
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 26/10 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i BudŜetu Rady Gminy Gzy  odbytego w dniu 
 23  lipca  2010 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach  

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Mariusz Mordwi ński  – o godzinie 9.15 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. Zbigniew Kołodziejski    - Wójt Gminy 
3. Marianna Filipowicz  - Przewodnicząca Rady Gminy  
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
    budŜetu za pierwsze półrocze danego roku budŜetowego wraz z informacją o kształtowaniu 
    się wieloletniej prognozy finansowej.  
2. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 
    w spłacie naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających  
    Gminie Gzy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej 
    w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budŜetowym  
    2010. 
5.  Projekt uchwały w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Nowe Przewodowo. 
6.  Zapoznanie  się z wnioskiem Sołectwa wsi Begno o dofinansowanie prac remontowych  
     polegających na udroŜnieniu przepływu wody w korycie rzeki Przewodówka  na odcinku  
     Borza – Begno. 
7.  Sprawy bieŜące gminy. 
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak  wyŜej został przyjęty jednomyślnie. 
Ad. pkt  1. 
Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka – powiedziała, Ŝe projekt  uchwały wynika z nowej  
ustawy o finansach publicznych z dna 27.08.2009 r. art. 266 ust. 2 i  do tytułu projektu  
uchwały  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu za 
pierwsze półrocze danego roku budŜetowego wraz z informacją o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej -  naleŜy dodać słowa „i informacji o przebiegu wykonania 
planu finansowego samorządowej instytucji kultury” .  poniewaŜ   jest to  w treści projektu 
uchwały i powinno znaleźć w tytule.  Poinformowała, Ŝe do końca sierpnia Wójt Gminy 
przedkłada informację o przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze półrocze, która powinna 
być sporządzona w formie tabelarycznej wraz z częścią opisową.  Przypomniała, Ŝe                
w stosunku do poprzedniej ustawy o finansach publicznych  uchwała taka  była podejmowana 
w 2006 r.  
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Jednak zmiana ustawy powoduje, Ŝe trzeba dostosować projekt uchwały. Nadmieniła, Ŝe 
doszła informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 
danego roku, którą naleŜy sporządzić w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową. 
Obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej po raz pierwszy będzie do 
opracowania budŜetu na 2011 r., natomiast  przedłoŜenie informacji o wykonaniu prognozy 
będzie miało zastosowanie po raz pierwszy przy sporządzeniu informacji za pierwsze 
półrocze 2011 r.   
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze 
półrocze danego roku budŜetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 
instytucji kultury. 
Komisja w obecności 5  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 2  do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 2. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe podobnie jak w punkcie 1  art. 59 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych zobowiązuje Radę Gminy  do określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie naleŜności pienięŜnych mających charakter 
cywilnoprawny wszystkich, które są poza Ordynacją podatkową. W przypadku gminy Gzy, 
chodzi o czynsze lokalowe. Nadmieniła, Ŝe  jeśli nastąpiłoby odroczenie lub umorzenie to  
zostały określone zasady i na podstawie tych zasad Pan Wójt moŜe dokonać umorzeń lub 
odroczeń tych naleŜności. Przypomniała, Ŝe  uchwała taka była podjęta w 2007 r. na 
podstawie starej ustawy o finansach publicznych, a obecnie jest to dostosowanie do nowej 
ustawy o finansach publicznych.     
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 
naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gzy i jej 
jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach        
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 
Komisja w obecności 5  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 3  do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe od ostatniej sesji Rady Gminy zaszły zmiany. 
Zostały przeprowadzone przetargi i zachodzi konieczność dostosowania uchwały budŜetowej 
do obecnej sytuacji. 
W dochodach – zmniejszenia o kwotę 309.929,24 zł. Jest to zmniejszenie dotacji na zadania 
inwestycyjne w dziale 600 – 215.000 zł.  
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Przypomniała, Ŝe w budŜecie gminy na rok 2010 była planowana dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego w wysokości 200.000 zł. na „Przebudowę drogi  gminnej Ostaszewo 
Włuski – Begno”. Jednak ze względu na wysokie „janosikowe” jakie musi odprowadzić do 
budŜetu państwa,  Urząd Marszałkowski nie ogłosił Ŝadnego komponentu wspierającego 
gminy. W związku z tym   dochody te zostały zdjęte. Planowana była równieŜ dotacja w 
wysokości 80.000 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  na „Przebudowę drogi gminnej 
Porzowo – Kozłowo”. Na zadanie te gmina otrzymała kwotę 65.000 zł.  
W dziale 852 – zmiana dotyczy klasyfikacji budŜetowej projektu gminnego „Przyszłość 
zaleŜy od Ciebie”. W roku 2009 w związku z wytycznymi Jednostki WdraŜającej, zadanie te 
było realizowane w Pomocy Społecznej. Od stycznia bieŜącego roku jest zmiana – dochody 
otrzymujemy i realizujemy  w dziale 853. Jest to projekt realizowany przy udziale środków 
unijnych. 
Zwiększenia to kwota 185.810,12 zł. w tym: w dziale 750 Administracja – kwota 35.000 zł  to 
planowane środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób 
bezrobotnych i zarazem zwiększenie na wydatki na wynagrodzenia i pochodne. 
W dziale 758 RóŜne rozliczenia – zwiększenie 49.860,88 zł. wiąŜe się ze zwrotem środków                                  
z niewykorzystanych  wydatków niewygasających, które  były planowane  w 2009 r.  na         
3 zadania tj. „Przebudowa drogi gminnej  śebry Falbogi – śebry Wiatraki” , które zostało 
wykonane w terminie - środki niewykorzystane 9.860,88 zł  i 2 zadania inwestycyjne tj.  
„Budowa punktu oświetleniowego w Gzach” – termin realizacji 30.06.2010 r.  i „Remont 
mostu   w Słończewie” – termin realizacji 30.07.2010 r., które zgodnie  z uchwałą nie zostanę 
wykonane w terminie. W związku z tym środki  zostają przekazane do budŜetu i zostają 
wprowadzone do planu do   wykonania w tym roku. 
W dziale 853 –  94.929,24 zł. zmiana klasyfikacji budŜetowej.  
W dziale 854 gmina otrzymała  dotację w kwotę 6.020 zł. na realizację zadań z Rządowego 
Programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” dla dzieci klas pierwszych. 
Po stronie wydatków zmniejszenia w kwocie  - 596.929,24 zł.  w tym: w dziale 600 
zmniejszenie 469.929,24 zł. Zmiana wiąŜe się z aktualizacją planu na wydatki inwestycyjne 
po przeprowadzonych przetargach na poszczególne zadania inwestycyjne, w dziale 801 kwota  
8.000 zł. -   zmiana klasyfikacji budŜetowej na zakup programów komputerowych i w dziale 
852 – 119.929,24 zł. zmiany wiąŜą się ze zmianą klasyfikacji budŜetowej projektu  
„Przyszłość  zaleŜy od Ciebie” - 94.929,24 zł. i zmniejszenie planu wydatków ze środków 
własnych na wynagrodzenia w kwocie 25.000 zł. w związku z otrzymaną dotacją na realizację 
projektu. 
Zwiększenia – 359.089,24 zł. W dziale 600 – 50.000 zł. tj. kwotę 20.000 zł.  przeznacza się na 
wydatki bieŜące związane z utrzymaniem dróg i kwotę 30.000 zł. na remont przepustu 
drogowego we wsi Słończewo. 
W dziale 750  zwiększenie 93.900 zł.  Kwotę 9.000 zł. przeznacza się  na zakup zestawów 
komputerowych i zakup programów do prowadzenia ewidencji księgowej, ich wdroŜenie         
i serwis – 7.100 zł. zgodnie w wymogami ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości,  
 
 



- 4 - 
 
kwotę 37.500 zł  na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach 
robót publicznych, kwotę 40.300 zł  na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urzędu tj. 
materiały , zakup usług pozostałych, planowana prowizja bankowa. 
W dziale 801  zwiększenia 72.400 zł. Kwotę 15.000 zł przeznacza się na zakup oleju 
opałowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach, po 10.000 zł dla PSP Gzach, 
Przewodowie i Skaszewie na zakup wyposaŜenia i mebli dla klas pierwszych, kwotę 13.000 zł 
przeznacza się na wykonanie nowych przyłączy z montaŜem term elektrycznych w łazienkach 
szkolnych ( zgodnie z zaleceniem SANEPID-u) w PSP w Przewodowie, kwotę 2.100 zł.  na 
prace przygotowawcze  projektowo-kosztorysowe, nadzór w związku  z realizacją zadania 
„Budowa placu zabaw”, kwotę 12.3000 zł przeznacza się za zakup zestawu komputerowego    
i programu ewidencji księgowej  wraz z wdroŜeniem w związku z koniecznością zmiany 
programu.  
W dziale 852 Pomoc społeczna kwotę 10.840 zł przeznacza się na wydatki bieŜące związane 
z utrzymaniem GOPS. 
W dziale 853 zwiększenia o kwotę 94.929,24 zł  wiąŜą się ze zmianą klasyfikacji budŜetowej, 
realizacja projektu „Przyszłość zaleŜy od Ciebie” . 
W dziale 854 – 6.020 zł  przeznacza się na zakup podręczników dla uczniów w ramach 
Rządowego Programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna”. 
W dziale 900  - zwiększenia o kwotę 30.000 zł  z tego 10.000 zł. przeznacza się na budowę 
punktu oświetleniowego w  miejscowości Gzy i 20.000 zł na zakup energii oświetlenia 
ulicznego. 
W dziale 921 kwotę 1.000 zł przeznacza się na bieŜące utrzymanie świetlicy w Gzach.  
Po zmianach deficyt budŜetu gminy  uległ zmniejszeniu  do kwoty 2.035.727,07 zł.                   
i planowany kredyt, który w pierwotnej uchwale budŜetowej był planowany w wysokości 
2.050.000 zł  do wysokości 1.500.000 zł.   Kredyt zapewni pełne  wykonanie  zadań planu 
jaki został przyjęty w uchwale budŜetowej. 
Członek Komisji Edward Malicki  – zapytał Pana Wójta, co z oświetleniem przy Kościele     
w Przewodowie?  
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, Ŝe oświetlenie przy Kościele w Przewodowie  
częściowo jest wykonane. Są przeznaczone środki na ten cel.   Trzeba tylko opracować 
dokumentację i to zrealizować.  
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie zmian w uchwale budŜetowej  Gminy Gzy na 2010 rok. 
Komisja w obecności 5  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 4  do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4. 
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe konsekwencją zmian jest projekt uchwały                  
o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w roku budŜetowym 2010 w kwocie 1.500.000 zł     
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata kredytu przewidywana jest 
w latach 2011 - 2019 zgodnie z załącznikiem przepływu środków budŜetu gminy.  
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Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wybranym na zasadach określonych ogólnie                   
w przepisach o zamówieniach publicznych. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie  zaciągnięcia kredytu  długoterminowego w roku budŜetowym 2010. 
Komisja w obecności 5  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 5  do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5. 
Wójt Z. Kołodziejski -  poinformował, Ŝe w ubiegłym roku w sołectwie Nowe Przewodowo  
po rezygnacji  sołtysa Pana Andrzeja Długołęckiego, został wybrany nowy sołtys, który         
w miesiącu maju bieŜącego roku  złoŜył rezygnację  z tej funkcji i od pewnego czasu              
w sołectwie  nie ma sołtysa. W związku z tym został przygotowany odpowiedni projekt 
uchwały, w którym przeprowadzenie wyborów sołtysa powinno się odbyć do dnia                
20 sierpnia 2010 r.  
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie  wyborów sołtysa w sołectwie Nowe Przewodowo. 
Komisja w obecności 5  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 6  do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 
Wójt Z. Kołodziejski  – powiedział, Ŝe do Rady Gminy Gzy wpłynął wniosek                         
o dofinansowanie udroŜnienia przepływu wody w korycie rzeki Przewodówka na odcinku 
Borza – Begno. Wyjaśnił, Ŝe  w związku z nieodmulonym dnem rzeki, była jej niedroŜność.     
Nadmiar wody  zalał grunty  Pana Bilińskiego oraz były obwały o grunty innych rolników.   
W dniu 25.05.2010 r. odbyło się spotkanie na rz. Przewodówka,  w którym udział wzięli: 
inspektor nadzoru Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, specjalista ds. 
eksploatacji i zabezpieczenia przeciwpowodziowego, przedstawiciel naszego urzędu                
i zainteresowani rolnicy. Na spotkaniu ustalono, Ŝe na rz.  Przewodówka niezbędnie jest 
wykonanie konserwacji poprzez  wykoszenie skarpy dna  oraz odmulenie dna. Podkreślił, Ŝe 
na dzień dzisiejszy Kierownik Inspektoratu  WZM i UW w Pułtusku Pan Jerzy Okoń 
poinformował, Ŝe nie ma pieniędzy na ten cel. Według Kierownika Inspektoratu  
najkonieczniejsze byłoby wykonanie powyŜszych prac w ilości  200 mb w miejscowości 
Borza i 1.300 mb w miejscowości Begno. Koszt  prac  według kosztorysu  opracowanego 
przez Kierownika Inspektoratu WZM i UW w Pułtusku wynosi 13.421,26 zł.  W związku z 
tym zachodzi pytanie,  czy moŜemy dofinansować konserwację, czy nie? Dodał, Ŝe 
występowaliśmy o odmulenie całej  rz. Przewodówka , ale  z informacji nadesłanej przez  
Inspektorat w Pułtusku wynika, Ŝe  w 2009 r.  odmulenie dna rzeki i rozplantowanie namułu 
odbyło się we wsi Kozłowo i Stare Grochy.  
 



- 6 - 
 
Dodał, Ŝe jeśli moŜna pomóc, to jest za udzieleniem pomocy. Podkreślił, Ŝe  konserwacja 
rzeki podlega pod Marszałka, a jest to zadanie Wojewody.  
Skarbnik E. Głowacka – uznała, Ŝe nie jest to zadanie gminy. 
Członek Komisji Marian Jakubaszek – poinformował, Ŝe na zebraniu Spółki Wodnej 
Kierownik WZMiUW Pan J. Okoń powiedział, Ŝe zrobi wszystko. Będzie odmulone                
i wykoszone. 
Członek Komisji Leon Pytel – powiedział, Ŝe na wniosek rolników naleŜy  wystąpić               
z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych w budŜecie  na  2011r. do Marszałka. 
Członek Komisji M. Jakubaszek – był zdania, Ŝe odmulenie powinno być wykonane na 
całej długości rzeki, poniewaŜ udroŜnienie tylko niektórych   odcinków jest bez sensu.  
Komisja zapoznała się z wnioskiem  Sołectwa  wsi Begno o dofinansowanie prac 
remontowych polegających na udroŜnieniu  przepływu wody w korycie rzeki Przewodówka 
na odcinku Borza  - Begno.  
Wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7. 
Wójt Z. Kołodziejski -  poinformował, Ŝe pracuje juŜ ponad miesiąc i zapoznał się                 
z zaawansowaniem spraw.  Obecnie kończy się Ŝwirowanie dróg. świru na drogi rozwieziono 
14.400 ton. Wykonawca to Przedsiębiorstwo MIK  Roboty Ziemne i Drogowe  Jan  
Miklewski z gminy RaciąŜ.   W niektórych wsiach Ŝwir wyrównywała równiarka.  Jeśli 
chodzi o inwestycje drogowe, to 3 przetargi juŜ się odbyły. Wykonawca od poniedziałku 
wejdzie na drogę w Wójtach – Trojanach, poprzez  drogę  śebry Falbogi – śebry Wiatraki      
i drogę Porzowo - Kozłowo. Przetarg na zadanie  „Przebudowa drogi Ostaszewo Włuski  - 
Begno” odbył się, ale jeszcze trwają prace Komisji nad przetargiem. Odnośnie  spraw  
oświetlenia powiedział, Ŝe  część spraw  jest juŜ  załatwionych,  a część pozostaje do 
załatwienia.  Do realizacji pozostaje równieŜ mostek w Słończewie.  
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – powiedział, Ŝe na drodze powiatowej od 
Kozłówki do Groch –Imbrzyk były 2 potęŜne dziury. Jedna z dziur została załatana, druga 
przysypana piaskiem. Dziury są za Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w stronę pętli 
autobusowej. 
Wójt Z. Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe na odcinku drogi powiatowej Łady – Gotardy drogowcy 
teŜ pozasypywali piaskiem,  później smołowali a następnie pokryli asfaltem. Być moŜe                
w Grochach - Imbrzykach nie skończyli łatania dziur. Dodał, Ŝe drogi powiatowe naprawia 
wykonawca z Ciechanowa. Poinformował, Ŝe zadzwoni do Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Pułtusku i dowie się jak to jest. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – w imieniu członka Komisji Stanisława 
Pieńkowskiego zapytał, kiedy będzie pobudowany przystanek w Kozłowie ? 
Wójt Z. Kołodziejski  -  odpowiedział, Ŝe przystanek w Kozłowie stanie w tym roku. 
Najpierw zostanie  dokończony przystanek w Kozłówce. Następnie   będzie rozebrany 
przystanek w Kozłowie. Wszystkie materiały potrzebne do budowy nowego przystanku 
autobusowego plus blacha na dach  zgromadzone są u  Pana S. Pieńkowskiego.   
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Przewodniczący Komisji M Mordwi ński i członek Komisji E. Malicki  – apelowali                   
o natychmiastowe rozebranie starego przystanku, iŜ stwarza niebezpieczeństwo i moŜe dojść 
do tragedii. 
Skarbnik E. Głowacka -  poinformowała o zdjętych znakach drogowych  na drodze 
powiatowej Kozłówka – Krzemień. 
Członek Komisji M. Jakubaszek – zgłosił zarwany przepust przy drodze do wsi  Ostaszewo 
–Włuski koło Pana Szlaskiego. 
Wójt Z. Kołodziejski  - odpowiedział, Ŝe dziura została załatana. Kiedy Ŝwir  był woŜony do 
Ostaszewa był na miejscu ze swoim  pracownikiem Panem Wiesławem Jakubiakiem. 
Przepust był dobry, tylko na mostku woda wymyła Ŝwir i zrobiła się dziura. W związku z tym 
wystarczyło tylko dowieźć  i rozgarnąć Ŝwir. 
Członek Komisji E. Malicki  – przypomniał, Ŝe w roku 2009 z Panem S. Pieńkowskim 
zgłaszali, Ŝe przy lesie „Kozłowiak” jest w drodze przepust, w którym była wyrwa. Na 
miejsce jeździła Pani Sekretarz Gminy , ale tego nie widziała, poniewaŜ było zasypane. 
Obecnie wyrwa jest znowu i sięga pół drogi. Obawia się, Ŝe moŜe być nieszczęście. 
Zasugerował całkowite zasypanie przepustu albo załoŜenie nowych przepustów. Dodał, Ŝe nie 
wie, do kogo naleŜy przepust tzn. czy do Gminnej Spółki Wodnej, czy gminy. Nadmienił, Ŝe 
przepust znajduje się przed Panią Woźniak a za Panem Pochmara. 
Członek Komisji Stefan ZadroŜny – zapytał, do kiedy naleŜy się  rozliczyć się z funduszu 
sołeckiego? 
Skarbnik E. Głowacka -  odpowiedziała, Ŝe z funduszu sołeckiego trzeba rozliczyć się do 
końca roku. Po 31.12. 2010 r. fundusze wygasają. Przypomniała, Ŝe zadania muszą mieścić 
się w zakresie zadań własnych gminy. 
Członek Komisji E. Malicki  – zapytał, czy po Ŝwirowaniu będzie  szła równiarka? 
Poinformował, Ŝe  kiedy zapytał kierownika który jeździł ciągnikiem i rozpychał Ŝwir, ten 
odpowiedział, Ŝe  jeśli Ŝwir  trochę się ujeździ to puszczą  równiarkę i wyrównają. Następnie 
zapytał, czy to jest prawda? 
Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe w podpisanej umowie jest  Ŝwirowanie                    
z wyrównaniem. Firma  wyrównywała  Ŝwir, Ŝeby  była przejezdna droga.  Na części wsi   
puściła równiarkę, na części wsi nie. W końcowym etapie Ŝwirowania równiarka  chodziła. 
Obecnie jest sucho  i gdyby poszła równiarka i zgarnęła Ŝwir z boków do  środka aŜ byłaby 
górka,  nie byłoby źle, poniewaŜ  z drogi spływałaby woda. 
                   Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący  M. Mordwiński       
o godz. 10.03 zamknął posiedzenie Komisji. 
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