
P R O T O K Ó Ł  Nr 29/06

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy

odbytego w GCI w Gzach w dniu 19.04.2006 roku pod przewodnictwem

Pana Edwarda Malickiego – Przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik     nr 1 

do  niniejszego protokołu.

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli :

1. Pani Barbara Polańska         - Sekretarz Gminy

2. Pani Elżbieta Głowacka           - Skarbnik Gminy

3. Pan Zbigniew Kołodziejski   - Wójt Gminy

Pan Przewodniczący Komisji – otworzył posiedzenie, powitał członków Komisji i zaproszonych 

gości. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

2. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu  gminy Gzy na 2006 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy.

4. Projekt uchwały w sprawie:  zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.

5. Projekt uchwały w sprawie:  uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy 

    w latach 2004 – 2011. 

6. Bieżące sprawy gminy.

Poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 1 

Pani  Skarbnik – poinformowała,  że  dochody zostały  wykonane zgodnie  z  planem ok.  99,4%. 

Wydatki – 94,4% w tym wydatki majątkowe – 97,3% i bieżące – 93,9%. Jeśli chodzi o dochody w 

stosunku  do  dotacji  subwencje  –  otrzymaliśmy  w  wysokości  100%.  Dochody  własne  99,4%  . 

Dochody w Rolnictwie wykonano w 100,2%. Były to wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów i 

środki otrzymane z rozliczenia inwestycji zrealizowanej w roku 2004 z programu SAPARD, które 

uzyskaliśmy zgodnie z planem w kwocie 400.603 zł.                     W Transporcie i łączności dochody 

zostały wykonane również w 100%. Dochody były planowane z  rozliczenia drogi gminnej Ołdaki – 

Gzy-Wisnowa zgodnie z umową na pomoc finansową.

Droga była zrealizowana w roku 2004. Środki uzyskaliśmy zgodnie z wnioskiem w roku 2005. Na 

przebudowę  drogi Gotardy – Gotardy  środki z FOGR otrzymaliśmy w wysokości 55.000 zł. tj. 100% 

dotacji. W Gospodarce komunalnej  - użytkowanie wieczyste gruntów (czynsze ) wykonanie 144%. 

W Administracji publicznej wykonanie – 84,5%. Były tu uzyskane odsetki od środków na rachunkach 
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gminnych.  W Urzędach naczelnych organów władzy państwowej,  kontroli  i  ochrony prawa oraz 

sądownictwa – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na Prezydenta uzyskaliśmy 

dotację w wysokości 91,5% zgodnie z wydatkami jakie były przeznaczone na ten cel. Dotację na 

zadania  z  zakresu  Obrony  Cywilnej  –  500  zł.  otrzymaliśmy  w  100%.  W dochodach  od  osób 

prawnych,  od osób fizycznych i  od innych jednostek nieposiadających osobowości  prawnej  oraz 

wydatki związane z ich poborem  - dochody uzyskaliśmy w 100,5%. Skutki obniżenia  górnych 

stawek podatków za rok 2005 wg uchwały Rady Gminy – 164.349 zł. Skutki udzielonych zwolnień 

podatku  od  nieruchomości  od  budynków mieszkalnych  i  podatek  od  jednostek  organizacyjnych 

(uchwały  Rady  Gminy)  144.117  zł.  oraz  skutki  decyzji  wydanych  przez  organ  podatkowy  na 

podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa  – 35.853 zł.  Rozliczenia różne - subwencja przekazana z 

budżetu państwa  w 100%. W Oświacie i wychowaniu dotację celową na zakup podręczników dla 

dzieci  klas  I  szkół  podstawowych  otrzymaliśmy  w  100%  oraz  uzyskaliśmy  dotację  w  ramach 

porozumienia  z  Wojewodą  Mazowieckim  na  usługi  szerokopasmowego  dostępu  do  internetu  w 

szkołach i do Biblioteki. Dotacje otrzymaliśmy wg rozliczeń po zakończeniu inwestycji.  Dotacje 

były niższe niż planowane, ponieważ koszt zadań był niższy w stosunku do pierwszych wstępnych 

wniosków jakie składaliśmy o dotacje. Na zadania zlecone w Pomocy społecznej uzyskaliśmy dotację 

w 100%. Edukacyjna opieka wychowawcza – dotację na stypendia otrzymaliśmy zgodnie z planem w 

wysokości 66.636 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego – Gminna Biblioteka Publiczna 

wystąpiła o dotację do Ministra Kultury na zakup książek w wysokości 5.000 zł.  Dotacje otrzymała 

w 100% jak również uzyskała kwotę 2.230 zł. na usługę związaną z szerokopasmowym  dostępem do 

internetu.    100  zł.  dołożyła  ze  środków gminy.  Wydatki,  jak  Pani  Skarbnik  mówiła  wcześniej 

wykonano w 94,4% w tym wydatki majątkowe – 97,3% i wydatki bieżące – 93,9% . Stwierdziła, że w 

każdym  dziale  zostało  trochę  oszczędności  Jeśli  chodzi  o  zadania  inwestycyjne  planowane  w 

Rolnictwie,  które  były  w załącznikach  wieloletnim i  jednorocznym zostały  wykonane  w 100%. 

Oddano sieć wodociągową z przyłączami w miejscowościach Pękowo, Mierzeniec, Przewodowo. 

W Transporcie jeśli chodzi o drogi – inwestycje to przebudowa drogi gminnej Słończewo- Dziarno i 

droga Gotardy-Gotardy jak również były poniesione nakłady na opracowanie Studium wykonalności i 

Specyfikację na drogę gminną Osiek Górny – Grochy Imbrzyki, która weszła teraz w ramach pomocy 

finansowej  przez  Urząd  Marszałkowski.   W zadaniach  drogowych   nie  wszystkie  środki  były 

wykorzystane  na bieżące wydatki na drogach. Niemniej jednak plan w trakcie był zwiększany w 

momencie zatwierdzenia budżetu   i był zwiększany na wydatki bieżące jeśli chodzi o nawiezienie 

pospółki  na drogi  gminne,  ponieważ część środków  była  zdjęta  ze  szpitala   i  była  przekazana 

częściowo na transport i inne zadania. W Gospodarce mieszkaniowej – przygotowanie gruntów do 

sprzedaży, montaż podlicznika energii w lokalu mieszkalnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w 

Gzach, wypis z rejestru gruntów.  W działalności usługowej wykonanie planu jest niższe. Wykonano 
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42 projekty o warunkach zabudowy jak również skanowanie map sytuacyjno-wysokościowych do 

opracowania  planu  zagospodarowania  gminy  i  map  dla  wsi  Szyszki  do  opracowania  planu 

zagospodarowania przestrzennego na budowę cmentarza parafialnego oraz ogłoszenie o przystąpieniu 

do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W administracji publicznej – 

wykonanie  92%.  Są  to  wydatki  związane  z   utrzymaniem całości  Urzędu,  Gminnego  Centrum 

Informacji.  W Urzędach  naczelnych organów władzy państwowej,  kontroli,  ochrony prawa oraz 

sądownictwa – wydatki związane były z wyborami, na które uzyskaliśmy dotację w pełnej wysokości 

wg potrzeb z budżetu państwa.   W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej została 

wydatkowana kwota 68.275 zł. Są to wydatki  z zakresu OC – 500 zł. i pozostałe to utrzymanie 

jednostek OSP – 67.775 zł. W dziale 756  - wykonanie 90,8% .  Wydatki związane są z prowizją dla 

sołtysów za inkaso podatków i opłat, opłaty bankowe,  zakup druków i materiałów biurowych oraz 

przesyłki pocztowe. Obsługa długu publicznego – odsetki od kredytów i  pożyczki – 77.606 zł  – 

wykonanie 82,8%. Różne rozliczenia – niewykorzystana rezerwa w kwocie 20.000 zł.  Oświata i 

wychowanie   -  ogółem wykorzystano  97,3%.  Są  to  wydatki  związane  z  wynagrodzeniem oraz 

wydatki związane z utrzymaniem poszczególnych szkół, oddziałów przedszkolnych i  dowożeniem 

uczniów do szkół. W ochronie zdrowia na plan79.200 zł. wykonano 73.085 zł. Radni w ciągu roku 

zwiększyli  środki na dofinansowanie budowy szpitala w Pułtusku w kwocie 41.400 zł.  Środki te 

zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem i rozliczone przez Starostwo Powiatowe w 

Pułtusku.

Poza tym - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Są to środki uzyskane z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z których organizowano imprezy sportowe w 

szkołach związane ze szkolnymi programami profilaktyki.   W Pomocy Społecznej  wydatkowano 

kwotę 848.076 zł. Gro stanowią tutaj środki otrzymane z budżetu państwa – dotacje celowe. Obecnie 

realizowane  są  zadania  z  zakresu  świadczeń  rodzinnych  finansowej  pomocy społecznej.  GOPS 

przejmuje  w zasadzie  wszystkie  świadczenia  rodzinne  i  do  roku 2008 wszystkie  te  świadczenia 

przechodzą pod zadanie GOPS. Na realizację tych zadań otrzymuje dotacje celowe. W Edukacyjnej 

opiece  wychowawczej  –  gmina  otrzymała  dotację   celową w kwocie 66.636 zł.  i  wykorzystane 

zostały środki gminne w kwocie 2.574 zł. na stypendia szkolne dla dzieci w trudnych sytuacjach 

materialnych. Za okres od stycznia do czerwca zostało załatwionych pozytywnie  67 wniosków i 61 

wniosków załatwionych pozytywnie za okres od września do grudnia. W Gospodarce komunalnej  - 

wykonanie 169.033 zł. Są to zaległości i wydatki związane z oświetleniem  i konserwacją urządzeń na 

drogach  Gminy  Gzy.  Wydatki  te  wynoszą  115.219  zł..  Jak  również  zgodnie  z  porozumieniem 

przekazano kwotę 38.415 zł. na rozbudowę składowiska odpadów w Płocochowie  oraz monitoring 

obiektu Żebry Włosty, ogłoszenia przetargowe, wykonanie tablic na wysypisko śmieci, niwelowanie 

byłego wysypiska śmieci w m-ci Grochy Serwatki. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego - 
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działalność Biblioteki i niewielkie wydatki związane z przygotowaniem projektu adaptacji budynku 

po byłym GOK na świetlicę i bibliotekę w Gzach. Z uwagi na zbyt późne podpisanie umowy w m-cu 

grudniu z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania, zadanie to zostało przeniesione 

do realizacji na 2006 rok. W dziale Kultura fizyczna i sport – wykonanie  69,5%. Zorganizowano 

„Sportowisko 2005”, zakup sprzętu dla sekcji bokserskiej działającej przy klubie „Zielone Siedlisko”, 

zakup drobnych rzeczy na otwarcie hali sportowej i przewóz młodzieży szkolnej na turniej tenisa 

stołowego  w Niestępowie. Wydatki inwestycyjne wg planu jakie były planowane zostały wykonane 

w 100%.

Pani Skarbnik - powiedziała, że Pan Wójt w celu zaopiniowania  sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy  Gzy  za  rok  2005  przedstawił  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej.  Skład  Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 04.04.2006 r. wydał pozytywną Uchwałę o 

przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu. 

Następnie w dniu    11 kwietnia br.  odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy, na 

której członkowie Komisji podjęli  uchwałę wydając pozytywną opinię o wykonaniu przez Wójta 

Gminy budżetu gminy za 2005 rok i w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium  dla Wójta Gminy. 

W  tej  sprawie  również  otrzymaliśmy  Uchwałę  RIO  pozytywnie  opiniującą  wniosek  Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Gzy. 

Pani  Sekretarz –  odczytała  Uchwałę  Nr  142/C/2006  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 04.04.2006 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 r.

Pan Mieczysław Skorupski – zapytał, czy Pan Wójt uregulował sprawę Pana Grzybowskiego

Pan Wójt  - odpowiedział, że sprawa Pana Grzybowskiego  jest w trakcie załatwiania. Członkowie 

Komisji nie wnieśli uwag do wykonania budżetu.    

Zarządzenie Nr 5/06 Wójta Gminy Gzy z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie:  sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2005 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 142/C/ 2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 

04.04.2006 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za 2005 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Uchwała  Nr  4/06  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Gzy  z  dnia  11  kwietnia  2006  r.  o  opinii 

wykonania przez Wójta Gminy budżetu za rok 2005 i w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

dla Wójta Gminy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 163/C/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 

13.04.2006  r.  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Gzy  z  dnia 

11.04.2006 r.  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 2

Pani Skarbnik – poinformowała, że zmiana po stronie wydatków wiąże się z  termomodernizacją 

budynku Publicznej  Szkoły w Skaszewie,  która   planowana była  na 2 lata  i  była  w załączniku 

wieloletnim  na  rok  2006-2007.  W związku  z  tym,  że  zaistniały  nowe  okoliczności,  ponieważ 

otrzymaliśmy dotację  w wysokości  100.000 zł.  z  budżetu  Urzędu Marszałkowskiego zadanie  to 

zostało przyjęte do realizacji w roku bieżącym. Jest to dotacja bezzwrotna na  zadanie i  zadanie to 

musi zostać wykonane w tym roku. 

Aby tę inwestycję wykonać zachodzi potrzeba zaangażowania  środków własnych.   W załączniku 

inwestycyjnym jest to różnica o kwotę 179.780 zł., ponieważ tyle było przeniesionych nakładów na 

rok 2007.  Obecnie te zadanie jest w załączniku nr 4 ujęte jako zadanie jednoroczne.  Wartość zadania 

jest szacowana wg kosztorysu na kwotę 337.125 zł.  Z uwagi, że jest to wartość wg dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej,  zostanie ogłoszony przetarg i  kwota ta na pewno ulegnie zmianie. Ujęte 

to  zostało w załączniku Nr 4 projektu uchwały natomiast  Pani  Skarbnik nie  zwiększyła  tego w 

załączniku wydatki  na rok 2006 o kwotę 179.780 zł. w związku z tym zmieni się prognoza długu. 

Na dzień dzisiejszy nie stać nas na to aby w całości wziąć ze środków własnych gminy. Zwiększa się 

kredyt i na rok 2006 kredyt planowany jest w wysokości 1.050.000 zł. żeby zamknąć cały budżet jaki 

mamy zaplanowany na rok 2006. Pani Skarbnik  uważa, że wartość kredytu  zmieni się, ponieważ są 

to  inwestycje  jeszcze  przed  przetargiem m.in.  droga  Grochy  Stare  –  Osiek,  droga  Kozłówka  – 

Pękowo i termomodernizacja szkoły. 

Pan Witold Czapliński – zapytał, kiedy będzie przetarg na adaptację budynku po byłym GOK na 

świetlicę i bibliotekę w Gzach ?

Pan Wójt – powiedział, że przetarg   na adaptacje budynku po byłym GOK na świetlicę i bibliotekę 

w Gzach był 30.03.2006 r. ale został unieważniony. Następny przetarg  odbędzie się 02.06.2006 r.. 

Pan Witold Czapliński – zapytał, kto przystępował  do przetargu ?

Pan Wójt – odpowiedział, że do przetargu przystąpiły 2 firmy-  Zakład Budowalano-Montażowy 

„ZETBEEM” Sp. z o.o. z Ciechanowa i  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ”BUDOMUR” z 

Pułtuska. 

Pani  Sekretarz –  wyjaśniła,  że  dokumenty  złożone  przez  firmy  nie  spełniały  warunków 

postawionych w specyfikacji   i z tego względu przetarg należało unieważnić.

Pani Skarbnik – powiedziała, że jak mówiła wcześniej jest zmiana w teromomodernizacji budynku 

P.Sz.P w Skaszewie i zadanie te znalazło się w załączniku nr 4 w jednorocznym inwestycyjnym. Z 

tego byśmy otrzymali z budżetu Województwa 100.000 zł. środki gminy 237.125 zł. w tym kredyt 

179.780 zł.  Jeśli chodzi o plan dochodów  tak jak Pani Skarbnik  mówiła wcześniej otrzymaliśmy 

już ostateczną kwotę subwencji. W części oświatowej wzrost o 35.271 zł. 

Otrzymaliśmy również decyzję na  pomoc materialną dla uczniów jest to na razie kwota bardzo niska 
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ale Pani Skarbnik uważa, że w ciągu roku zostanie zwiększona, ponieważ kwota ta na stypendia dla 

uczniów  wystarczy tylko na styczeń i luty- 11.271 zł. Udziały w gminach z podatków stanowiących 

dochód z budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych  zgodnie z wytycznymi 

Ministra Finansów zwiększyły się o kwotę 5.256 zł.  W tym roku kończą się ulgi mieszkaniowe – 

remontowe więc udziały z roku na rok będą się zwiększać. W dochodach budżet zostałby zwiększony 

o  kwotę  51.798  zł.  W  wydatkach   kwota  zwiększona  o  242.402  zł.  łącznie  z  wydatkami 

inwestycyjnymi  jednostki  budżetowej,  które  zostały  określone  w  załączniku  nr  4   na 

termomodernizację budynku szkoły w Skaszewie. W Szkołach Podstawowych 212.740 zł. z tego  na 

wydatki inwestycyjne 179.780 zł., w oddziałach przedszkolnych 2.650 zł. i gimnazjum 15.741 zł. Są 

to kwoty na wykonanie uchwały podjętej na ostatniej sesji Rady Gminy – regulamin wynagradzania 

dla nauczycieli.  Na pomoc materialną dla uczniów – stypendium 11.271 zł.. Z bilansu wynika, że 

deficyt budżetu  (dochody pomniejszone o spłatę kredytu i planowane wydatki na rok 2006) wynosi – 

1.469.085 zł. pokrywa się z kredytu bankowego w kwocie 1.050.000 zł., wolne środki 419.085 zł. W 

tym roku mamy spłatę kredytu w wysokości 837.832 zł.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu 

Gminy Gzy na 2006 rok

Na  6 członków Komisji  obecnych na sali  obrad,  za przyjęciem projektu głosowało 6 członków 

Komisji.  Proponowany projekt  uchwały na sesję Rady Gminy Komisja zaopiniowała pozytywnie 

jednogłośnie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.    

Ad. pkt 3  

Pani  Sekretarz –  poinformowała,  że  Pan  Wójt  pobiera  wynagrodzenia  nie  zgodnie  z 

rozporządzeniem z 2005 r.  W dniu 28.02.2006  r.  ukazało się   nowe rozporządzenie  w sprawie 

wynagrodzenia pracowników samorządowych tj. wzrost inflacji o 1,5%. W związku z wymienionym 

rozporządzeniem przygotowany  został  projekt  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  wynagrodzenia  dla 

Wójta Gminy Gzy od dnia 01.01.2006 r. Rozporządzenie te wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ale 

obejmuje  wynagrodzenie  należne  od  01.01.2006  r.  Wynagrodzenie  zasadnicze  zgodnie  z  tym 

rozporządzeniem  wynosi 3.450 zł. Do uregulowania pozostaje rok 2005. Aby załatwić sprawę za rok 

2005 i 2006 w § 1 należy wpisać dwa punkty

tj. wynagrodzenie zaległe za 2005 r. i wynagrodzenie za 2006 rok.

Pan Mieczysław Skorupski – uznał, że sprawę wynagrodzenia Pana Wójta należy załatwić zgodnie z 

propozycją Pani Sekretarz.

Pani Sekretarz -  powiedziała, że obecnie Pan Wójt pobiera wynagrodzenie z 2004 roku. Regulację 

płacową Pana Wójta za rok 2005 i 2006 można przygotować w jednej uchwale. Natomiast na dzień 

dzisiejszy przygotowana została uchwała odnośnie bieżącego roku.  

Pan Mieczysław Skorupski – zapytał, ile miesięcznie kwotowo wzrasta wynagrodzenie Pana Wójta? 
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Pani Sekretarz – odpowiedziała, że od 01.01.2005 r. Pan Wójt powinien pobierać wynagrodzenie 

zasadnicze 3.400 zł. W tej chwili wynagrodzenie zasadnicze jest w kwocie 3.450 zł. Różnica to kwota 

50 zł. Obecnie Pan Wójt pobiera wynagrodzenie w kwocie 3.300 zł.

Pan Witold Czapliński  -  zapytał, ile wynosi łączne miesięczne wynagrodzenie Wójta?

Pani Sekretarz – odpowiedziała, że w tej chwili łączne wynagrodzenie Wójta wynosi 5.856 zł. Z 

dniem 01.01.2005 r. Pan Wójt powinien pobierać łączne miesięczne wynagrodzenie w kwocie 6.032 

zł. a od 01.01.2006 r. - 6.126 zł. Są to kwoty najniższego łącznego wynagrodzenia.

Pan Janusz Konarzewski – zaproponował umieszczenie  ustalenia wynagrodzenia Pana Wójta za 

rok 2006 i 2005 w jednej uchwale.

Pan  Przewodniczący  Komisji –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie:  ustalenia 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy na 2006 r. z uwzględnieniem 2005 r.

Na 6 członków obecnych na sali obrad, za przyjęciem w/w projektu uchwały z uwzględnieniem roku 

2005 głosowało 5 członków Komisji, 1 członek Komisji wstrzymał się od głosu.

Proponowany  projekt  uchwały   z  uwzględnieniem  roku  2005  na  sesję  Rady  Gminy  Komisja 

zaopiniowała pozytywnie większością głosów stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 4

Pani Sekretarz –  powiedziała,  że  Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy Rada Gminy uchwaliła 

30.07.2004 r. Zadania realizowane w roku 2005 i 2006 były ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego. W 

rubryce – nakłady do poniesienia w zł. w 2004 r.  były różne kwoty.  W tej chwili Plan ten należy 

dostosować do obowiązujących zmian w budżecie. Dlatego w punktach gdzie były zmiany w Planie 

Rozwoju Lokalnego należy dokonać odpowiednich zmian. 

Zadania  zgadzają  się  ze  zmianą  budżetu  ale  Plan  Rozwoju  Lokalnego  należy  uaktualniać. 

Przebudowa  drogi  gminnej  Osiek  Górny  –  Grochy  Imbrzyki  –  zmiana  dotyczy  nakładów  do 

poniesienia.

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Mierzeniec – Grochy Stare , Modernizacja i ulepszenie 

drogi  gminnej  Kozłówka  –  Pękowo,  Gospodarka  Odpadami Stałymi  –  Współudział  w realizacji 

inwestycji  i  użytkowania  obiektu  składowiska  odpadów komunalnych  w Płocochowie  o  funkcji 

ponadgminnej  –  kwota w Planie Rozwoju Lokalnego była  inna kwota i  należało ją  uaktualnić. 

Infrastruktura  Społeczna  i  Ochrona  Zdrowia  –  Modernizacja  budynku  Urzędu  Gminy  w  Gzach 

(wymiana  dachu,  wymiana  stolarki  okiennej)  –  w  Planie  Rozwoju  Lokalnego  zadanie  było 

przewidywane  z tym,  że były inne kwoty. Obecnie została wstawiona kwota w 2005 r. i kwota do 

wydania na rok 2006. Do w/w Planu dodano poz. 3 –

Termomodernizacja  budynku  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Skaszewie.  Termomodernizacja 

budynku P.Sz.P. w Skaszewie i w Przewodowie w PRL była przewidywana w latach 2008-2009. W 

związku z tym, że temomodernizacja P.Sz.P. w Skaszewie będzie realizowana w roku 2006 nastąpiła 
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zmiana. Została tylko termomodernizacja P.Sz.P. w Przewodowie jak była planowana w PRL 2008-

2009 z tym, że pomniejszona o środki, które należy przeznaczyć na termomodernizację szkoły w 

Skaszewie.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmian Planu 

Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.

Na 6  członków Komisji  obecnych na sali  obrad,  za przyjęciem uchwały głosowało 6 członków 

Komisji.            

Proponowany  w/w  projekt  uchwały  na  sesję  Rady  Gminy  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

jednogłośnie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5

Pani Sekretarz – poinformowała, że ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 

zobowiązuje Wójtów do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy.

W związku z tym  taki Program Ochrony Środowiska został opracowany. Aby był zgodny z Planem 

powiatowym i wojewódzkim wymagał zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Pułtusku. Taką opinię 

uzyskał w marcu br. Na bazie tej opinii został przygotowany projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy w latach 2004 – 2011 do zatwierdzenia przez Radę 

Gminy.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy w latach 2004 –2011.

Na 6  członków Komisji  obecnych na sali  obrad,  za przyjęciem uchwały głosowało 6 członków 

Komisji.

Proponowany  w/w  projekt  uchwały  na  sesję  Rady  Gminy  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie 

jednogłośnie, stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.   

Pan Mieczysław Skorupski – zapytał, czy w Regulaminie jest zapisane, że jeśli  do wsi po   odbiór 

śmieci nie przyjedzie żadna z firm, która uzyskała zezwolenie na ich odbiór na terenie gminy, śmieci 

będzie odbierał Pan Wójt? Mieszkańcy wsi chcą aby śmieci odbierała firma a firma nie chce.

Pani Sekretarz – odpowiedziała, że Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie o pewne 

punkty należy już uaktualnić i to co powiedział Pan Skorupski w naszym planie należy ująć.

Pan Mieczysław Skorupski – uznał, że firmy, które uzyskały decyzję na odbiór śmieci z terenu 

gminy powinny te śmieci odbierać. Do tej pory do wsi Pana Skorupskiego aby podpisać umowy na 

wywóz śmieci nie przyjechał nikt. Chodzi tu o firmę Serwis Usługowy „BŁYSK”.

Pan Wójt – powiedział, że każda firma wchodzi tam gdzie jest im najwygodniej. Natomiast później 

zostają wsie oddalone najbardziej.     

Ad. pkt 6  

Pan  Cezary  Wojciechowski  –  przypomniał,  że  z  końcem kwietnia  br.  upływa  termin  złożenia 
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oświadczenia majątkowego Radnego gminy.

Pan Wójt – powiedział, że  minęła zima i było odśnieżanie a obecnie aktualnym tematem jest temat 

równiarki i żwirowanie dróg. Równiarka najprowdopodobniej będzie 21- 22.04.2006r. i będą równane 

drogi, które są suche. Pan Wójt zacznie przygotowania do żwirowania dróg. – aby je wykonać do 

końca  maja.   

Pan Mieczysław Skorupski – zapytał, kto będzie wykonywał równanie dróg?

Pan Wójt – odpowiedział, że równanie dróg będzie wykonywała firma Pana Kaczmarczyka – Drogi i 

Mosty. 

Odnośnie  żwirowania  Pan  Wójt  powiedział,  że  rozpatrzy  podania  i  zlustruje  gdzie  i  ile  żwiru 

potrzeba. Ma rozeznanie, na które drogi i w jakiej ilości  był nawieziony żwir w ubr.

Pan Mieczysław Skorupski – stwierdził, że w jego wsi droga jest w złym stanie i przez tydzień 

czasu mieszkańcy nie mogli nigdzie wyjechać. 

Pan Janusz Konarzewski – zapytał, kto będzie woził żwir na drogi ?

Pan Wójt – odpowiedział, że żwir na drogi będzie woziła firma zza Gąsocina. Wykonawca ma dobry 

materiał i wozi w miarę uczciwie. 

Odnośnie łatania dziur na drogach Pan Wójt powiedział, że do Pana Dyrektora Strzyżewskiego  w 

sprawie tej dzwonił wczoraj (18.04.2006 r.) i powiedział, że obecnie łata dziury na drogach za Narwią 

ponieważ tam ma jechać wyścig pokoju dla dzieci.  U nas prace te będzie prowadził później. Aby 

pomóc w tym zadaniu, być może trzeba będzie przeznaczyć na ten cel niewielkie środki. Dodał, że w 

sprawie dofinansowania planowanego wyścigu  o środki finansowe zwróciła się Policja.

Pan Witold Czaplński – odnośnie przebudowy drogi gminnej Osiek Górny – Grochy Imbrzyki, 

powiedział,  że  chodzi  o  przepust.  Jego  zdaniem kiedy popłynie woda zaraz  trzeba  będzie  robić 

naprawę.

Pan Janusz Konarzewski – wg niego chodzi o to aby nie zalać asfaltu na tym przepuście, który jest 

obecnie. Droga może się zarwać i będzie tragedia. Uważa, że będzie to samo jak na drodze do Gzy –

Wisnowa - Łady.  Schodzą się tam dwa duże rowy a założona jest mała rura.  Nie wie kto projektował 

drogę ale mówi, że jest już błąd.

Pan Wójt-  odpowiedział,  że założenie na mostku grubej rury będzie  się wiązać z dodatkowymi 

kosztami.

Pan Witold Czapliński – powiedział, że droga zostanie podwyższona i jak zbierze się płynąca woda 

będzie miała duże ciśnienie i będzie źle.

Pan Wójt – zasygnalizował problem związany również z przebudową w/w drogi dotyczący płotu 

Pana Masłowskiego, który został postawiony w drodze.

Pan Przewodniczący Komisji – zapytał czy będą dotacje przy wymianie eternitu ?

Pan Wójt – odpowiedział, że w tej chwili Pan Wojewoda żąda tylko sporządzenia i złożenia rocznego 
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sprawozdania o ilości  eternitu na terenie gminy.   

Pani Sekretarz -  powiedziała, że  gmina została zobowiązana do zakupu programu do ewidencji 

eternitu u rolników na terenie gminy i sporządzania sprawozdań.

Pan Janusz Konarzewski – zapytał,  o  drogą w Mierzeńcu. Słyszał,  że między rodzinami Pana 

Zielińskiego i Żbikowskiego jest konflikt. 

Pan Wójt – odpowiedział, że słyszał że problem jest, ale jaki jest stan prawny drogi nie wie      i 

należałoby to sprawdzić.

     Wobec wyczerpania się porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Protokółowała:

Zofia Pszczółkowska
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