
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 11/08 

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

23 kwietnia  2008 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach  

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński  – o godzinie 13.30 otworzył posiedzenie 

Komisji, przywitał członków Komisji  i zaproszonych gości. Stwierdził, Ŝe 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. Zbigniew Kołodziejski   - Wójt Gminy 

3. Jadwiga Frąckiewicz      - kier. ZOSz.  w Gzach 

4. Marianna Filipowicz      - Przewodnicząca Rady Gminy 

Przewodniczący Komisji  przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

    w Gzach za 2007 rok. 

2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2007 rok.    

3. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców gminy w sprawie zamontowania latarni 

    oświetleniowych.    

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

5. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

   terenie gminy Gzy.  

6. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Gzy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa  

   Działania „Zielone Mosty Narwi”. 

7. Projekt uchwały w sprawie:  przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 

    2008-2013. 

8. Zapoznanie z wnioskiem Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 

    Więźniów Politycznych Koła Gminnego w Gzach w sprawie nadania imienia patrona 

    szkoły Publicznemu Gimnazjum w Gzach.  

9. Sprawy bieżące gminy. 
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Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie. 

Ad. pkt 1 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach – 

Jadwiga Frąckiewicz – przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach za 2007 rok. 

Komisja po zapoznaniu się, przyjęła sprawozdanie z działalności GKRPA w Gzach  za 2007 r.   

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych         

w Gzach za rok 2007  - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2  

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Gzy za 2007 rok zostało przedstawione  bardzo obszernie i szczegółowo. 

Sprawozdanie zostało przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej. RIO Uchwałą  

wydała pozytywną opinię o przedłożonym  przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu.  Następnie 

w dniu 10.04.2008 r.  odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna podjęła 

pozytywną uchwałę o opinii wykonania przez Wójta Gminy budżetu za rok 2007. Powyższa 

uchwała została przesłana do RIO. RIO pozytywnie zaopiniowało wniosek Komisji Rewizyjnej 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gzy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 

rok.  

Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Gzy za 2007 rok. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2007 rok – stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr 17/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie    

z dnia 20 marca 2008 r.  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok – stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

Uchwała Nr 2/08 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 10 kwietnia 2008 roku o opinii 

wykonania przez Wójta Gminy budżetu za rok 2007 i w sprawie wniosku o absolutorium dla 

Wójta Gminy – stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Uchwala Nr 90/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie    

z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Gzy z dnia 10.04.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy – stanowił 

załącznik nr 6  do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3 

Wójt Zbigniew Kołodziejski – przedstawił koszty założenia lamp w poszczególnych 

miejscowościach: 

- Gzy-Wisnowa  - 4 lampy – kwota 10.062 zł. brutto 

- Porzowo – 2 lampy – nie kosztorysowano 

- Ostaszewo-Pańki – 1 lampa – nie kosztorysowano 

- Nowe Borza – 8 lamp – 10.024 zł. 

- Łady – 1 lampa – 2.143 zł. 

- Przewodowo-Parcele   -  nie kosztorysowano 

- Słończewo  - 1 lampa przy nowym przystanku – 3.370 zł. , oświetlenie sklepu 11.989 zł.  

- Szyszki – 1 lampa 3.800 zł. (przy P. Grudniu), dalej w kierunku P. Majewskiego,  

  P. Mosakowskiego i P. Cichowicza – 8.837 zł.  

- Gzy (oświetlenie Kościoła) – 4 lampy -12.638 zł.  

- Gotardy – 1 lampa - 7.089 zł.  

Całkowity koszt założenia wszystkich lamp to kwota - 70.000 zł.  

Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz - poinformowała, że  Komisja Oświaty, 

Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego przy rozpatrywaniu wniosków o założenie lamp brała 

pod uwagę niebezpieczne skrzyżowania i miejsca użyteczności publicznej.  

Wójt Z. Kołodziejski – zaproponował założenie latarni oświetleniowych w następujących 

miejscowościach: 

- Łady (na łuku drogi – 1 szt. 

- Słończewo- (przy nowym przystanku) – 1 szt. 

- Gzy- Wisnowa (przy hydroforni i przy moście)  - 2 szt. 

- Gzy (parking przy Kościele) – 2 szt.   

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie propozycję przedstawioną 

przez Pana Wójta. 
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Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami  „za” 

pozytywnie zaopiniowała propozycję zamontowania latarni oświetleniowych jak  wyżej. 

Wnioski mieszkańców gminy w sprawie zamontowania latarni oświetleniowych - stanowią 

załącznik nr 7   do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4 

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że przy opracowywaniu budżetu  gminy na 2008 r. 

zostały w nim ujęte pewne zagadnienia, na które gmina wystąpiła z wnioskami                          

o dofinansowanie.  Złożone wnioski dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych: 

- Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Porzowo-  

wniosek został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych . 

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Porzowo – wniosek został złożony do Urzędu 

Marszałkowskiego na dofinansowanie w wysokości – 300.000 zł. Gmina otrzymała – 200.000 

zł.  Planowany koszt wybudowania drogi – 550.000 zł.  

- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie 

Poduchownym  - wniosek złożony został na kwotę 100.000 zł.  gmina otrzymała 50.000 zł.    

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Gzy-Wisnowa – wniosek został złożony na 

dofinansowanie urządzeń pomocniczych w celu zwiększenia ciśnienia w okresie letnim – 

otrzymaliśmy – 50.000 zł.  Przewidywany koszt zadania - 250.000 zł.  Pan Wójt 

zaproponował, żeby nie rezygnować z 50.000 zł. , dołożyć 20.000 zł. i zrobić modernizację 

Stacji Uzdatniania Wody – ocieplenie. Zaznaczyła, że  wszystko to wiąże się z wystąpieniem    

z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przekwalifikowanie środków. W związku z tym 

nie wiadomo, czy otrzymamy środki na ten cel. 

Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że o sprawie tej dzisiaj rozmawiał telefonicznie               

z dyrektorem Zakładu Usług Wodnych w Mławie, który powiedział, że ocieplenie hydroforni 

nie ma sensu. Zaproponował, żeby za przyznane środki wykonać podstawę pod przyszły 

zbiornik wyrównawczy. Nadmienił, że na sesję Rady Gminy zostanie zaproszony dyr. Stępka,  

żeby bardziej to wyjaśnił. 

Sekretarz B. Polańska -  omawiając dalej projekt zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008  

wyjaśniła, że dochody budżetu zmniejszyły się w dziale 600 i 801 o kwotę -  150.000 zł.  

natomiast zwiększyły się   o 55.000 zł. tj. w dziale 010 - dotację celową na modernizację Stacji  
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Uzdatniania Wody (50.000 zł) i 801 – 5.000 zł.  darowiznę,  na którą wniosek składała 

dyrektor na rzecz Publicznego Gimnazjum w Gzach na zagospodarowanie czasu wolnego 

młodzieży i nauczycieli poprzez zaangażowanie w akcję i wydarzenia o charakterze 

sportowym. Zwiększenie w wydatkach w dziale 010 – 70.000 zł. wiąże się z modernizacją 

Stacji Uzdatniania Wody w Gzach-Wisnowych, w dziale 700 kwotę  - 50.000 zł. przeznacza się 

na modernizację budynku mieszkalnego w Gzach, w dziale 801 -  154.410 zł. przeznacza się 

na wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół, wynagrodzenie i pochodne w oddziale 

przedszkolnym  w PSP w Przewodowie dla nauczyciela wspierającego oraz                                

na zorganizowanie różnych akcji i wydarzeń sportowych,  w dziale 900 – 23.000 zł. z tego: 

20.000 zł. przeznacza się na konserwację urządzeń oświetleniowych i montaż lamp 

oświetleniowych, kwotę 3.000 zł. na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych 

zwierząt z terenu gminy Gzy oraz zapewnieniem im dalszej opieki.    

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Wójt proponuje kwotę 

3.500 zł. na dofinansowanie odwodnienia pól we wsi Ostaszewo-Pańki. Jednak po spotkaniu 

z rolnikami okazuje się, że kwota ta jest za mała. W związku z tym na posiedzeniu Komisji 

Oświaty, Zdrowia  i Bezpieczeństwa Publicznego zgłosił autopoprawkę o zwiększenie 

środków do kwoty 5.000 zł.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie autopoprawkę polegającą 

na zwiększeniu środków z 3.500 zł.  do kwoty 5.000 zł. w Gminnym Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  na realizacje zadań służących ochronie środowiska 

(odwodnienie pól we wsi Ostaszewo-Pańki). 

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

pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę dotyczącą Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej do zmian budżetu gminy Gzy na 2008 r. polegającą na zwiększeniu 

środków z 3.500 zł. do kwoty 5.000 zł. na realizacje zadań służących ochronie środowiska 

(odwodnienie pól we wsi Ostaszewo-Pańki). 

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmian gminy Gzy na rok 2008 

wraz z przyjętą autopoprawką. 
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Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały wraz   z autopoprawką proponowany na sesję 

Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5  

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że ZUW w Mławie wystąpił z wnioskiem                            

o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Jest propozycja zmiany ceny 1m3 

wody z 1,62 zł.  plus podatek VAT na 1,67 zł. plus podatek VAT. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – 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 – 5  głosami „za” 

przy 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany 

na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6 

Sekretarz B. Polańska – przypomniała, że  temat był częściowo omawiany przez posła Pana 

Henryka Kowalczyka  na jednej z  sesji w miesiącu grudniu ubiegłego roku. Na ostatnią sesję 

Rady Gminy był zaproszony Lider Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty 

Narwi” jednak dojechał po sesji i nie mógł przekazać więcej informacji. Poinformowała, że 

powstało Stowarzyszenie LGD  „Zielone Mosty Narwi”, które chce dołączyć pozostałe  gminy 

powiatu pułtuskiego.  Grupa po zarejestrowaniu się ma możliwość wystąpienia z wnioskami 

o Fundusze Unijne. W tej chwili do Stowarzyszenia przystąpiły gminy: Winnica, Pokrzywnica, 

Świercze, Zatory, Obryte. Na sesję zostanie zaproszony Lider – Pan Albert Jaworski  żeby 

szerzej omówił ten temat. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 

w sprawie: przystąpienia Gminy Gzy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone 

Mosty Narwi” . 

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 10  do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 8 

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Linka – poinformowała, że w tej 

chwili z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy środki na realizację aktywnej integracji osób 

długotrwale bezrobotnych. Kwota ta wynosi łącznie 66.348 zł.  tj. wartość projektu w tym na 

zatrudnienie – 30.400 zł. Cała dotacja rozwojowa, którą otrzymamy z Urzędu 

Marszałkowskiego wynosi - 59.382 zł. Poprosiła o zaakceptowanie projektu uchwały 

dotyczącej aktywności lokalnej ze względu na to, że pozyskanie środków jest uzależnione,  

gdyż  gmina ma uczestniczyć  w kosztach. W związku z tym 10,5% całości projektu  

stanowiące kwotę – 6.967 zł.  są to środki własne gminy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

będzie realizowany po złożeniu wniosku w jednostce wdrożeniowej i po zatwierdzeniu 

naszego projektu. Projekt jest w trakcie opracowywania. Po opracowaniu przedłożony 

zostanie do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 30.05.2008 r. W związku z tym 

niezbędna jest uchwała Rady Gminy o uczestnictwie w wydatkach tj. 10,5 % wartości całego 

projektu. Dodała, że wkład własny będzie realizowany w ten sposób, że dla osób długotrwale 

bezrobotnych będzie udzielana pomoc w formie zasiłku okresowego, celowego, co już 

czynione jest w tej chwili i  już jest wliczane w poczet kosztów własnych, lub prace 

społecznie-użyteczne . W tym momencie jest to jak gdyby realizacja tych środków. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie  projekt uchwały                  

w sprawie: przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008 – 2013. 

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 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8  

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że taki sam wniosek wpłynął do Rady Gminy już w 2005 

r. i wyniknął z tego, że Pani dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach myślała nad  nadaniem 

szkole imienia Aleksandra Gieysztora. Jednak na to imię nie wszyscy się zgadzali i po 

wstępnych czynnościach temat został odłożony. W piśmie Związku Kombatantów                     

z 06.06.2005 r. była propozycja, żeby   szkole nadać imię Ojca Świętego Jana Pawła II.                
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W związku z tym, że o występowanie o nadaniu imienia decyduje organ prowadzący na 

wniosek rady gimnazjum i wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców   i samorządu 

uczniowskiego wniosek został przekazany na ręce Pani dyr.  Agnieszki Domańskiej. Obecnie 

Związek Kombatantów ponawia swoją prośbę z propozycją nadania Publicznemu Gimnazjum 

w Gzach imienia Ojca Świętego Jana Pawła II. Powyższy wniosek również zostanie przekazany 

do dyr. Publicznego Gimnazjum w Gzach. 

Komisja zapoznała się z wnioskiem Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej  i Byłych 

Więźniów Politycznych Koła Gminnego w Gzach w sprawie nadania imienia patrona szkoły 

Publicznemu Gimnazjum w Gzach. 

Wniosek Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 

Koła w Gzach w sprawie nadania imienia patrona szkoły Publicznemu Gimnazjum w Gzach – 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad pkt 9  

Członek Komisji Edward Malicki – zapytał, co jest z równiarką? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że jest już po przetargu i został wyłoniony wykonawca.  

Profilowanie i żwirowanie  dróg gminnych wykona ten sam wykonawca, gdy tylko się osuszy. 

Zaznaczył, że dotychczasowa pogoda (częste deszcze)  nie była sprzyjająca na tego typu 

roboty.  

Członek Komisji Stefan Zadrożny – zgłosił potrzebę zakupu  3 szt.  platform na gniazda dla 

bocianów we wsi Przewodowo-Majorat.  

Zasygnalizował awarię latarni oświetleniowych w tejże wsi, która jego zdaniem związana jest 

z czujnikiem znajdującym się w transformatorze. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zgłosił, że podobna sytuacja jest z latarnią 

oświetleniową koło przystanku autobusowego i k. sklepu P. Frąckiewicz w Przewodowie-

Parcelach. 

         Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący M. Mordwiński o godz. 

15.00 zamknął posiedzenie Komisji.    

Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył: 

Zofia Pszczółkowska 



 
 
 
  


