
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 16/08 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 16 grudnia 2008 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza Żebrowskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Kazimierz Żebrowski – o godzinie 10.15 otworzył posiedzenie 
Komisji i po powitaniu członków Komisji  i zaproszonych gości oświadczył, iż zgodnie z listą 
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji, co wobec składu Komisji 
wynoszącego 9 osób  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, Przewodniczący Gminnej Komisji  
                                                    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach.  
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia:     
1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008. 
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.   
3. Projekt uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pożytku publicznego. 
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2009. 
5. Sprawy bieżące gminy. 
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie.    
Ad. pkt 1. 
Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – wyjaśniła, że projektu uchwały w sprawie zmian 
budżetu gminy Gzy na rok 2008  nie przygotowała, ale myśli, że będzie jedna zmiana, która 
jest konieczna do wprowadzenia na sesji Rady Gminy. Sprawa dotyczy zadania 
inwestycyjnego „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Gzy Wisnowa”. Zadanie  te 
miało być współfinansowane ze środków własnych gminy i ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego. Jednak na dzień dzisiejszy zadanie nie zostało wykonane i jest tylko na 
etapie przygotowania. Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o przekazanie środków 
w roku następnym,  czyli umieszczenie w tzw. wydatkach nie wygasających Województwa 
Mazowieckiego i ma potwierdzenie, że środki w wysokości 50.000 zł.  zostaną przyznane        
w roku następnym. W związku z tym,  powyższą kwotę należy zdjąć z pomocy finansowej 
Urzędu Marszałkowskiego poprzez zmniejszenie wydatków  w tym roku o kwotę 50.000 zł.  
Jeśli chodzi o środki własne,  to w planie finansowym planowane było - 30.000 zł. Na dzień 
dzisiejszy wykorzystano - 7.270,46 zł. (mapy i dokumentacja) , pozostałe środki - 22.729,54 
zł. również zostaną ustalone jako wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego. 
Powyższe środki przechodzą na rok następny i są wydatkiem.  Realizacja nastąpi do 
30.06.2009 r.  W związku z tym, będzie jeden projekt uchwały zmieniającej budżet o kwotę 
50.000 zł., drugi - jako środki nie wygasające. Poprosiła o zaakceptowanie  zmian, ponieważ  
są to środki przyrzeczone, które zostaną wykorzystane w roku następnym. 
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Przewodniczący Komisji  K. Żebrowski – poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” 
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w zmiany.  
Ad. pkt 2.   
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwiga 
Frąckiewicz – poinformowała, że projekt Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu  Narkomanii do realizacji w roku 2009 został 
opracowany na ostatnim posiedzeniu Komisji. Umieszczone   zostały w nim  zadania, które są 
kontynuacją zadań przyjętych  na rok 2008. W projekcie zaplanowana kwota na realizację 
zadań wynosi 36.750 zł. Są to środki, które będą pochodziły z planowanych opłat za 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 r. Zaznaczyła, że z w/w kwoty na 
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej             
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 
została zaplanowana kwota w wysokości 4.000 zł.  Następnie przedstawiła zamierzone 
działania, sposoby ich realizacji i  planowane koszty. W zadaniach przewidziana jest również 
kwota na wynagrodzenie miesięczne dla Przewodniczącego GKRPA za udział w pracach 
komisji w wysokości 180 zł. i dla członków  GKRPA za udział w pracach komisji – jedno 
posiedzenie w kwartale, w wysokości 120 zł.  
Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – zapytała,  na co zostanie wydatkowana kwota 6.500 zł. – 
współpraca ze środowiskami kościelnymi ? 
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych J. Frąckiewicz 
– odpowiedziała, że z środków tych organizowane są wycieczki w ramach wyjazdów tzw. 
pielgrzymek młodzieży szkolnej do Rostkowa na  św. Stanisława Kostki, 4-dniowy wyjazd 
uczniów „Śladami Ojca Świętego” Papieża Jana Pawła II, który zamierza zorganizować  
Publiczne Gimnazjum w Gzach w związku z planowaną uroczystością nadania imienia szkole. 
Z prośbą o dofinansowanie tego wyjazdu,  zwróciła się  Pani dyrektor szkoły.  
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych          
i Przeciwdziałania Narkomanii.  
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” 
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady 
Gminy – który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3. 
Sekretarz Gminy Barbara Polańska – wyjaśniła, że  zadaniem gminy jest współpraca                
z organizacjami pożytku publicznego, z tym że organizacja ta musi być zarejestrowana. Na 
terenie  gminy Gzy zarejestrowanej organizacji nie ma, ale mogłyby się ubiegać  organizacje   
z terenów innych gmin. Chodzi o to, że gmina pewne zadania może przekazać do realizacji 
organizacji,  jednak  za odpłatnością. Poinformowała, że gmina jest  w stanie sama 
organizować pracę bez zlecenia np. realizacji Programu Profilaktyki.  Z uwagi na to, że  
posiada  mało środków,   jeśli komuś zleci wykonanie  wówczas środków finansowych będzie 
jeszcze mniej. W związku z tym, że jest obowiązek tworzenia programu współpracy                  
z organizacjami pożytku publicznego,  a  współpracy się nie planuje,  należy podjąć 
odpowiednią uchwałę. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.  
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Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” 
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady 
Gminy – który stanowi załącznik nr 3do niniejszego protokołu. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że gmina otrzymała uchwałę Składu Orzekającego 
Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09.12.2008 r. w sprawie opinii               
o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej na 2009 r. oraz                      
o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i prognozie kształtowania się długu. 
Zostały zachowane wszelkie wskaźniki jakie reguluje ustawa o finansach publicznych                 
i o samorządzie gminnym. Opinia jest pozytywna. 
Uchwała Nr 288/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 09.12.2008 r.  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 
projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu 
budżetowego i prognozie kształtowania się długu Gminy Gzy  - stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu.  
Wyjaśniła, że projekt budżetu jest opracowywany w roku poprzedzającym rok budżetowy         
i na podstawie projektu budżetu państwa. Dlatego  wielkości, które zostały zapisane na 
pewno ulegną zmianie. Nie mniej jednak dochody gminy  na rok 2009 zostały wyszacowane 
na podstawie danych  przedłożonych  przez Ministerstwo Finansów, Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki i  Wojewodę Mazowieckiego o wysokościach dotacji,  subwencji i kalkulacji 
dochodów własnych   na kwotę ogółem 11.189.390 zł. i są wysokie w stosunku do roku 
ubiegłego. Wiąże się to z projektem, który został wprowadzony w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na drogę Nowe Skaszewo - 
Sulnikowo. W związku z tym,  dofinansowanie jest dosyć wysokie i budżet znacznie się 
podwyższył.  Nie wiadomo jak potoczą się losy tego projektu. Wciągu roku na pewno będą 
niejedne zmiany. Struktura dochodów na 2009 według źródeł pochodzenia : subwencja 
ogólna – 44,8%, dotacje celowe – 10,3%, dotacje na dofinansowanie zadań własnych 
bieżących – 1,3%, dochody z tytułu podatków i opłat  i pozostałe własne – 20,3%, dotacje na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego      
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz dotacja rozwojowa w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – 23,3%. W Dziale 
Rolnictwo przewiduje się dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2.000 zł. 
Planowane są dochody z tytułu pomocy finansowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego 
na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody - 150.000 zł. ( 50.000 zł. z roku 2008, które przejdą 
jako środki nie wygasające  plus 100.000 zł. planowane jest na następny etap rozbudowy).    
W dziale Transport i łączność -  plan   2.458.387 zł. Są to środki planowane  jednoroczne  - 
dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i pomoc finansowa z Budżetu 
Województwa Mazowieckiego  - 400.000 zł oraz dotacja rozwojowa – 2.058.387 zł. W dziale 
Gospodarka mieszkaniowa – plan 319.862 zł. Są to planowane dochody z najmu lokali  
mieszkalnych i wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9.862 zł. oraz  dochody ze 
sprzedaży mienia – 310.000 zł.  W Dziale Administracja publiczna – plan 54.589 zł.  Są to 
dochody związane z dotacją celową na zadania rządowe zlecone, 5% dochodów dla gminy 
zakresu zadań rządowych zleconych gminie z zakresu wydawania dowodów osobistych            
i odsetki od środków na rachunku bankowym gminy. W Dziale Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej – plan 643 zł.  Jest to dotacja z realizacji zadań rządowych dotycząca 
prowadzenia aktualizacji spisu wyborców.  
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W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 400 zł. Jest to dotacja 
z zakresu obrony cywilnej. W Dziale Dochody od osób prawnych – plan 1.930.411 zł. 
Dochody z tytułu podatku rolnego skalkulowano wg stawki obniżonej ceny żyta 41 zł.  z 1 ha 
przeliczeniowego, założono wzrost podatku od nieruchomości  o 5%. Udziały w podatku 
dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez budżet państwa na kwotę 878.361 zł. 
wzrost o 14%.W dziale Różne rozliczenia -  plan  5.012.548 zł. Są to subwencje ogólne dla 
gminy wzrost 8,5% z tego: wzrost  części wyrównawczej o 10,5% i części oświatowej o 
6,8%.W Dziale Oświata i wychowanie – plan 5.200 zł. Planowane są tu dochody z wynajmu 
hali sportowej i z tytułu odsetek na rachunku bankowym. W Pomocy Społecznej – plan 
1.255.350 zł.  Są tu głównie realizowane zadania rządowe zlecone i częściowo zadania 
własne. Na ten cel gmina dostaje dotacje – 1.245.300 zł. 
Jeśli chodzi o wydatki,  to do wyszacowania wydatków przyjęto obecną strukturę 
organizacyjną Gminy, przewidywane wykonanie za rok 2008, prognozowany średnioroczny 
wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,9%, proponowane zmiany Karty 
Nauczyciela, które wiążą się z podwyżką wynagrodzeń, wysokość obowiązkowych składek na 
Fundusz Pracy, który nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru. Plan 
wydatków na 2009 r. 12.124.390 zł. z tego wydatki bieżące – 8.347.757 zł. w tym; na 
wynagrodzenia - 3.928.598 zł., pochodne od wynagrodzeń - 700.821 zł., dotacja   dla 
biblioteki – 78.000 zł, wydatki na obsługę długu – 230.000 zł.; wydatki majątkowe – 
3.776.633 zł.  W Dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki planowane są na kwotę 364.040 zł.  
Jest to zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody” przy udziale środków       
z Budżetu Województwa Mazowieckiego, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, energia studni 
głębinowych. Wprowadzono opracowanie dokumentacji i inne prace przygotowawcze 
budowy gminnej oczyszczalni ścieków plan -120.000 zł.  W Dziele Transport i łączność – plan 
3.223.833 zł.  W zadaniach inwestycyjnych drogowych – „Przebudowa drogi gminnej Żebry 
Falbogi - Żebry Wiatraki” ,  „Przebudowa drogi  gminnej Ostaszewo Włuski – Begno” , 
„Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo – Sulnikowo”. Planowane jest udzielenie 
pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku na dofinansowanie budowy 
chodnika w Szyszkach i bieżące utrzymanie dróg tj. równiarka, odśnieżanie, remonty.             
W Dziale Gospodarka mieszkaniowa – plan 32.000 zł. Planowane jest bieżące utrzymanie          
i remonty zasobów mieszkaniowych oraz inne wydatki z gruntami i nieruchomościami. 
Działalność usługowa – plan 40.000 zł.  – opracowanie projektów decyzji o warunkach 
zabudowy dla osób fizycznych i prawnych ubiegających się    o wydanie pozwolenia na 
budowę inwestycji i wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania 
przestrzennego. W Dziale Administracja Publiczna  - plan 1.599.433 zł. Środki planowane są 
na : utrzymanie administracji rządowej (otrzymana dotacja) – 38.983 zł, utrzymanie i obsługa 
Rady Gminy - 48.000 zł, utrzymanie urzędu gminy i wydatki na inwestycje  - 1.461.300 zł. , 
promocja jst – 10.000 zł. , pozostała działalność 41.150 zł. Do kalkulacji przyjęto stan 
zatrudnienia – 20 osób, okresowe zatrudnienie pracowników przy udziale środków 
Powiatowego Urzędu Pracy, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia – 110% , 
planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, składka ZUS, składka na Fundusz 
Pracy, wynagrodzenia prowizyjne  dla sołtysów, zabezpieczenie środków związanych                 
z funkcjonowaniem urzędu i Gminnego Centrum Informacji, zakup programów 
komputerowych. Z zadań inwestycyjnych-remont budynku urzędu - plan  250.000 zł. .  
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Następnie poinformowała, że z dniem 31.12.2008 r. zostaje zlikwidowany Wojewódzki  
Ośrodek Informatyki w Ciechanowie,  od którego gmina miała zakupione prawa autorskie,  
licencje wszystkich  programów komputerowych    oprócz księgowości budżetowej i gmina 
praktycznie została bez programów.  Autorzy programów rozpoczęli rozmowę z likwidatorem 
WOI i Pan Wójt wystąpił z wnioskiem o przekazanie prawa autorskiego w użytkowanie 
gminy.  Likwidator przynajmniej na rok ma przekazać prawa autorskie, aby przez ten czas 
można było zakupić nowe programy. W związku z tym, w roku 2009 będzie zachodziła 
konieczność zakupu nowych programów. W Dziale Urzędy  naczelne organów władzy 
państwowej – plan 643 zł.  Planowane wydatki związane są z aktualizacją spisu wyborców w 
ramach przyznanej dotacji.  
W Dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 93.400 zł. W dziale 
tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem 6 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzanie kryzysowe – 8.000 zł.. 
Kwota  wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, że gmina ma zabezpieczyć te środki.       
W dziale Dochody od osób prawnych, fizycznych i wydatki związane z poborem – plan 73.500 
zł. Obsługa długu publicznego – plan 230.000 zł. Różne rozliczenia – plan  60.000 zł. W dziale 
Oświata i wychowanie – plan 4.553.611 zł. w tym: zakupy inwestycyjne – 18.500 zł. i wydatki 
bieżące 4.535.111 zł. W dziale tym planowane są podwyżki plac dla nauczycieli z dniem 
01.01.2009 r. o 5% oraz dodatkowo od 01.09.2009r. o następne 5%. W Dziale Ochrona 
Zdrowia - plan 36.750 zł. Jest to realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.   Pomoc społeczna – plan 
1.435.240 zł. Źródła finansowania w zakresie pomocy społecznej to: dotacje celowe na 
zadania rządowe zlecone – 1.108.300 zł., dotacje celowe  na dofinansowanie zadań własnych 
– 146.000 zł. i środki gminy – 180.940 zł. W Dziale Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska – plan 244.300 zł.  Rekultywacja wysypiska śmieci Grochy Serwatki- 70.000 zł.         
i pomoc finansowana (wysypisko w Płocochowie) -  6.300 zł., utrzymanie zieleni – 3.000 zł. , 
budowa punktu oświetlenia ulicznego w Gzach - 15.000 zł. , wydatki związane z opieką nad 
bezdomnymi zwierzętami – 3.000 zł.  W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 
plan 122.640 zł. Jest to utrzymanie budynku świetlicy i dotacja dla GBP. Kultura i sport – plan 
15.000 zł.  Kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2008 r. wg prognozy – 3.076.030 zł.  
Przychody ogółem : 1. Planowane kredyty w 2009 r.  – na pokrycie deficytu budżetu gminy – 
935.000 zł ., - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 615.000 zł.  Planowane wolne 
środki – 129.104 zł..  Rozchody ogółem – spłata kredytów i pożyczek na rok 2009 – 744.104 
zł.  Zadłużenie planowane na dzień 31.12.2009 r.  – 3.881.926 zł., co stanowi 34,7% 
planowanych dochodów ogółem. Spłata rat  kredytów i pożyczek oraz odsetek bankowych    
w roku 2009 stanowią 8,7% planowanych dochodów ogółem. 
Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że gmina złożyła deklarację uczestnictwa                   
w 2 projektach kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego  na lata 2007-2013 W projektach udział bierze cały powiat pułtuski wraz ze 
Starostwem Powiatowym. Pierwszy projekt obejmuje przekształcenie wszystkich map 
papierowych w mapy elektroniczne. Drugi projekt obejmuje papierowe prowadzenie 
rejestrów, obieg dokumentów wewnątrz urzędu  - przekształcenie na  system elektroniczny.  
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Na obecnym etapie szacuje się, że  wysokość wkładu gminy w obu projektach w latach 2009 -
2012 nie powinna przekroczyć kwoty 60.000 zł.  zaś jednego powiatu 500.000 zł. W 2009 r. 
wkład gminy nie powinien przekroczyć kwoty ok. 10.000 zł. Środków nie ma zabezpieczonych 
w budżecie gminy, gdyż trudno ocenić jaka będzie to kwota. 
Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski – uznał, że nie bardzo rozumie załącznik nr 3 – limity 
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011. Rubryka rok 2010 -      
2 drogi. Zapytał, czy ma rozumieć, że droga Nowe Skaszewo – Sulnikowo przewidywana jest 
na 2009 r.? 
Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – odnośnie zadań inwestycyjnych, które planowane są na 
rok 2009 wyjaśnił , że rok 2009 będzie rokiem trudnym, ponieważ jesteśmy w dobie 
światowego kryzysu finansowego i nie wiadomo jak wszystko się ułoży. Jest to raczej 
prognozowanie a nic pewnego. Jeśli chodzi o zaproponowane zadania inwestycyjne w 
zakresie drogownictwa to: 
- Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo – Sulnikowo. Jest to zadanie duże ok. 4000 m. 
Wniosek został złożony do preselekcji do Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy pismo, że sprawy formalne 
związane ze złożeniem wniosku zostały przyjęte,   wniosek  złożony został do komisji 
konkursowej.  Droga  jest planowana do realizacji na  2009 r. 
- Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski – Begno. Koszt budowy drogi ok. 1.000.000 
zł.  Na drogę te wystąpi z wnioskiem do Marszałka, gdyż istnieje możliwość, że gmina może 
otrzymać do 300.000 zł. Liczy, że mając 300.000 zł. plus 200.000 zł. środków własnych można 
byłoby zrobić pierwszy etap drogi. Zakładając, że  środki te otrzymamy,  to drogi tej                 
o długości 1400 mb przy planowanych kosztach w ciągu roku prawdopodobnie nie będzie 
można wykonać.  
- Przebudowa drogi gminnej Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki. Jest to droga o długości 2000 m.   
Wójt myślał o wystąpieniu do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie maksymalnie 
można otrzymać 100.000 zł.   
Następnie poinformował, że pominął drogę Porzowo – Kozłowo, która  w zamiarach gminy     
i Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego była przewidziana przed drogą Żebry Falbogi – 
Żebry Wiatraki. Po czym zgłosił autopoprawkę,  aby drogę Porzowo - Kozłowo przyjąć do 
przebudowy na 2009-2010.  
W dalszej wypowiedzi mówił o innych zadaniach inwestycyjnych zaplanowanych na rok 
2009: 
- Opracowanie dokumentacji i inne prace przygotowawcze budowy gminnej oczyszczalni 
ścieków. Uznał, że jest to problem palący, nie rozwiązany, który był dyskutowany przez wiele 
razy ale bez efektu. Zaznaczył, że żeby uzyskać w przyszłości pewne środki należy mieć pod 
oczyszczalnię działkę, zlokalizować tę oczyszczalnię, opracować dokumentację, strać się          
o środki  i myśleć o jej pobudowaniu. Dodał, że same przydomowe oczyszczalnie ścieków, nie 
zdadzą egzaminu, ponieważ gminy, które  mają już oczyszczalnie ścieków w przyszłości mogą 
nie przyjmować ścieków z terenu naszej gminy. Nadmienił, że po uchwaleniu budżetu należy 
załatwić działkę  ok. 0,60 ha z drogą dojazdową i ujściem do rzeki Przewodówki.                      
Przypomniał, że w opracowanej koncepcji sanitacji  gminy  budowa małej oczyszczalni 
ścieków planowana jest we wsi Przewodowo-Parcele. 
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi  Gzy Wisnowa. 
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Gmina na ten cel otrzymała 50.000 zł. od Marszałka.  Jednak okazało się, że na fundamenty 
pod 2 zbiorniki wyrównawcze,   konieczna jest dokumentacja i pozwolenie na budowę. 
Powyższe środki przechodzą na rok następny jako środki nie wygasające. Na dzień dzisiejszy 
został rozstrzygnięty przetarg. W związku z tym firma, która go wygrała weszła na budowę      
i będzie  wykonywać niezbędne prace. Wójt myśli, że w roku 2009  od Marszałka uzyska 
dodatkowe środki w ramach zaopatrzenia wsi w wodę. Koszt 1 zbiornika z montażem, 
ociepleniem itd. wynosi nieco ponad 100.000 zł. Wartość zadania polegającego na 
wykonaniu  fundamentów i podłączeniu,  po przetargu wynosi 84.000 zł. 
- Remont budynku Urzędu Gminy.  
Wójt powiedział, że członkowie Komisji  wiedzą w jakich warunkach pracuje administracja 
oraz że częściowo rozlokowana jest w innych budynkach. Chodzi tu o remont sufitów, podłóg 
i pogrodzenie pokoi w budynku urzędu gminy. Przewidywany koszt remontu – 250.000 zł.  
Poprosił o akceptację  zadania. 
- Zakup oprogramowania systemu elektronicznego obiegu dokumentów – przewidywana 
kwota na ten cel – 16.000 zł.  
_ Zakup zestawów komputerowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej – 4.000 zł.  
- Zakup zestawów komputerowych dla PSP w Gzach – 10.500 zł.  
- Zakup drukarki laserowej dla Zespołu Obsługi Szkół – 4.000 zł.  
- Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Gzy – 15.000 zł. Wójt uznał , że zadanie 
te można było wykonać w tym roku. Jednak okazało się, że  postawienie słupa wymaga 
opracowania dokumentacji i pozwolenia na budowę.  
Następnie powiedział, że od Księdza Proboszcza z Przewodowa otrzymał podanie   z prośbą    
o oświetlenie zabytkowego Kościoła   w Przewodowie.  
- Zakup sprzętu nagłaśniającego  w świetlicy w Gzach – 14.000 zł.  
Członek Komisji Wiesław Światkowski  - poinformował, że przy przystanku w Słończewie 
jest lampa ale nie świeci. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, że jak dobrze pójdzie, to kiedy będzie wiadomo       
o drodze Nowe Skaszewo-Sulnikowo?  
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że trudno jest powiedzieć.  
Członek Komisji Z. Kaczorowski – był zdania, że jak dobrze pójdzie, to z tego wynika, że może 
być 1 droga, a Pan Wójt powiedział, że będą jeszcze składane wnioski. Następnie zapytał, czy 
to znaczy, że jeśli ta droga wypadłaby, to coś innego wejdzie w budżet w następnym roku? 
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że jeśli Radni zaakceptują jego propozycję i zostanie 
wstawiona droga Porzowo-Kozłowo, to droga ta będzie realizowana  w roku 2009 i 2010. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, czy został   zakończony remont budynku PSP          
w Przewodowie, ponieważ w projekcie budżetu nie widzi  ogrzewania, a byłby już komplet. 
Dodał, że spada  cena oleju opałowego. 
Wójt Z. Kołodziejski  - odpowiedział, że remont budynku szkoły został zakończony. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że ogrzewanie szkoły w Przewodowie nie jest 
przewidziane, gdyż budżet nie wytrzymuje wszystkich remontów. W roku 2009 pieniądze       
z budżetu gminy będą potrzebne na zorganizowanie oddziałów przedszkolnych. Wracając do 
ogrzewania olejem opałowym powiedziała, że ogrzewanie olejem opałowym wcale nie jest 
tanie a nawet wychodzi drożej niż ogrzewanie węglem.  
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Zaznaczyła, że nie jest to żadna rewelacja a jedynie  wygoda i ochrona środowiska, gdzie         
z czasem trzeba będzie dostosowywać, ponieważ są to  warunki unijne. Uznała, że jeśli 
chcemy robić drogi,  to od oświaty w tym roku należy odstąpić.  
Członek Komisji Z. Kaczorowski – był zdania, że z reformy w oświacie został już tylko 
kadłubek. W tej chwili przygotowują kursy dla nauczycieli, którzy mają diagnozować dzieci. 
Po pierwsze,   nie wprowadzono obowiązku, że 5-latki obligatoryjnie mają iść do oddziałów 
przedszkolnych, a teraz nagle na gminę spadłyby wielkie koszty, a potem okazałoby się, że do 
takiej klasy przyjęto 3 czy 4 sześciolatków. Uznał, że byłoby to zupełnie bez sensu i sprzeczne 
jakimkolwiek zdrowym rozsądkiem. Jego zdaniem,  prawdopodobnie ta reforma  nie wejdzie 
w życie natomiast będzie polegała na tym, że gmina zostanie wpakowana w ogromne koszty. 
Skarbnik E. Głowacka – dodała, że w trakcie roku  być może pewne środki uda się ściągnąć     
z rezerw subwencji oświatowej na remonty i zakup sprzętu. Jak to zorganizować,  muszą 
pomyśleć dyrektorzy szkół.   
W tym momencie na salę obrad przybyła członek Komisji Marianna Filipowicz. Aktualna ilość 
członków Komisji biorących udział w posiedzeniu - 8  
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, czy jest przewidywana jakaś lokalizacja  tej 
oczyszczalni ścieków, ponieważ należy rozumieć, że  nieruchomość gminna w Ołdakach 
została sprzedana?  
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że koncepcja była przedstawiana kilkakrotnie. Większa 
oczyszczalnia ścieków miała być we wsi Ostaszewo-Włuski natomiast druga mniejsza             
w Przewodowie -Parcelach. Ze względu na to,  że była tylko wskazana miejscowość,  
pozostaje kwestia lokalizacji tj. u kogo ma być , na której działce i opracowywania 
dokumentacji. Nadmienił, że  myślał o działce za „Agronomówką” uprawianej przez Pana 
Mórawskiego , która jest własnością Skarbu Państwa  lub gminy,  ale to trzeba poprzeć  
zasiedzeniem i się prawować. Dodał, że przez zasiedzenie pomimo, że działka figuruje na 
gminę czy Skarb Państwa większe szanse na wygranie ma użytkownik, ponieważ przez ileś lat 
działkę tę użytkował. Jeśli, można byłoby  to uprawomocnić, że działka jest gminna, wówczas 
na działki można byłoby się wymienić z każdym rolnikiem. Jednak jego zdaniem,  jest to 
długa droga, uciążliwa i prawdopodobnie nie możliwa do zrealizowania. Jeśli się to nie uda, 
wtedy należy rozmawiać z rolnikami wsi Przewodowo-Parcele, a konkretnie z rolnikiem, 
który byłby chętny gminie sprzedać potrzebną działkę  o pow. 0,60 ha z drogą dojazdową        
i  dojściem do rzeki Przewodówki. Poinformował również, że żeby mogła oczyszczania 
funkcjonować należy zainwestować w kanalizację. Dlatego  oczyszczalnia w koncepcji została 
zlokalizowana w Przewodowie – Parcelach, ponieważ w tej części gminy są najbardziej  
zwarte wsie tj. Pękowo, Kozłówka, Przewodowo-Majorat, Sisice, Przewodowo-Parcele. 
Wracając do pobudowania oczyszczalni ścieków w Ołdakach wyjaśnił, że jest to duża 
miejscowość   w  gminie   ale o zabudowie kolonijnej.  
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, czy oczyszczalnia ma tyko oczyszczać, czy 
będziemy gminę kanalizować, czy będziemy  tylko odwozić  ścieki ? 
Wójt  Z. Kołodziejski – odpowiedział, że samo przywożenie ścieków  nie dałoby nic. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że żeby skorzystać ze środków unijnych musi być 
osiągniecie efektu ekologicznego. W związku z tym bez kanalizacji nie ma żadnej mowy. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał,  gdzie byłaby najlepsza lokalizacja przy 
wykorzystaniu  wsi Przewodowo-Parcele?  
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Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że w koncepcji sanitacji gminy , którą przedstawiał 
prezes firmy „REWOŚ” Pan Janusz Jerzy najlepsza lokalizacja  jest w Przewodowie –
Parcelach, ponieważ jest dojście do rzeki Przewodówki i  dobry dojazd.   
Członek Komisji Zdzisław Sierzan – pytał o stan mienia komunalnego – grunty, poz. 
5,6,7,11,13,14,20,22 Mówił, że w informacji  nie ma   ujętej działki, która znajduje się 
Pękowie za sklepem  oraz dróg. 
Szczegółowych wyjaśnień dotyczących  działek udzielali Pan Wójt i Pani Skarbnik. 
Skarbnik E. Głowacka -  poinformowała,  że w przedstawionej informacji zostały wykazane 
działki, które mają  uregulowaną własność. 
Wójt Z. Kołodziejski - odnośnie dróg, które nie zostały wykazane w informacji o stanie 
mienia komunalnego wyjaśnił, że miesiąc temu  wystąpił do Wojewody Mazowieckiego            
o skomunalizowanie wszystkich dróg gminnych. Decyzje uwłaszczeniowe przychodzą 
sukcesywnie. Po uprawomocnieniu się decyzji będzie mógł składać wniosek do Sądu                
o  założenie księgi wieczystej. 
Członek Komisji Z. Sierzan – w dalszej wypowiedzi zacytował zdanie z objaśnień do projektu 
budżetu - Wydatki  Dział Oświata i wychowanie - ”Kwota otrzymanej subwencji oświatowej – 
2.714.632 zł. nie zapewnia finansowania zadań oświatowych. Brakującą kwotę na 
zaplanowane bieżące wydatki – 1.838.979 zł  z konieczności dla funkcjonowania placówek 
szkolnych zabezpiecza z własnych środków gmina” . Przypominał, że wcześniej była dyskusja 
na temat uszczuplenia wydatków na oświatę. Dodał, że nie wie,  czy nie warto się 
zastanowić, żeby  cięcie wydatków  połączyć z likwidacją  jednej  ze szkół podstawowych.  
Uznał, że patrząc na dowożenie uczniów do szkól – plan 232.022 zł.  a zakup biletów 
miesięcznych dla dojeżdżających uczniów 122.000 zł.  wg jego wyliczeń dowożenie uczniów 
do wszystkich szkół kosztuje w granicach 110.000 zł. ,  do tego dochodzą koszty szkolnego 
autobusu, który się psuje.  Przypomniał, że na temat zlikwidowania dowożenia uczniów 
własnym autobusem  a wynajęciem np. z PKS była również dyskusja. 
Wójt Z. Kołodziejski – przypomniał, że  sprawa była rozważana,  ale wyszło, że się nie opłaca. 
Członek Komisji Z. Sierzan –  miał odmienne zdanie.  
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach  Jadwiga Frąckiewicz – poinformowała, że 
autobus szkolny dziennie przejeżdża ok. 200 km. Podobną ilość km przejeżdża autobus PKS    
z tym, że uczniów dowozi z różnych kierunków.  Z dowożenia autobusem PKS korzysta ok. 
190 uczniów,  autobusem szkolnym – ok. 80 uczniów. 
Członek Komisji Marianna Filipowicz – jej zdaniem, jeśli  koszt dowożenia  ok. 190 uczniów 
kosztuje 120.000 zł., a koszt dojazdu autobusem szkolnym ok. 80 uczniów  110.000 zł.,  to 
jest coś nie tak.  
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – dodała, że niektórzy  uczniowie 
(ok. 30 )  mają w PKS zakupione bilety jednostronne. Dojeżdżają autobusem PKS a odjeżdżają 
szkolnym autobusem. 
Wójt Z. Kołodziejski – uznał, że trzeba przeanalizować jakie byłyby koszty, gdyby 
zrezygnować z autobusu szkolnego, a autobus PKS  jeździł jego  trasą.  
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – poinformowała, że z autobusu 
szkolnego w ciągu tygodnia uczniowie korzystają z wyjazdów na basen, różne  imprezy 
powiatowe i  międzyszkolne, gdzie są przywożeni do kolejnych szkół w naszej gminie.               
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Z uwagi na to, że oprócz autobusu szkolnego nie ma innego środka lokomocji, jeżeli 
zabraknie autobusu,  ciężko będzie dojechać na pewne organizowane imprezy szkolne, 
gminne  i powiatowe. Jej zdaniem,  wyjazdy  znacząco wpływają na koszty utrzymania   
autobusu szkolnego natomiast jest to z korzyścią dla uczniów,    ponieważ uczniowie opłacają 
tylko koszt wstępu  na basen, a nie ponoszą kosztów za przejazd. 
Członek Komisji Wiesław Światkowski – uznał, że skoro autobus szkolny często się psuje,  
należy czynić  działania w kierunku sprzedania tego autobusu, ponieważ jest już stary                
i kupienia nowego  lub  starć się o przydział w Ministerstwie Edukacji. 
Członek Komisji M. Filipowicz -  wyjaśniła, że gmina o przydział nowego autobusu  czyni 
starania od 10 lat  ale  bez skutku.  
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że do oświaty dokłada  każda gmina.  Przypomniała, że 
Pani Kierownik ZOSz. , przedstawiała  Radnym informację o stanie oświaty na terenie gminy. 
Wynikało z niej, że w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie  w oddziale jest 7-8 dzieci. 
Poinformowała, że z tego co wie, to budżet państwa nie będzie rekompensował  kosztów  
gminy, która  funduje sobie po 8 dzieci w klasie, ponieważ Ministerstwo liczy subwencje          
w granicach 15-16 dzieci na oddział. Nadmieniła, że jedyną szkołą gdzie najmniej dokłada się 
do 1 ucznia była  PSP w Przewodowie. W pozostałych szkołach sytuacja jest makabryczna.  
Przypomniała, że dowożenie uczniów do szkół,  oddziały przedszkolne, obsługa 
administracyjna są to zadania gminy natomiast subwencje otrzymujemy na uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum. Uznała, że w tym roku do szkół gmina dokłada do szkół 
podstawowych i gimnazjum  -1.188.000 zł.  Spowodowane jest to  małą ilością uczniów  i ma  
wpływ na budżet gminy. Nadmieniła, że w ciągu ostatnich 3 lat,  co roku w stosunku do roku 
poprzedniego zmniejsza się  liczba dzieci o 30 uczniów. 
Członek Komisji Z. Sierzan – przypomniał, że w roku 2009 gmina do oświaty dołoży do 
oświaty ok. 2.000.000 zł.   
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że kiedy gmina przejęła finansowanie szkół,              
w pierwszych latach  subwencji wystarczało na pokrycie kosztów. W  każdej szkole,  w klasie 
było ok. 24 -25 uczniów.  
Członek Komisji Z. Sierzan – zwracając się do Pana Wójta jako organu prowadzącego szkoły , 
prosił o przedstawienie kalkulacji w oświacie. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie autopoprawkę zgłoszoną 
przez Pana Wójta polegającą na dopisaniu w załączniku Nr 3 – limity wydatków na 
wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 do projektu uchwały budżetowej 
na 2009 rok zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej  Porzowo – Kozłowo” na 
lata 2009-2010. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie  zaopiniowała w/w autopoprawkę zgłoszoną 
przez Pana Wójta Gminy. 
W dalszej kolejności poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy Gzy na rok 2009 z przegłosowaną autopoprawką. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami „za”, 
przy 3 głosach „wstrzymujących”  pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały 
proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr  5 do niniejszego protokołu.  
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Ad. pkt 5. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – pytał o lampy oświetleniowe we wsi Gzy -  Wisnowa 
oraz prosił,   żeby Pan Wójt pomyślał  o wycięciu krzaków  przy drodze Gzy - Porzowo                      
oraz innych drogach, ponieważ  sytuacja jest podobna. 
Wójt Z. Kołodziejski -  odpowiedział, że przedzwoni do Pana Czarneckiego i zorientuje się ile 
bierze za usługę.  
Następnie poinformował, że Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców przy Publicznym 
Gimnazjum w Gzach planuje nadanie imienia szkole. W związku z tym, będą wydatki na 
remont, dostosowanie obiektu i ukwiecenie   terenu wokół szkoły.  Uroczystość planowana 
jest  jesienią 2009 r.   lub w   2010 r.  
                Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. Żebrowski                      
o godz. 12.09   zamknął posiedzenie Komisji.    
 
Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył: 

 

Zofia Pszczółkowska 

 

 


