
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 15/08 

 

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

27 listopada 2008 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach  

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Mariusz Mordwi ński  – o godzinie 13.15 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. Barbara Polańska           - Sekretarz Gminy 

2. Elżbieta Głowacka         - Skarbik Gminy  

3. Zbigniew Kołodziejski   - Wójt Gminy.  

4. Marianna Filipowicz      - Przewodnicząca Rady Gminy 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy Gzy na rok 2008. 
3. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę 
    obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2009 rok. 
4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na rok  2009. 
6. Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Gzy 
    na rok 2009.  
7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy. 
8. Sprawy bieżące gminy. 
Na wniosek Przewodniczącego  M. Mordwińskiego  Komisja jednomyślnie przyjęła porządek 
posiedzenia w brzmieniu jak wyżej. 
Ad. pkt 1.   

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – wyjaśniła, że wcześniej w trakcie budowy inwestycji 
obiektu odpadów komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej  zostało zawarte 
porozumienie międzygminne, które podlegało na tym, że w kosztach inwestycji                 
partycypowały gminy ,   które   wyraziły zgodę na podpisanie tego porozumienia. Wynika to    
z wcześniejszych ustaleń i w tym roku w formie dotacji celowej planowana  jest dotacja dla 
gminy Pułtusk w kwocie 16.776 zł.  Jest to rozliczenie z roku 2007 i 2008, ponieważ za rok 
2007 gmina Pułtusk nie przedstawiła rozliczenia tej inwestycji po zakończeniu a dopiero 
przedstawiła w tym roku. Nasza gmina  w ostatecznym rozliczeniu tego zadania 
inwestycyjnego  ma partycypować w kosztach i udzielić dotacji finansowej w  wysokości 
16.776 zł. Powyższa dotacja w budżecie gminy została zaplanowana wcześniej. Konieczna 
jest tylko uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Pułtusk, co wynika             
z ustawy o finansach publicznych. Po podjęciu uchwały,  Pan Wójt podpisze umowę                
w wyniku której, dla gminy Pułtusk zostaną przekazane środki. 
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Przewodniczący Komisji  M. Mordwiński - poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk.  
Komisja w obecności 5 członków Komisji  -  5 głosami „za”  pozytywnie jednogłośnie  
zaopiniowała  w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Leon Pytel. Aktualna ilość członków 
Komisji biorących udział w posiedzeniu – 6. 
Ad. pkt 2. 

Skarbnik E. Głowacka -  poinformowała, że jeśli chodzi o zmiany w budżecie gminy , to 
została zwiększona część oświatowa ogólna subwencji o kwotę 50.440 zł. Wiąże się to ze 
złożonym wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznanie środków z rezerwy    
w części oświatowej ogólnej. Środki przeznacza się na wyposażenie i pomoce dydaktyczne  
dwóch sal, które zostały adoptowane   w pomieszczeniu budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Przewodowie. Jest to mała sala gimnastyczna i sala do zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Również zostały zwiększone środki               
w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie               
a Gminną biblioteką Publiczną w Gzach w kwocie 5.500 zł.  na zakup nowości wydawniczych. 
Pozostałe zmiany w dziale 801 wiążą się z przeniesieniem pomiędzy paragrafami. Dotyczy to 
zwiększenia planu wynagrodzenia bezosobowego na wydatki związane z zatrudnieniem na 
okres jednego miesiąca (grudzień) pracownika, który pracuje w oddziale przedszkolnym na 
podstawie zawartej umowy gminy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku. W dziale 852 
kwotę 2.000 zł. przeznacza się na zakup wyposażenia w związku z realizacją programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywianiu”. Dodała,  że do sesji Rady Gminy jeszcze będzie 
prawdopodobnie zmiana. Minister Finansów powiadomił gminę, że przyznał  również ze 
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu kwotę 8.808 
zł.  na wydatki związane z odprawą osób (dla nauczycieli), którzy są zwalniani z art. 24  i 88 
Karty Nauczyciela na emeryturę. Kwota będzie wprowadzona na najbliższej sesji                        
i potraktowana jako autopoprawka. Poza tym został złożony  1 wniosek Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Przewodowie również ze środków rezerwy oświatowej części na remont 
budynku, ale  odpowiedź jeszcze nie nadeszła. Ma nadzieję, że do sesji sprawa zostanie 
wyjaśniona i  autopoprawka do budżetu gminy zostanie wprowadzona.   
Przewodniczący Komisji  M. Mordwiński - poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008.  
Komisja w obecności 6 członków Komisji  -  6 głosami „za”  pozytywnie jednogłośnie  
zaopiniowała  w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3. 

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – przypomniał, że w roku ubiegłym po obniżeniu ceny 
skupu żyta, wartość  1dt przyjęta jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze 
gminy na rok 2008 wynosiła 43 zł.,   przy cenie ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w wysokości 58,29 zł. za 1dt . Obecnie  średnia  cena skupu żyta ogłaszona  
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  za okres  pierwszych trzech kwartałów tego 
roku wynosi  55,80 zł. za 1 dt.  
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W związku z tym, że obniżyła się cena żyta sam również zaproponował w stosunku do roku 
poprzedniego obniżyć stawkę ceny żyta o 2 zł. tj. do kwoty 41 zł.  i taką stawkę przyjąć. Jeśli 
chodzi o sąsiednie gminy to stawki ceny żyta są różne. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, jaka cena żyta przyjęta do obliczania 
podatku rolnego jest w gminie Świercze? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że na gminie Śwircze jest proponowana cena 1dt 
żyta w wysokości 35 zł.  
Członek Komisji Leon Pytel – powiedział, że patrząc na podwórko sąsiadów tj. gminy Pułtusk     
i gminy Świercze ,  nie można się porównywać , ponieważ podatek od nieruchomości              
w gminie Świercze  jest podatkiem wyższym od podatku rolnego. Natomiast podatek rolny     
w gminie Pułtusk jest niższy, gdyż mieszkańcy gminy płacą podatek od mieszkań i stać ich, 
żeby cenę żyta przyjmowaną do podatku utrzymać na poziomie trzydziestu kilku złotych.      
W naszej gminie podatek rolny stanowi 90 % dochodów w stosunku do podatku od 
nieruchomości. Jeśli chodzi o gminę Gołymin, to od początku ma podatek od mieszkań             
i wysoką stawkę podatku rolnego. 
Członek Komisji Marian Jakubaszek – uważał, że podatek rolny płacony kwartalnie nie jest 
wysoki,  natomiast  duże są pozostałe opłaty.   
Przewodniczący Komisji  M. Mordwiński - poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku 
rolnego na  obszarze gminy na 2009 rok.  
Komisja w obecności 6 członków Komisji  -  6 głosami „za”  pozytywnie jednogłośnie  
zaopiniowała  w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że  stawki gminne corocznie ogłaszane są przez. Min. Fin.   
i  wzrastają  o wskaźnik  wzrostu cen towarów i usług. W tym roku w stosunku do roku 
poprzedniego wzrosły o 4,2%. W związku z tym, że w gminie stawki podatku od 
nieruchomości są bardzo niskie jest propozycja,  żeby stawki podwyższyć o 5% w stosunku do 
obowiązujących w roku 2008. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, jak to będzie skutkowało finansowo? 
Skarbnik E. Głowacka  - odpowiedziała, że byłyby to nie wielkie kwoty głównie od 
działalności gospodarczej. Osoby prawne płacą podatek od budowli  w wysokości 2%. Jej 
zdaniem,  stawki nie są wygórowane i należałoby je podwyższyć. 
W kwestii  zwolnień w podatku od nieruchomości, to  nie zmienia się nic. Zwolnienia 
obowiązują takie, jakie były w 2008 r. W związku z tym, obowiązuje uchwała  podjęta             
w grudniu 2007 r. Nadmieniła, że zwolnienia  skutkują bardzo poważnie  w budżecie gminy. 
Poinformowała, że z  podatku od nieruchomości zwolnione są budynki mieszkalne,  Zakład 
Usług Wodnych w Mławie, Policja, Ochotnicza Straż Pożarna, Dom Pomocy Społecznej           
w Ołdakach. 
Przewodniczący Komisji  M. Mordwiński - poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
Komisja w obecności 6 członków Komisji  -  6 głosami „za”  pozytywnie jednogłośnie  
zaopiniowała  w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Skarbnik E. Głowacka  - powiedziała, że wysokość stawek podatku od środków 
transportowych pozostaje na poziomie roku 2008.  Podatek mieści się w najniższych 
stawkach, które zostały opublikowane przez Min. Fin. Są to niewielkie dochody gminy            
w granicach 6.000 zł. w ciągu roku. 
W tym momencie salę obrad opuścił członek Komisji Edward Malicki pomniejszając ilość 
członków Komisji  biorących udział w posiedzeniu do 5 osób. 
Ad. pkt 5. 

Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz – przypomniała, że posiedzenie Rady 
Gminy musi się odbyć raz na kwartał. W proponowanym projekcie uchwały zawarte są 
ramowe tematy, które muszą być umieszczone w planie pracy Rady na rok 2009. Następnie 
przedstawiła tematykę posiedzeń w poszczególnych kwartałach. 
Przewodniczący Komisji  M. Mordwiński - poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na rok 2009.  
Komisja w obecności 5 członków Komisji  -  5 głosami „za”  pozytywnie jednogłośnie  
zaopiniowała  w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – poinformowała, że plany pracy poszczególnych Komisji 
zostały opracowane na podstawie planu pracy Rady Gminy i zawierają  tematy, które są 
konieczne do podjęcia. Oprócz tego Komisje będą opiniowały  projekty uchwał, które 
wynikną z bieżącej pracy.  
W tym momencie na salę obrad przybył  członek Komisji Edward Malicki. Aktualna ilość 
członków Komisji biorących udział w posiedzeniu – 6. 
Przewodniczący Komisji  M. Mordwiński - poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na rok 2009.  
Komisja w obecności 6 członków Komisji  -  6 głosami „za”  pozytywnie jednogłośnie  
zaopiniowała  w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7. 

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz - poinformowała, że  w czasie pełnienia przez nią dyżuru 
w dniu 28.10.2008 r. zgłosił się Pan Tadeusz Grzybowski i  złożył skargę na bezczynność 
Wójta Gminy. Skarżący poinformował, że  w ustawowym terminie nie otrzymał  odpowiedzi 
na złożone przez niego pismo. Dzisiaj dzwonił, informując że od Pana Wójta  otrzymał 
odpowiedź,   ale jest z niej bardzo nieusatysfakcjonowany,  gdyż jego zdaniem jest 
wymijająca. Panu Grzybowskiemu  chodzi  o to, że Pan sołtys  nawiózł żwir na drogę 
dojazdową do pól o szerokości 2,5 m  i  w ten sposób zmarnował mu kawał pola.  Prosił, żeby  
żwir zabrać  z powrotem , bo jeśli nie,  to nie będzie płacił podatku rolnego. 
Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że sprawa dotyczy drogi dojazdowej do pól we wsi 
Stare Grochy.  Uznał, że źle zrobił przydzielając 6 transportów  żwiru na drogi  w tej wsi. Nie 
wskazując, na którą drogę ma być dostarczony żwir myślał, że żwir zostanie nawieziony  na 
drogi gminne.  Natomiast Pan sołtys zdecydował o nawiezieniu 2  transportów  żwiru na w/w 
drogę.  
Członek Komisji E. Malicki – powiedział, że Pana Wójta  wini jedynie za nie udzielenie            
w terminie odpowiedzi.  Natomiast odpowiedź powinna brzmieć, że od regulowania spraw 
prywatnych są sądy i geodeci a nie gmina i Rada Gminy.  
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Dodał, że gdyby wszystkim wytyczać, to takich spraw  na gminie byłoby bardzo dużo. Uznał, 
że wystarczyło już raz,  że za kawałek ziemi (3 ary), którą Pan Grzybowski dał na drogę,  
gmina musiała zapłacić  8.000 zł..  W jego ocenie, obecnie dąży do tego, aby wytyczać mu 
działki. Jego zdaniem,  Pan Grzybowski ma pieniądze, i działki może wytyczać na swój koszt.  
Członek Komisji  Stanisław Pieńkowski – był zdania, że wina leży po stronie Pana 
Długołęckiego sołtysa wsi Grochy Stare i on  żwir z drogi powinien zabrać. 
Członek Komisji L. Pytel – nadmienił, że  Pan Wójt poszedł na rękę Panu sołtysowi z Groch       
i przydzielił żwir, a on zrobił to niechlujnie.  Z uwagi na to, że Wójt Gminy jest organem 
medialnym, sprawa trafiła do Wójta.  
Członek Komisji E. Malicki – uznał, że od rozdzielania żwiru we wsi jest sołtys. W związku       
z tym Pan Grzybowski powinien mieć pretensję do Pana sołtysa. 
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że  droga na mapie ma 2,5 szerokości,  ale na dzień dzisiejszy 
ma ok 3 m , ponieważ jest rozjeżdżona ciężkim sprzętem. Uznał, że wina jego jest jedynie w 
tym, że na złożone przez Pana Grzybowskiego pismo nie udzielił w terminie odpowiedzi. 
Członek Komisji E. Malicki – jego zdaniem, skoro  droga nie jest gminna, to niech sądzą się 
obydwaj zainteresowani. 
Członek Komisji S. Pieńkowski – był zdania, że jeżeli Pan Długołęcki sołtys wsi Stare Grochy 
nasypał żwiru na pole Pana Grzybowskiego, to powinien to sprzątnąć.    
Sekretarz B. Polańska – zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego podanie 
powinno być rozpatrzone w ciągu 1 miesiąca. Jeżeli sprawa jest trudna, wówczas należy 
powiadomić zainteresowanego i przedłużyć termin do załatwienia, a tak się nie stało. 
Podanie było złożone 05.09.2008 r. ,  skarga 28.10.2008 r. W związku z tym, że Pan 
Grzybowski nie otrzymał odpowiedzi, zgodnie z KPA miał prawo złożyć skargę na 
bezczynność Wójta Gminy. Jej zdaniem, skarga jest uzasadniona.   
Przewodniczący Komisji  M. Mordwiński - poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie  rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy.  
Komisja w obecności 6 członków Komisji  -  5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” 
pozytywnie   zaopiniowała  w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8. 

Członek Komisji L. Pytel – poinformował, że w dniu 24.11.2008 r. w Nasielsku odbyło się 
posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi.  Skład Rady 
stanowi 9 przedstawicieli gmin plus 1 osoba z Mazowieckiego Związku Ekologów.  
Przewodniczącym Rady został wybrany przedstawiciel gminy Nasielsk, natomiast sam został 
wybrany  Zastępcą Przewodniczącego. Rada ma za zadanie opiniowanie  i punktowanie 
wniosków. Od zaopiniowanych i punktowanych wniosków można odwołać się do 
Przewodniczącego, następnie do Zarządu Stowarzyszenia. Osobiście chciał, żeby odwołanie 
można było kierować do Walnego Zgromadzenia ,ale ze względu na długotrwałą procedurę 
wnioski mogłyby być niezrealizowane w czasie w związku z tym, odstąpiono od tej 
procedury. Obecnie przygotowywane są dane do opracowania Strategii Stowarzyszenia, 
która ma być zatwierdzona na Walnym Zgromadzeniu w końcu miesiąca  stycznia 2009 r.  
oraz zatwierdzony zostanie regulamin działania Rady Stowarzyszenia. W związku z tym, aby 
mieć możliwość sięgnięcia po środki, gmina Gzy  chociaż w minimalnym zarysie musi mieć 
Strategię Rozwoju Gminy.   
 



- 6 - 
 
W dalszej wypowiedzi poinformował, że w sprawie oczyszczalni ścieków dzisiaj kontaktował 
się z firmą REWOŚ sp. z o.o. w Warszawie , której przedstawicielem jest Pan Janusz Jerzy.  
Wymieniona firma prowadzi projekt oczyszczalni ścieków w gminie Pokrzywnica, której 
przerób na dobę wynosi 350 m3 z 2/3 gminy Pokrzywnica. Projekt samej oczyszczalni ścieków   
kosztowałby ok. 50.000 zł. i zostałaby pobudowana w Przewodowie-Parcele. Obecnie jest 
kwestia dokładnego zlokalizowania, na której ma być działce, w którym miejscu i kwestia 
formalna – wymiana albo zakup gruntów, decyzja o warunkach zabudowy                                   
i zagospodarowania terenu, którą może wydać Wójt z sąsiedniej gminy  oraz  decyzja 
środowiskowa, która może wydać Wójt naszej gminy. Uznał, że w związku z tym,  należy 
wspólnie podjąć  decyzję dotyczącą  lokalizacji działki. Poinformował, że w kwestii działki pod 
oczyszczalnię zrobił rozeznania. Działka, której gmina jest samoistnym posiadaczem położona    
za „Agronomówką”  o powierzchni  0,52 ha  stanowiąca  grunt (łąka klasy III) w tym 0,01 ha  
rowy  jest zmeliorowana. Zakładając wymianę tego gruntu z gruntami Pani Mórawskiej 
zd.Kasińska, której mąż  jest sąsiadem i użytkuje ten grunt,  nie byłoby problemu wymiany. 
Na działce o nr ewidencyjnym  151 dochodzącej do rzeki Przewodówki,  jest niedrenowana 
łąka kl III o powierzchni  0,42 ha  i pastwisko 0,25 ha. Uważał, że  0,42 ha wystarczyłoby pod 
oczyszczalnię ścieków łącznie z drogą dojazdową. Jeśli chodzi  o przydomowe oczyszczalnie 
ścieków, to są proponowane ze środków, które będzie miało Stowarzyszenie LGD „Zielone 
Mosty Narwi”. Będą to projekty zbiorowe z ramienia gminy lub indywidualne. Jego 
zadaniem,  w pierwszej kolejności należy zrobić zainteresowanie w strefie o dużym stężeniu 
azotu oraz tam gdzie poziom wód gruntowych nie jest wysoki. Dodał, że  do oczyszczalni 
przydomowych nie potrzeba robić projektów, wystarczy zgłosić do Starostwa Powiatowego. 
Członek Komisji Stefan Zadrożny – zapytał, jakie są dotacje do oczyszczalni ścieków, jeżeli 
taka powstaje na  gminie? 
Członek Komisji L. Pytel – odpowiedział, że  można uzyskać do 85% dotacji, 15% środków ma 
stanowić udział własny gminy. 
Członek Komisji E. Malicki – jak byłoby, gdyby  przydomową oczyszczalnię ścieków zrobić na 
własną rękę, czy można uzyskać  dotację? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że gmina może udzielić dotacji,  jeżeli przejmie całe 
zadanie inwestycyjne budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,  natomiast nie może 
finansować indywidualnej osoby. 
Członek Komisji L. Pytel – uznał, że jak najszybciej należy ustalić,  na jakich zasadach są  
grunty położone za „Agronomówką”, ponieważ jeżeli są Skarbu Państwa, wówczas gmina 
może się wystąpić o te grunty do Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
Członek Komisji S. Zadrożny - był zdania, że  oczyszczalnia ścieków na gminie przydałaby się.  
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał,  jak jest z planem inwestycyjnym na rok 
2009, jeżeli chodzi  o drogi? 
Skarbnik E. Głowacka – przedstawiła planowane zadania inwestycyjne   w projekcie uchwały 
budżetowej na 2009 r. Są to: opracowanie dokumentacji i inne prace przygotowawcze 
budowy gminnej oczyszczalni ścieków – 120.000 zł. ; rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody we 
wsi Gzy Wisnowa-230.000 zł.; remont budynku Urzędu Gminy Gzy – 250.000 zł.; zakup 
oprogramowania systemu elektronicznego obiegu dokumentów- 16.000 zł ; zakup zestawów 
komputerowych – 4.000 zł.;  zakup zestawów komputerowych – 10.500 zł.;  zakup drukarki 
laserowej – 4.000 zł; budowa punktu oświetleniowego  w miejscowości Gzy – 15.000 zł.; 
zakup sprzętu nagłaśniającego w świetlicy w Gzach - 14.000 zł.  
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Jeśli chodzi o drogi,  to do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek na zadanie pn. 
„Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo-Sulnikowo”. Wartość zadania wynosi - 
2.421.633 zł.. Następne zadanie to „ Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski – Begno”. 
Zadanie przewidziane jest na 2 lata po 500.000 zł. i zadanie „Przebudowa drogi gminnej 
Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki o wartości 700.000 zł. również przewidziane na 2009 i 2010 r. 
Dodała, że jeśli nie dojdzie do realizacji droga Nowe Skaszewo-Sulnikowo to,  (zabezpieczone 
środki własne przy tej drodze  w wysokości  353.525 zł.)   radni mogą   dokonać zmiany  tzn. 
realizować tę drogę częściowo ze środków własnych lub przeznaczyć  je na inną drogę. 
Nadmieniła, że projekt został złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Obecnie czekamy 
na opinię. Poinformowała, że  projekt budżetu  jest  na razie tylko na lata 2009 – 2010. 
Przypomniała, że wcześniej była mowa,  aby radni przystąpili do opracowania  programu  
wieloletniego. Dodała, że prawdopodobnie  po nowym roku ustawa o finansach publicznych 
będzie obligowała  Radę, do podjęcia uchwały na okres co najmniej 5 lat.  W związku z tym,  
Radych czeka wybranie inwestycji koniecznych na ten okres oraz przewidzenie prognozy 
długu. Dodała, że żeby związać budżet   w 2009 r.,  gminie potrzeba 1.550.000 zł. kredytu. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, czy jest opracowana dokumentacja na 
drogę Porzowo-Kozłowo i drogę do Wójtów? 
Wójt Z. Kołodziejski -  odpowiedział, że dokumentacja na drogę Porzowo-Kozłowo jest 
opracowana. Na drogę do Wójtów będzie opracowana w styczniu 2009 r. 
                    Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący M. Mordwiński                     
o godz. 14.40   zamknął posiedzenie Komisji.    
 

Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył: 

 

Zofia Pszczółkowska 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


