
P R O T O K Ó Ł  Nr 9/07

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

18 grudnia  2007 roku w pokoju Wójta Gminy 

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński   –  otworzył  posiedzenie  Komisji,  przywitał 

członków Komisji  i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 

6 członków Komisji  tj.  100%, 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. Barbara Polańska           - Sekretarz Gminy

2. Elżbieta Głowacka         - Skarbnik Gminy

3. Zbigniew Kołodziejski   - Wójt Gminy

4. Jadwiga Frąckiewicz      - kier. ZOSz. w Gzach, Przewodnicząca GKRPA w Gzach

5. Marianna Filipowicz       - Przewodnicząca Rady Gminy

Następnie Przewodniczący Komisji  przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2007.

2. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

    Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie:  programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

4. Projekt uchwały w sprawie:  uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2008.

5. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Sulnikowo dotyczącego modernizacji drogi

    gminnej (asfaltowania) w 2008 r., udrożnienia rowów, naprawy przepustu pod drogą 

    i dokończenia żwirowania obwodnicy.

6. Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2007 roku.

7. Sprawy bieżące gminy.

Skarbnik Gminy Elżbieta  Głowacka  – poprosiła  o zdjęcie  z  proponowanego porządku 

posiedzenia pkt 1, ponieważ do dnia dzisiejszego nic nie wpłynęło do zmian budżetu. 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji M. Mordwińskiego Komisja przyjęła jednomyślnie 

następujący porządek posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

    Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
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2. Projekt uchwały w sprawie:  programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

3. Projekt uchwały w sprawie:  uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2008.

4. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Sulnikowo dotyczącego modernizacji drogi

    gminnej (asfaltowania) w 2008 r., udrożnienia rowów, naprawy przepustu pod drogą 

    i dokończenia żwirowania obwodnicy.

5. Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2007 roku.

6. Sprawy bieżące gminy.

Ad. pkt 1

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwiga 

Frąckiewicz  –  poinformowała,  że  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przygotowywany jest na każdy rok kalendarzowy. Podstawą jego 

opracowania  jest  rekomendacja  Państwowej  Agencji   Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych na 2008 r. Finansową podstawę realizacji GPRPA stanowią dochody gminy 

z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  Projekt programu zgodnie 

z  w/w ustawą  zawiera  zadania,  które  powinny  być  realizowane  przez  samorząd  gminny. 

Projekt  opiewa  na  kwotę  37.000  zł.  Działalność  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych  to  przede  wszystkim  działalność  profilaktyczna  prowadzona 

wśród  młodzieży naszych szkół. Polega ona na współpracy z dyrektorami szkół, Gminnym 

Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej,  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną  w  Pułtusku 

i Posterunkiem Policji.  Zadania zawarte w projekcie  mogą ulec zmianie jeśli zaakceptują to 

członkowie Komisji i będzie to wynikało z bieżącej działalności.

Członek Komisji Leon Pytel – zaproponował wprowadzenie pogadanek w szkole odnośnie 

narkomanii  i  przeznaczenie  na  ten  cel   niewielkich  środków. Uznał,  że  na terenie  naszej 

gminy takie zagrożenie nie istnieje, ale profilaktycznie  trzeba temu zjawisku zapobiegać. 

Wnioskował,  aby z zaplanowanej kwoty w wysokości 3.000 zł. w Publicznym Gimnazjum 

w Gzach z udziałem lektora  zorganizować 2 prelekcje  i po 1 prelekcji  w poszczególnych 

Publicznych Szkołach Podstawowych.

Przewodnicząca GKRPA Jadwiga Frąckiewicz – wyjaśniła, że Program Profilaktyki, który 

jest  zawsze  opracowywany  zawierał  również  zadania  z  działaniem   przeciw  narkomanii. 

W Publicznym Gimnazjum były  już w latach  poprzednich  i  w roku bieżącym  spotkania 

z osobą kompetentną, która przeprowadziła tzw. warsztaty.
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Dodała, że na rok 2008 oprócz kwoty 37.000 zł.  na Program Profilaktyki  jest jeszcze kwota 

3.000 zł,. na działania przeciw narkomanii i  środki te będą wykorzystane.    

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w  sprawie:  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych na 2008 rok. 

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

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

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 2

Sekretarz  Gminy  Barbara  Polańska  –  poinformowała,  że  jest  wymóg  opracowania 

programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego. W związku z tym, że do gminy 

od organizacji pożytku publicznego nie wpłynął żaden wniosek,  został przygotowany projekt 

uchwały, że nie tworzy się  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński -   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w sprawie: programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

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

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

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3 

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że na rok 2008  dochody wyszacowano na podstawie 

projektów  tj.  wstępnych  danych  z  Ministerstwa  Finansów,  projektu   dotacji  celowych 

z  budżetu  państwa  na  zadania  rządowe  i  dofinansowanie  zadań  własnych,  planowanych 

środków  z  Budżetu  Województwa  Mazowieckiego  w  ramach  pomocy  finansowej  na 

dofinansowanie  zadań  inwestycyjnych,   kalkulacji  dochodów  własnych  na  podstawie 

przewidywanego wykonania z roku ubiegłego i przewidywanych stawek podatkowych jakie 

zostały przyjęte na ostatniej sesji Rady Gminy. Ogółem dochody na rok 2008 wyszacowano 

na  kwotę  -  8.351.924  zł.  i  są  większe  w/g  uchwały  uchwalonego  budżetu  pierwotnego 

o kwotę - 403.493 zł. i od budżetu po zmianach o kwotę - 64.622 zł. Następnie przedstawiła 

strukturę  dochodów  wg  źródeł  ich  pochodzenia.  Największy  udział  w  budżecie  stanowi 

subwencja ogólna – 55,7%. 
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Dotacje  celowe  otrzymane  na  realizację  zadań  rządowych  zleconych  gminie  ustawami  – 

14,9% ,  dofinansowanie  zadań  własnych  –  1,6%,  dochody   z  tytułu  podatków  i  opłat  i 

pozostałe własne – 22,3%, dotacje na dofinansowanie zadań własnych ze środków Budżetu 

Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkiego Funduszu Gruntów Rolnych na inwestycje 

(majątkowe) – 5,5%. 

Jeśli  chodzi  o  wydatki  budżetu  gminy  to  przyjęto  strukturę  organizacyjną  Gminy 

i przewidywane wykonanie za rok 2007.W całym budżecie przyjęto śródroczny wskaźnik cen 

towarów i  usług  konsumpcyjnych  w wysokości  102,3%  w stosunku do  wykonania  roku 

ubiegłego jak również są zaplanowane kwoty na proponowane zmiany Karty Nauczyciela 

w wysokości 5%, chociaż mówi się o 10%. Na rok 2008 przewidziano projekt wydatków 

planu w wysokości – 8.876.924 zł.. Plan wydatków wg uchwały pierwotnej z 15.01.2007 r. – 

byłby wyższy o - 984.793 zł. , natomiast do budżetu po zmianach na dzień 10.11.2007 r. – 

wyższy  o  -  101.622  zł..  Projekt  planu  wydatków  budżetu  gminy  na  2008  r.  wynosi  – 

8.876.924 zł.  z tego wydatki bieżące -  7.838.324 zł.,  wydatki majątkowe – 1.038.600 zł. 

Dodała,  że tak jak mówiła  wcześniej  do budżetu przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów 

i  usług  w  wysokości  2,3%,  zakup  energii  –  10%,  wskaźnik  wzrostu  wynagrodzeń 

administracji   -  6% i  w oświacie  zabezpieczono-  5%.  Stwierdziła,  że  budżet  gminy  jest 

deficytowy. Deficyt zamyka się kwotą  525.000 zł. i 500.000 zł. i  jest planowany kredyt na 

rozchody. Ogółem planowane potrzebne kredyty wynoszą 1.025.000 zł z tego - 525.000 zł. na 

pokrycie deficytu i 500.000 zł.    na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zaangażowanie 

wolnych środków – 144.104 zł.       

Spłata kredytów i pożyczek na 2008 – 644.104 zł. Zadłużenie gminy na koniec roku 2008 – 

wynosi  38,3%  planowanych  dochodów.  Spłata   rat  kredytów  i  pożyczek  oraz  odsetek 

bankowych stanowią 9,7% planowanych dochodów. W związku z warunkowym umorzeniem 

pożyczki  w  kwocie  122.500  zł.  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 

w  Warszawie  została   zmniejszona  prognoza  długu.  Kwota  ta  została  przeznaczona  na 

termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym.

Temomodernizacja będzie obejmowała dach i ściany. 
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Wymieniła zadania  inwestycyjne na 2008 r. : modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej 

do  gruntów  rolnych  wsi  Porzowo,  przebudowa  drogi  gminnej  we  wsi  Porzowo, 

termmodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym 

i zakup zestawów komputerowych  oraz kserokopiarki  dla Publicznej  Szkoły Podstawowej 

w Gzach, Skaszewie , Przewodowie i Publicznego Gimnazjum w Gzach oraz remont budynku 

Urzędu Gminy.

Poinformowała,  że  dnia    17.12.2007  r.  gmina  otrzymała   opinię  Składu  Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Pana Wójta projekcie 

uchwały budżetowej. Opinia jest pozytywna. 

Przewodnicząca  Rady Gminy M.  Filipowicz –  poprosiła  Panią  Skarbnik  o  przybliżenie 

sprawy rezerw. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że rezerwa ogólna to do 1% całego budżetu wydatków 

gminy.   Oznacza to, że  można było ją stworzyć w wysokości 88.000 zł. Rezerwa została 

stworzona poniżej 1% w kwocie - 50.000 zł. Kwota ta jest do dyspozycji Wójta Gminy na 

wydatki  w ciągu roku, które są już planowane na dofinansowanie. Natomiast nowa rezerwa 

w kwocie – 35.250 zł. stworzona została zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym  i jest 

do dyspozycji Rady Gminy. 

Członek Komisji Stefan Zadrożny – zapytał, czy w projekcie budżetu zostały zaplanowane 

na Ochotnicze Straże Pożarne?   

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że na OSP na 2008 r. przewidziana jest kwota – 

81.200 zł. Większe środki zostały zaplanowane na Gminą Bibliotekę Publiczną. Chodzi tu 

o remont filii bibliotecznej  w Skaszewie z uwagi na złe warunki. Planowana jest wymiana 

okien i ocieplenie.

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2008.

Komisja w obecności 6 osób uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” pozytywnie 

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

załącznik nr  4 do niniejszego protokołu. 
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Uchwała  Nr  300/C/2007  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 13.12.2007 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej  na 2008 rok oraz o możliwości  sfinansowania 

deficytu budżetowego i o prognozie kształtowania się długu Gminy Gzy stanowi załącznik nr 

5 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 4 

Członek  Komisji  Edward  Malicki  –  powiedział,  że  takich  dróg  jak  w  Sulnikowie  jest 

więcej, a problem wszędzie ten sam. Uznał, że drogę trzeba poprawić,  ale nie od razu jak 

piszą mieszkańcy  położyć dywanik asfaltowy.

Członek Komisji S. Zadrożny – stwierdził, że nie był na drodze i nie zna sytuacji, ale jeśli 

droga została nawieziona gliną to jest fatalnie.

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – podkreśliła, że  na odcinku tej drogi o dł. ok. 200 m 

jest jeden zasadniczy problem - Pan Turek niszczy drogę i w tym miejscu jest tragicznie.

Członek Komisji L. Pytel – uważał, że na drodze  należy założyć przepusty i po obydwóch 

stronach  usprawnić  drożność  rowów.   Spadek  powinien  być  wykonany  tak,   żeby  woda 

z drogi  mogła spływać do rowów. 

Wójt  Z.  Kołodziejski –  wyjaśnił,  że  przy  pewnym  odcinku  drogi  mieszka  Pan  Turek. 

Problem polega na tym, że Pan Turek po jednej stronie drogi ma budynki a po drugiej pasze 

i codziennie przejeżdża przez drogę ciągnikiem. W związku z tym na pewnym  odcinku drogi 

jest  błoto.  W  kwestii  obwodnicy  powiedział,  że   żwirowanie  obwodnicy  nie  zostało 

dokończone,  ponieważ  w budżecie  zabrakło  środków. Niemniej  jednak na odcinek  drogi 

k.  Pana  Turka  i  obwodnicę  żwiru  należy  dowieźć  i  ewentualnie  opracować  na  drogę 

dokumentację.

Ins.  ds.  planowania przestrzennego,  drogownictwa i  gospodarki komunalnej  Wiesław 

Jakubiak – uznał, że  należy zobaczyć  i być może naprawić przepust, który jest w poprzek 

drogi  gminnej.   Uważał,  że  jednak   najbardziej   bulwersującą   sprawą  mieszkańców 

Sulnikowa jest sprawa przejazdu przez drogę u Pana Turka. Uznał, że nie wie,   czy pomoże 

tu położenie asfaltu. Jego zdaniem,  jeśli Pan Turek będzie robił to w ten sposób jak to robi, 

to   nie wytrzyma i asfalt.

Członek Komisji M. Malicki – powiedział, że skoro Pan Turek ciągle jeździ po błocie, to 

czy trudno jest kupić kilka płyt i  położyć  na drodze?
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Ins. ds. planowania przestrz., drog. i gosp. komunalnej Wiesław Jakubiak – wyjaśnił, że 

płyty Pan Turek może układać na swoim terenie,  natomiast na drodze nie ma prawa.

Członek Komisji E. Malicki – był zdania, że jeśli  ludzie mają duże podwórka i  mają błoto 

to  je remontują.  Tak samo i Pan Turek,   skoro przejeżdża bez przerwy przez drogę  mógłby 

ten odcinek  wyremontować. 

Wójt Z. Kołodziejski  – powiedział, że kiedy pojechał do Pana Turka to nie zastał go,  ale 

rozmawiał z   jego zięciem. Zięć powiedział,  że Pan Turek planuje wyłożyć płytami koło 

budynku inwentarskiego i po drugiej stronie gdzie ma pasze i inne rzeczy . Jego zdaniem, jeśli 

by tak zrobił, to  nie byłoby tragicznie. Uważał, że doraźnie na pewnym  odcinku drogę trzeba 

utwardzić  aby  mieszkańcy  mogli  przejść  i  przejechać,   a  w  perspektywie   opracować 

dokumentację.

Członek Komisji E. Malicki – uznał, że o remont dróg będą wpływały podania od innych 

mieszkańców  mieszkających  przy  wszystkich  drogach  żwirowych,  ponieważ  wszędzie 

sytuacja  jest podobna . Dodał, że co roku żwir wozi się na te same odcinki i jak były bagna 

tak  są.  Podkreślił,  że  jest  dobrze  jeśli  jest  sucho.  Był  zdania,  że  doraźnie  mieszkańcom 

Sulnikowa należy   pomóc.    Natomiast  dokumentację  opracować   w miarę  posiadanych 

środków.         

Podobnego zdania byli pozostali członkowie Komisji Pan L. Pytel, Pan Marian Jakubaszek, 

Pan Stanisław Pieńkowski i Przewodniczący Komisji M. Mordwiński.  

Członek Komsji  S.  Zadrożny –  również  był  zdania,  aby przeprowadzić  doraźny remont 

drogi. Stwierdził, że   przebudowa drogi Przewodowo –Majorat – Lipniki  jest nieaktualna. 

Podobnie może być  z modernizacją   drogi Nowe- Przewodowo - Przewodowo - Majorat. 

W związku z tym uznał, że dostosuje się do większości członków Komisji.   

Członek Komisji L. Pytel – zapytał,  jaki byłby koszt opracowania dokumentacji na drogę 

Sulnikowo – Nowe Skaszewo?

Wójt Z. Kołodziejski -  odpowiedział,  że jest to droga o długości 4 km . Przyjmując ok. 

10.000 zł. za 1 km byłaby to kwota 40.000 zł.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński  –  poddał pod głosowanie wniosek, aby dokonać 

bieżącego żwirowania drogi  a dokumentację projektowo-kosztorysową wykonać  w miarę 

posiadanych środków w budżecie gminy.
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Komisja  w  obecności  6  członków Komisji  –  6  głosami  „za”  ustaliła  dokonać  bieżącego 

żwirowania  drogi.  Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa  zostanie  wykonana  w  miarę 

posiadanych środków w budżecie gminy. 

Wniosek   mieszkańców  Sulnikowa  dotyczący  modernizacji  drogi  gminnej  (asfaltowania) 

w  2008  r.  udrożnienia  rowów,  naprawy  przepustu  pod  drogą  i  dokończenia  żwirowania 

obwodnicy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5

Sekretarz  B.  Polańska  –  przedstawiła  informację  z  wykonania  uchwał  Rady  Gminy 

podjętych w 2007 r. 

Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2007 roku stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Członek  Komisji  E.  Malicki  -   przypomniał,  że  na  sesji  w  dniu  06.12.2007  r.  prosił 

o  umieszczenie    na drodze wojewódzkiej w miejscowości Porzowo  tablicy Czarny Punkt. 

Zapytał, czy będzie  możliwość wystąpienia o taką tablicę?

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że o umieszczenie takiej tablicy wystąpi po sesji Rady 

Gminy, która ma odbyć się 28.12.2007 r.. Natomiast,  jak będzie z realizacją trudno jest mu 

powiedzieć.

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, członka Komisji L. Pytla,  czy już jest 

oznaczenie miejscowości Łady?          

Członek Komisji L. Pytel – odpowiedział,  że  chodziło o oznaczenia miejscowości Kęsy 

i  Nowe  Przewodowo,   o  które  występował  Pan  Wójt  do  Mazowieckiego  Zarządu  Dróg 

Wojewódzkich.  Tam też  została  przesłana  dokumentacja.  Następnie  dokumentacja  została 

skierowana do Zarządu Ruchu Dróg Wojewódzkich.  Decyzja w tej sprawie miała zapaść do 

połowy grudnia br.. Dodał, że na zlecenie Mazowieckiego  Zarządu Wojewódzkiego Dróg 

Wojewódzkich firma z południa Polski wykonuje oznaczenia zgłoszone  do ustawienia tych 

znaków. W związku z powyższym należy uzbroić się cierpliwość i  czekać, ponieważ jest 

dużo  zmian  w  oznakowaniu  dróg.  Poprosił  Pana  Wójta,   żeby  przypomniał  dyrektorowi 

MZDW o tej sprawie,  aby ten miał czujne oko. Następnie powiedział, że na drodze nr 618 

Ciechanów – Pułtusk  jest bardzo duże natężenie ruchu i  wysiadającej z autobusu młodzieży 

trudno jest przejść na drugą stronę drogi. Chodzi tu o Kozłówkę i Przewodowo. 
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Zapytał,   czy nie   należałoby zastanowić się i wystąpić z wnioskiem do MZDW o ustawienie 

białej   tablicy  ograniczającej  prędkość  do  60  km/h  ?  Jego  zdaniem,  problem może  być 

rozwiązany jedynie po przeprowadzeniu modernizacji tej drogi i  wykonaniu chodników. 

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że na pewien odcinek  drogi Wyszków-Pułtusk-Gołymin 

dokumentacja  została  opracowana.  Są  uzgodnienia,  zgody  z  rolnikami  i   wywłaszczenia. 

Droga będzie realizowana. W gminie Zatory objęte jest od 6-8 km.  Natomiast jeśli chodzi 

o odcinek drogi Przewodowo-Łady  to  było obiecane, że będzie realizowany w 2008 r. 

Członek Komisji M. Jakubaszek – zapytał, kiedy będzie zaplanowane  odwodnienie pól we 

wsi Ostaszewo – Pańki? Stwierdził, że w gospodarstwie jego syna jest 3 ha , które z powodu 

wody stanowią nieużytki.

Wójt Z. Kołodziejski  - odpowiedział, że odwodnienie pól będzie w przyszłym roku. Jeśli 

Rada zdecyduje, to na dofinansowanie  odwodnienia pól przeznaczy pewne środki.  

Przewodnicząca M. Filipowicz -   poruszyła   sprawę placu  budowy przy nowym boisku 

w  Skaszewie  Włościańskim.  Nadmieniła,  że  leży  tam  gromada  śmieci  i  wypadałoby  to 

sprzątnąć, ponieważ wygląda to bardzo nieładnie. Worki leżą poza ogrodzeniem pomiędzy 

szosą a boiskiem. Uznała, że sprzątniecie terenu budowy należy do  obowiązku wykonawcy. 

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że z firmą, która wykonywała boisko są uzgodnienia, że do 

końca wiosny worki zostaną sprzątnięte, ponieważ w workach tych coś jest.   

Członek  Komisji E. Malicki –  w sprawie odbioru śmieci przez firmę „BŁYSK” z Makowa 

Mazowieckiego powiedział, że kiedy obejmowała tereny  mówili, żeby segregować śmieci, 

a oni  będą je odbierać.  Śmieci są segregowane i nie ma komu ich odebrać.  Jeśli zostaną 

odebrane  to  trzeba   zapłacić  za  nie   jak  za  śmieci  niesegregowane.  Uznał,  że  do  firmy 

„BŁYSK” należy wystąpić z pismem,  że jeżeli nie potrafią odebrać segregowanych śmieci 

to niech rozwiążą podpisane umowy .

Członek Komisji L. Pytel – mówił, że w przyszłym roku za odbiór  śmieci możemy płacić 

trzykrotnie więcej za to, że nie ma segregacji. Zgłosił wniosek, aby w pierwszej kolejności 

z  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  zakupić  pojemniki  na  segregację  śmieci. 

Zaproponował, żeby zakupione pojemniki ustawić przy szkołach, ponieważ nie ma ich przy 

Publicznej  Szkole Podstawowej  w Przewodowie  ani  przy Publicznej  Szkole  Podstawowej 

w Skaszewie.
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Członek E. Malicki – przypomniał, że  ustawienie  pojemników na segregację  śmieci przy 

szkołach  zgłaszali   dyrektorzy  poszczególnych  szkół  w  gminie.  Dyrektor  Zakładu  Usług 

Komunalnych w Pułtusku obiecał, że takie pojemniki przy szkołach ustawi. 

Sekretarz B. Polańska – uznała, że pojemniki na segregację śmieci powinny znajdować się 

przy szkołach, sklepach  i ośrodkach zdrowia. 

Członek Komisji L. Pytel – powiedział, że ustawienie pojemników przy sklepach należy do 

obowiązku  prowadzących  działalność  gospodarczą,  natomiast  przy  szkołach  należy  do 

obowiązku gminy. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół Jadwiga Frąckiewicz – nadmieniła, że  szkoła w Gzach 

za dzierżawę pojemników do segregacji śmieci płaci 350 zł. na kwartał. 

            Wobec wyczerpania  się porządku obrad Przewodniczący zamknął  posiedzenie 

Komisji.

Protokołowała:                                                                          Przewodniczył:

Zofia Pszczółkowska
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