spełniają cele rekreacyjne. 
Zastępca Wójta B. Polańska – jej zdaniem, część środków moŜna byłoby  uzyskać przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Zielone Mosty Narwi”. Jednak, Ŝeby móc 
skorzystać ze środków zewnętrznych  najpierw trzeba opracować kosztorys, Ŝeby  
zorientować się jaki byłby koszt. Jej zdaniem, Ŝeby skorzystać ze środków zewnętrznych  
staw  naleŜy przeznaczyć  na rekreację wsi. 
Członek Komisji E. Malicki – uwaŜał, Ŝe w sprawie zagospodarowania stawu  najpierw 
naleŜy porozmawiać z mieszkańcami wsi śebry-Falbogi.  
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Zastępca Wójta B. Polańska – uznała, Ŝe z mieszkańcami naleŜy się spotkać i porozmawiać 
jak oni to widzą i co chcą zrobić. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe taki staw przy udziale środków zewnętrznych 
zrobiono w Strzegocinie i podobno ładnie  wygląda. Zaznaczyła, Ŝe gminy nie stać Ŝeby   
wszystko  finansować w 100% ze środków własnych.  Uznała, Ŝe   jest to  niemoŜliwe tym 
bardziej, Ŝe  staw jest   połoŜony przy drodze powiatowej.  
Członek Komisji L. Pytel -  uznał, Ŝe staw trzeba byłoby ogrodzić, a   oprócz   posadzić 
krzewy,   ustawić ławeczki. Jest to duŜy koszt. 
Skarbnik E. Głowacka – była zdania , Ŝe jeśli jest to duŜy plac, to nie ma potrzeby  
ogrodzenia. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe w miesiącu październiku 2010 r. będzie 
następny termin składania wniosków (są środki do wykorzystania) i moŜna byłoby 
zainteresować się jakie będą koszty i podjąć pewne działania.  Będzie równieŜ nabór 
wniosków z Programu „Odnowa wsi” i ewentualnie z tego programu moŜna byłoby 
skorzystać. Dodała, Ŝe wnioski, które złoŜyła gmina do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Zielone Mosty Narwi” zostały zakwalifikowane i zostaną przekazane do Urzędu 
Marszałkowskiego. UwaŜała, Ŝe są to pewne pieniądze. 
Członek Komisji L. Pytel – uznał, Ŝe pomysł jest godny na przyszłość. Natomiast na dzień 
dzisiejszy moŜna tylko rozwaŜać, jak ewentualnie moŜna byłoby w przyszłości go 
zagospodarować. 
Zastępca Wójta B. Polańska – zobowiązała się podjąć działania w celu zorientowania się 
moŜliwości finansowania tego zadania nie tylko ze środków budŜetu gminy ale i z innych 
źródeł. 
Komisja  odłoŜyła rozpatrzenie wniosku Mieszkańców  wsi śebry-Falbogi o przyznanie 
funduszy i podjęcie działań mających na celu zagospodarowanie i oczyszczenie stawu 
znajdującego się w tej wsi. Pani Wójt zobowiązała się podjąć działania dotyczące moŜliwości  
finansowania tego zadania nie tylko ze środków własnych ale równieŜ z innych źródeł. 
Wniosek Mieszkańców wsi śebry-Falbogi – stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe temat był rozpatrywany na poprzednim 
posiedzeniu Komisji. W dniu 13.04.2010 r. wpłynął wniosek,  w którym Starosta Pułtuski 
informuje, Ŝe w BudŜecie Powiatu na 2010 r. zaplanowana jest przebudowa drogi Łady-
Szyszki-Gąsocin nas odcinku Gotardy – Łady Krajęczyno na łączną wartość 1.100.000 zł. 
Powiat wystąpił  o dofinansowanie zadania z rezerwy BudŜetu Państwa do Ministra 
Infrastruktury. Dodatkowe środki przyznane na ten cel wynoszą 1.047.100 zł. Łączna wartość 
zadania po dokonanych zmianach wynosi 2.147.100 zł. Nadmieniła, Ŝe w piśmie  Powiat 
przypomniał, Ŝe Rada Gminy Gzy Uchwałą Nr XXXI/177/06 z dnia 30.06.2006 r. w sprawie 
przystąpienia do realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego przebudowy dróg 
powiatowych na terenie gminy wyraziła zgodę na realizację przebudowy dróg powiatowych  
w partnerstwie z gminą partycypując w kosztach zadania  w wysokości 50% nakładów 
wynikających z niezbędnego udziału własnego. Jednocześnie Powiat prosi o udzielenie 
pomocy finansowej w wysokości 50% udziału własnego Powiatu tj.  w kwocie 550.000 zł.  
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Następnie poinformowała, Ŝe poprzednia Rada Gminy podjęła taką uchwałę z tym, Ŝe            
w paragrafie 1 tej uchwały Rada Gminy wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji 
wieloletniego programu inwestycyjnego przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy 
wnioskowanych przez Powiat Pułtuski do współfinansowania z funduszy strukturalnych. 
Chodzi tu o drogi Kozłówka - Grochy Imbrzyki-Krzemień, Łady – Szyszki - Gąsocin odcinek 
Łady - Gotardy, Borza Strumiany - Osiek Aleksandrowo. Dodała, Ŝe było to na innej zasadzie 
tj. 70% i 30%  po połowie z Powiatem. 
W sprawie tej  spotkali się wspólnie  z Panem Starostą , Panią Skarbnik i rozmawiali                
z radnymi powiatowymi z gminy Gzy.  W czasie rozmowy padło jednoznaczne stwierdzenie, 
Ŝe jeŜeli nie będzie pomocy finansowej ze strony gminy Gzy, droga nie będzie realizowana. 
Poinformowała, Ŝe koszt drogi jest wysoki poniewaŜ, w grę wchodzi budowa mostu                 
i  w związku z tym Powiat otrzymał  środki w wysokości 1.047.100 zł. Razem z Panią 
Skarbnik wynegocjowały maksymalnie wysokość dotacji dla Powiatu w kwocie 200.000 zł.. 
Chodziło  o punkt zaczepienia, Ŝeby przekonać Zarząd Powiatu do realizacji drogi. 
Członek Komisji L. Pytel – zapytał, ile więcej  kredytu weźmie gmina? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe na dzień dzisiejszy pozostaliśmy na kwocie 
1.600.000 zł. Pieniądze byłyby wzięte z wolnych środków z tym, Ŝe niewiadomo jak ułoŜy się 
do końca z przebudową drogi gminnej Ostaszewo Włuski – Begno, która jest planowana przy 
udziale środków  z Urzędu Marszałkowskiego.  Być moŜe trzeba będzie wziąć kredyt               
i dofinansować tę drogę. Jest to wartość kosztorysowa i być moŜe po przetargach będą niŜsze 
ceny. Zaznaczyła, Ŝe próbowała przeforsować mniejszą kwotę, ale nie mogła przekonać 
Starosty  i radnych Powiatu. Jest to związane z gminami i inne gminy dosyć pokaźne  środki 
dofinansowały w 2009 r.. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – nadmienił, Ŝe gmina i tak  dokłada  do 
przebudowy dróg powiatowych. 
Skarbnik E. Głowacka – przyznała, Ŝe dokładamy środki do przebudowy dróg powiatowych 
połoŜonych na terenie gminy i tym argumentowała, ale z niczym nie wyjść nie wypadało. 
Jednak decyzja w tej sprawie naleŜy do radnych. 
Członek Komisji E. Malicki  - zapytał, czy kwota 200.000 zł.  to dofinansowanie na całą 
drogę? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe powyŜsza kwota nie jest na cały odcinek 
drogi , ale tylko na ten gdzie będą prace. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe koszt tego odcinka jest bardzo wyskoki ze 
względu na most. Dodała, Ŝe gdyby nie było  mostu, nie byłoby środków z zewnątrz                  
i inwestycja byłaby tańsza. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – był zdania, Ŝe jeśli kwota ta nie zrujnuje 
budŜetu gminy to trzeba udzielić pomocy  finansowej. 
Członek Komisji E. Malicki – jego zdaniem,  trzeba pomóc Powiatowi. Po czym zapytał,   
dlaczego za poprzedniego Starosty gminy nigdy nie dokładały  środków, tylko Starosta robił 
to we własnym zakresie? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe gmina cały czas  dokładała środki. 
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Skarbnik E. Głowacka -  uznała, Ŝe powinno tak być, Ŝe kaŜdy robi swoje. Poinformowała, 
Ŝe  budŜet jest wszędzie napięty  i w naszej gminie równieŜ,  skoro wchodzimy ciągle               
w kredyty. Jednak  kaŜdy od gminy czegoś oczekuje i chce więcej. W związku z tym naleŜy 
nie tylko patrzeć w stronę wydatków ale i w stronę dochodów. Następnie zapytała, jak moŜna 
wydać pieniądze, których się nie ma? Dodała, Ŝe kiedy są podejmowane uchwały podatkowe, 
kaŜdy chce,  Ŝeby być obciąŜonym jak najmniej, a dochodzą zadania. Stwierdziła, Ŝe 
problemy finansowe  ma kaŜda gmina i  budŜet państwa równieŜ. Podkreśliła, Ŝe Starostę 
przekonywała, przedstawiała cyfry Ŝeby zejść z tej kwoty. Myśli, Ŝe Zarząd Powiatu ujmie      
w planie do realizacji te zadanie i nie będzie problemu, Ŝeby nie realizować tej drogi. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie wniosek Pani Wójt            
o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Łady – Gąsocin w kwocie 200.000 zł.    
Komisja w obecności 6 członków Komisji – 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” 
oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek  o dofinansowanie 
przebudowy drogi powiatowej Łady-Gąsocin  w kwocie 200.000 zł.  
Ad. pkt 7.  
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe część zmian jest juŜ omówionych, poniewaŜ 
wnioski które były omawiane wcześniej zgodnie z porządkiem posiedzenia zostały 
uwzględnione w projekcie uchwały.  
Po stronie dochodów od momentu ostatniej sesji  gmina otrzymała dodatkowe dotacje i środki 
z zewnątrz. Jest to dotacja celowa na pomoc społeczną w wysokości 23.000 zł. tj. 3.000  zł –  
przyznana na wynagrodzenia  dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz 
dodatkowa dotacja celowa przyznana z BudŜetu Wojewody w kwocie 20.000 zł. na pomoc 
odbudowy budynku w Pękowie, w której główny udział jest posła na Sejm RP Pana Henryka 
Kowalczyka, poniewaŜ pomógł nam uzyskać środki z zewnątrz. Jest to 10.000 zł przyznanych 
na zasiłek celowy i 10.000 zł. na utrzymanie środków GOPS, Ŝeby z zaoszczędzonych 
pieniędzy następne 10.000 zł. przekazać na odbudowę budynku w Pękowie oraz z gminy 
wyasygnowano dodatkowe środki  w wysokości 5.000 zł. W ten sposób poszkodowani 
wskutek wybuchu gazu otrzymaliby 25.000 zł.  ( środki Wojewody i gminy)     i środki które 
wpłynęły do budŜetu gminy składane przez mieszkańców jako dobrowolne wpłaty. PowyŜsze 
środki przejdą przez budŜet gminy i będą kontrolowane i na podstawie złoŜonych faktur 
wydatkowane. Gmina otrzymała równieŜ dotację celową na stypendia dla uczniów                 
w kwocie 38.643 zł. Poza tym do budŜetu gminy  wpłynęła nieplanowana kwota w wysokości 
10.258 zł. Są to dochody z tytułu opłaty poszukiwania złóŜ kopalin, które obejmują 
kilkanaście gmin i kilka powiatów. Nasz udział to kwota 10.258 zł i tyle środków wpłynęło na 
konto gminy.  W dziale Administracja – dochody z tytułu sprzedaŜy samochodu STAR 660  - 
2.020 zł. i planowane środki  z Funduszu Pracy - refundacja  środków z tytułu zatrudnienia 
osób  bezrobotnych. Jest to zmiana stron wydatkowych na dochodową. Kwota nie miała 
wpływu na wydatki budŜetu. 
W wydatkach zaplanowana jest pomoc w wysokości 200.000 zł.  dla Powiatu Pułtuskiego, 
4.000 zł na zakup paliwa dla Policji oraz pomoc materialna dla uczniów w pierwszym 
półroczu 2010 r. 
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Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie zmian budŜetu Gminy Gzy na 2010 rok. 
Komisja w obecności 6  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gmin- który stanowi załącznik nr 7  do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8. 
Skarbnik E. Głowacka  - wyjaśniła, Ŝe  jest to konsekwencja podjętych uchwał budŜetowych 
zmieniających.  Jeden projekt uchwały dotyczy pomocy finansowej w wysokości 200.000 zł. 
w formie dotacji  dla Powiatu Pułtuskiego, która wynika z ustawy o finansach publicznych. 
Drugi projekt uchwały dotyczy kwoty 6.300 zł na realizację  składowiska odpadów 
komunalnych   w Płocochowie o funkcji ponadgminnej. Środki na tę inwestycję są 
zabezpieczone w budŜecie gminy.  
Członek Komisji L. Pytel – zapytał, jak długo mamy uiszczać tę daninę? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe w tej chwili nie pamięta, ale do 2012 lub 2013 r. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – nadmienił, Ŝe w tej chwili indywidualnie nie 
moŜna oddawać śmieci  a jedynie przez firmę. 
Członek Komisji L. Pytel – potwierdził, Ŝe od osób fizycznych śmieci nie chcą przyjmować. 
Członek Komisji E. Malicki  – poinformował, Ŝe śmieci nie chcą przyjmować nawet od 
mieszkańców Płocochowa , którzy są ich  sąsiadami  i  zanieczyszczają im powietrze. Od 
roku 2010 wszystko jest płatne. 
Skarbnik E. Głowacka – jej zdaniem, być moŜe zmieniła się ustawa. Być moŜe są tak obligo 
przepisy  o ochronie środowiska, Ŝe teraz nie mogą inaczej tego robić. Dodała, Ŝe  wie, Ŝe       
w ubiegłym roku były problemy ale w stosunku do gmin, które nie płaciły.  W roku 2009 r. 
środki wpłaciła w całości,  natomiast gminy, które się opóźniały zmuszono Ŝeby się z tego 
wywiązały. Zaznaczyła, Ŝe w tym przypadku  jest uchwała, która została podjęta wcześniej. 
Członek Komisji L. Pytel  - uznał, Ŝe umowa została podpisana jak miało być międzygminne 
składowisko odpadów. 
Skarbnik E. Głowacka – przyznała, Ŝe tak było i tak to było budowane  ( środki były             
z SAPARD-u)  o nazwie – składowisko o funkcji ponadgminnej. Przypomniała, Ŝe najpierw 
miał to być Związek Gmin i to on miał budować składowisko. Ze względu na róŜne 
utrudnienia Związek nie został zarejestrowany i zadanie przejął Burmistrz Miasta Pułtuska      
i budował o funkcji ponadgminnej korzystając w większości ze środków SAPARD, a część 
gmin dała udział. Udziałem Miasta Pułtusk była działka gruntu, a gminy  które weszły            
w porozumienie wykładały jednorazowo  kwotę, albo podpisywały umowę o rozbiciu kwoty 
udziału na poszczególne lata.  
Przewodniczący M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Pułtusk. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” – pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekty uchwał na sesję Rady Gminy.  
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Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej – stanowi załącznik  nr  8 do 
niniejszego protokołu. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk – stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 9. 
Zastępca Wójta B. Polańska – przypomniała, Ŝe co roku w miesiącu kwietniu uchwałą 
zatwierdzana jest wysokość opłat za wodę za okres do dnia 01 maja do 30 kwietnia 
następnego roku. W związku z tym Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie 
przedstawia kalkulacje i propozycje opłat za wodę.  Poinformowała, Ŝe do tej pory 1m3 wody 
kosztował brutto – 1,79 zł.(1,67 plus 7% podatek VAT) W tym roku jest    propozycja   
podwyŜki o 0,05 zł. - 1,84 zł (1,72 zł i 7% podatek VAT).  Jednocześnie podkreśliła, Ŝe          
w zaleŜności od średnicy wodomierza jest rozbicie opłaty abonamentowej dla przyłącza 
wodociągowego. Z tego,  co wie   rolnicy indywidualni mają wodomierze o średnicy            
15-20 mm. Poinformowała, Ŝe do tej pory opłata za wodomierz wynosiła 1 zł. plus podatek 
VAT. Obecnie jest propozycja 1,50 zł plus podatek VAT, co daje kwotę 1,61 zł.  Dodała, Ŝe 
podwyŜki cen wody nie było od dwóch lat. Nadmieniła, Ŝe jeŜeli nie zostanie zatwierdzona 
propozycja ZUW, to gmina musi przeprowadzić swoje kalkulacje i udowodnić, Ŝe ZUW nie 
ma racji. 
Członek Komisji E. Malicki  – był zdania, Ŝe nie są to wielkie pieniądze, ale chodzi o to, Ŝe 
kiedy był  dyrektor ZUW to mówił, Ŝe jeśli   zostaną zwolnieni z podatku od nieruchomości 
to cena wody nie będzie podwyŜszana. 
Skarbnik E. Głowacka – uznała, Ŝe członek Komisji Pan E. Malicki, źle to interpretuje. 
Wyjaśniła, Ŝe zwolnienie z podatku od nieruchomości wpływa na cenę wody. Gdyby Rada nie 
zwolniła z podatku ZUW, to cena nie byłaby taka jaka jest, tylko zostałaby wliczona w koszty 
i wzrosłaby automatycznie wartość 1m3 wody. Jej zdaniem, ZUW wzrost ceny wody 
uzasadnia kosztami – wzrosła energia, wynagrodzenia. 
Członek Komisji L. Pytel – odnośnie zapewnień dyrektora ZUW w Mławie w roku 2009 
zapytał, czy zostały uzupełnione wkłady i zabezpieczone na hydrantach? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe trzeba byłoby sięgnąć do protokołu z sesji 
Rady Gminy i zobaczyć. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 10   do 
niniejszego protokołu.      
Ad. pkt 10. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe obwód zamknięty dla mieszkańców Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w Tąsewach jest  tworzony  praktycznie przy kaŜdych wyborach.      
Zgodnie z ustawą  o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do 50 osób 
przebywających w szpitalach,  zakładach pomocy społecznej  potrzebę utworzenia odrębnego 
obwodu głosowania zgłasza dyrektor danej placówki.  
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JeŜeli liczba osób  przebywających  w dniu głosowania w zakładzie  wynosi  50 osób obwód 
zamknięty tworzy wójt. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                
w sprawie utworzenia obwodu glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 11   do 
niniejszego protokołu.      
Ad. pkt 11. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe na terenie gminy pracuje równiarka,             
która  wyprofilowała drogi w następujących wsiach: Nowe Przewodowo, Przewodowo-
Majorat, Przewodowo-Parcele, Pękowo, Porzowo, Kozłowo, Wójty –Trojany, Stare Grochy, 
Grochy-Serwatki, Przewodowo Poduchowne, Gzy i  Mierzeniec gdzie  się zepsuła i stała 
około  2 dni. W sprawie  tej dzwoniła dzisiaj, są zakupione  części i od dzisiaj równiarka  
rusza w dalszą drogę. Operator równiarki otrzymał numery telefonów sołtysów  i kontaktuje 
się   z sołtysami, poniewaŜ  to oni najlepiej wiedzą  jakie drogi naleŜy porównać. 
Członek Komisji E. Malicki  - był zdania, Ŝe za innych lat byli lepsi operatorzy. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe  na Ŝwirowanie dróg został ogłoszony 
przetarg. Rozstrzygnięcie przetargu - 30.04.2010 r.  Na przebudowę  odcinaka drogi gminnej 
śebry Falbogi – śebry Wiatraki (520 mb)  z budŜetu gminy  oraz na drogę gminną w Wójtach 
–Trojanach (230 mb) kosztorysy zostały wykonane i  na te odcinki  będzie ogłoszony 
przetarg.  Pierwszy odcinek drogi gminnej śebry Falbogi – śebry Wiatraki ze środków 
niewygasających z roku 2009 został wykonany bardzo dobrze. 
Członek Komisji E. Malicki  – uznał, Ŝe wszystkie firmy wykonują dobrze drogi, tylko 
inspektorzy  niewłaściwie je nadzorują. Jego zdaniem, inspektor nadzoru  musi być 
codziennie  nadzorować  budowę drogi. Natomiast,  jeŜeli przyjedzie tylko na odbiór to 
dobrej drogi nie będzie.   
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe przystanek autobusowy w Skaszewie 
naprawiony jest od podstaw. Podobnie przystanek w śebrach trzeba rozebrać i postawić od 
nowa. Następnie  będzie budowany przystanek w Kozłowie. W Grochach - Imbrzykach 
naprawa przystanków będzie wykonana w ramach funduszu sołeckiego. Uznała, Ŝe 
zastanawia się nad budowaniem przystanku w Kozłówce. Chodzi tu o termin remontu drogi 
wojewódzkiej, Ŝeby nie było sytuacji takiej jak w Ładach, gdzie przystanek autobusowy 
został zmieciony. Jej zdaniem, gdyby droga była robiona w tym lub w następnym roku, to nie 
ma sensu stawiać przystanku. Dodała, Ŝe myśli o zakupie farby i pomalowaniu przystanków                       
z cerogryfami. Nadmieniła, Ŝe przystanki w ramach robót publicznych stawia Pan Stanisław 
Piekutowski. Do prac tych wykorzystywane są równieŜ osoby, które odpracowują wyroki 
sądowe. Osobami tymi zajmuje się Pan Piotr Pytel. 
Nadmieniła Ŝe Firma „Drogi i Mosty”  Pana Kaczmarczyka realizuje  drogę wojewódzką        
nr 620, ale przy tym psuje drogi powiatowe i gminne. Pan Kaczmarczyk wiedząc o zakazie 
poruszania się po drogach gminnych łamie ten zakaz. 
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Członek Komisji E. Malicki  – prosił, Ŝeby podczas odwiertów  w asfalcie na drodze             
dojazdowej do gruntów rolnych w Porzowie,  był obecny ktoś z gminy albo przynajmniej ktoś 
ze wsi.  
Poinformował, Ŝe na drodze tej nie ma odpowiedniej grubości asfaltu jaka powinna być i  nie 
ma podsypki. Asfalt połoŜony został na ziemię i dlatego popękał. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe dzwoniła do Pana Kaczmarczyka, poniewaŜ 
spotkanie miało być wcześniej, ale Pan Kaczmarczyk był za granicą. Umówili się, Ŝe             
w poniedziałek rano  (26.04.2010 r.) będzie dzwoniła do Pana Kaczmarczyka, przekaŜe  to          
i spotkają się, iŜ chodzi o 2 drogi.  
Członek Komisji L. Pytel – zapytał, czy jest jeszcze gwarancja na drogę ? Uznał, Ŝe trzeba 
egzekwować,  co będzie moŜliwe. 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe gwarancja na drogę jeszcze jest.    
Następnie przypomniała, Ŝe z dniem 30.04.2010 r. upływa termin składania oświadczeń 
majątkowych radnego gminy.  
Członek Komisji L. Pytel – zapytał, czy nie byłoby moŜliwe porozmawiać z Panem 
Kaczmarczykiem, poniewaŜ firma   wykopała duŜo  ziemi gdyŜ zakładają kryty rów               
w Ładach i nie mają gdzie jej wywieźć. W związku z tym moŜe Pan Kaczmarczyk wywiózłby 
ją na wysypisko śmieci w Grochach –Serwatkach? Dodał, Ŝe kiedy  ponad roku temu były 
uzgodnienia  Pana Wójta z inŜynierem  nadzoru i planistą odnośnie planu przebudowy drogi 
wojewódzkiej,  pytali Pana Wójta gdzie moŜna wywieźć ziemię? Pan Wójt powiedział, Ŝe jest 
takie miejsce gdzie mogliby wozić tę ziemię. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe  w urzędzie był u niej Pan, który chciał  
wywieźć  ziemię do stawu w Ładach, ale jest to wspólnota 3 nieŜyjących osób. Nadmieniła, 
Ŝe przy okazji zapytała go się, co to jest za ziemia? Uzyskała odpowiedź, Ŝe jest to                  
w większości glina. W związku z tym nie wie, czy  wykonawca mógłby ją wozić na 
wysypisko śmieci. 
Członek Komisji L. Pytel – był zdania, Ŝe na wysypisko śmieci   moŜna byłoby ziemię 
wywieźć. 
Zastępca Wójta B. Polańska – uznała, Ŝe jest to dobry pomysł. 
                   Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący  M. Mordwiński       
o godz. 15.30 zamknął posiedzenie Komisji. 
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