
                                              P R O T O K Ó Ł   Nr 26/05

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

GCI w Gzach w dniu 01 grudnia 2005 roku pod przewodnictwem

Pana Zdzisława Kaczorowskiego – Przewodniczącego Komisji..

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik

Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli :

1. Pan Cezary Wojciechowski     - Przewodniczący Rady Gminy

2. Pani Barbara Polańska            - Sekretarz Gminy

3. Pani Elżbieta Głowacka          - Skarbnik Gminy   

4. Pani Jadwiga Frąckiewicz       - kier. ZOSz. W Gzach

5. Pani Danuta Ojrzeńska           - dyr. P.Sz.P w Skaszewie

6. Pan Jan Machnowski              - dyr. P.Sz.P w Przewodowie

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

zaproszonych gości.

Zapoznał z tematyką posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2005 rok.

2. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Projekt uchwały w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

4. Projekt uchwały w sprawie:  określenia wysokości stawek podatku od środków 

    transportowych.

5. Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6. Projekt uchwały w sprawie:  przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku Gmin

    Regionu Ciechanowskiego.

7. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia planu gospodarki odpadami dla Gminy Gzy na lata

     2005 – 2012.

8. Bieżące sprawy gminy.  

Pani Sekretarz – zgłosiła  do porządku posiedzenia dodatkowy punkt. Poinformowała, że wczoraj 

otrzymaliśmy pismo od Burmistrza Miasta w Pułtusku dotyczące wysypiska śmieci w Płocochowie.

W sprawie tej była w 2003 r. podjęta uchwała w, której wpisana kwota, jaką mamy przekazać na 

budowę wspólnego wysypiska śmieci.  Kwota ta po przetargu i po dotacji SAPARD  zmieniła się i 

stąd propozycja zmiany uchwały Rady Gminy Gzy z 2003 r.   
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Pan Przewodniczący Komisji –  zaproponował,  aby   projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr 

IX/46/03 Rady Gminy Gzy z dnia 08 września 2003 roku w sprawie: przyjęcia zasad współdziałania z 

gminami powiatu pułtuskiego przy realizacji inwestycji i użytkowania obiektu składowiska odpadów 

komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej omawiany był jako punkt 7 a potem następne 

punkty. 

Pani Skarbnik – zgłosiła przeniesienie punktu 5 jako 3 a 3 jako 4, a 4 jako 5. 

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie zaproponowany porządek posiedzenia wraz 

ze zmianami. Proponowany porządek posiedzenia ze zmianami został przyjęty jednomyślnie.

Ad. pkt 1

Pani Skarbnik – poinformowała,  że  projekt  zmian budżetu gminy wiąże się  z otrzymanymi od 

Wojewody Mazowieckiego dotacjami na zadania, na które gmina składała wnioski.. W dziale 010 i 

600  kwotę  55.000  zł.  otrzymaliśmy środki  z  FOGR–u na  współfinansowanie  drogi  „Gotardy  – 

Gotardy”.  Jest  to  tylko  zmiana  dotycząca  klasyfikacji  budżetowej.  W dziale  801  Pani  Skarbnik 

powiedziała, że w ramach porozumienia z organami administracji samorządowej mamy przyznaną 

dotację. Dyrektorzy szkół wystąpili o przyznanie  środków na usługę związaną z przyłączeniem do 

sieci  w celu zapewnienia   korzystania  z  szerokopasmowego dostępu do sieci  internetu.  Wnioski 

zakwalifikowały się i  zostały przyznane pieniądze dla Publicznej  Szkoły Podstawowej w Gzach, 

Przewodowie i Publicznego Gimnazjum w Gzach oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach. 

W dziale 852 otrzymaliśmy zwiększoną dotację na  obligatoryjne świadczenia rodzinne w kwocie 

74.000 zł  i 5.000 zł., o które występowała Pani Kierownik GOPS  na zakup sprzętu komputerowego, 

gdyż sprzęt,  który posiada jest  zużyty.  Obecnie  sporządzanie wypłat,  wszelkich świadczeń oraz 

sprawozdawczości odbywa się drogą elektroniczną. W związku z tym  konieczny jest zakup nowego 

sprzętu.  W dziale  921  Kultura  -  na  złożony wniosek  o  przyznanie  środków na  dostęp  do  sieci 

internetu  GBP w Gzach otrzymała środki w kwocie 3.610 zł.. 

Pan  Krzysztof  Zabielski –  zapytał,  czy  dotacja  przyznana  na  podłączenie    dostępu 

szerokopasmowego do internetu  obejmuje tylko zakup urządzeń, czy przyłączenie i jak to wygląda?

Pani Jadwiga Frąckiewicz – odpowiedziała, że zawarte ustalenia w umowie przedwstępnej    z 

Telekomunikacją Polską uległy zmianie. Od połowy października w naszej gminie można  korzystać z 

Neostrady. W Urzędzie Pocztowym zostało zamontowane   urządzenie  pozwalające korzystać z tej 

samej usługi lecz w innym wydaniu. Pani Frąckiewicz powiedziała, że  dotacja, którą otrzymaliśmy 

prawdopodobnie nie będzie  wykorzystana w całości, ponieważ już w tej chwili niepotrzebny jest 

zakup tych urządzeń, które były planowane wcześniej. Poza tym miało to być na zasadzie, że szkoły 

będą podłączone pod Urząd Gminy i  wspólnie korzystać.  Dzisiaj w tej sprawie między godz. 13.00 a 

14.00 ma przyjechać  przedstawiciel TP  i przedłożyć odpowiednie dokumenty w tej sprawie. Główna 

różnica  jest  tylko  taka,  że  będzie  to  wykonanie  tańsze  i  każda  szkoła  będzie  miała  oddzielne 
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połączenie z internetem.  Nie będzie połączenia z Urzędem, tak jak było ustalone wcześniej.

Pan Krzysztof Zabielski – zapytał, czy będzie wspólna sieć dla szkół  ?

Pani  Jadwiga  Frąckiewcz  -  odpowiedziała,  że  takiej  sieci  nie  będzie,  a  konkrety  omówi 

przedstawiciel   TP. Dostęp do internetu będzie szybszy.

Pani Skarbnik – powiedziała, że rozliczenie finansowe z Wojewodą  zabezpiecza wejście zewnętrzne 

do budynku. Natomiast, to co jest w środku nie wchodzi w grę w rozliczeniu dotacji.  Koszty w 

wewnątrz  budynku pokrywa gmina, ale środki na to były przyznane i są zabezpieczone.

Pan Jadwiga Frąckiewicz – powiedziała, że w budżetach szkół na ten cel są zabezpieczone środki 

przez gminę.  Potrzebne będą tylko środki na wykonanie instalacji wewnetrznej i środki         

które  otrzymaliśmy  z  dotacji.  Są  to  koszty  wykonania  całej  instalacji  ,  która  była  wcześniej 

zaplanowana.

Pan Jan Machnowski – zabierając głos stwierdził, że koszty urządzeń zmniejszają się w związku z 

podpisaniem przez TP umowy  z rządem i są  znacznie tańsze w porównaniu z cenami sprzed 3 m-cy. 

Pan Zdzisław Kaczorowski – zapytał, czy wszyscy mieszkańcy mogą korzystać z Neostrady?

Pani Jadwiga Frąckiewicz – odpowiedziała, że nie wszyscy mieszkańcy  mogą korzystać. Swój 

numer można sprawdzić na stronie internetowej.

Pan Jan Machnowski – powiedział, że TP wystąpiła z propozycją, że jeśli szkoła zakupi 5 numerów 

telefonicznych, to rozmowy między szkołami będą po 10 gr. za minutę  w rozliczeniu sekundowym .

Pan  Krzysztof Zabielski – powiedział, że wcześniej nie przewidywano w Publicznym Gimnazjum 

na świetlicy wykonania instalacji szerokopasmowego połączenia z internetem,. Pan Zabielski uważa, 

że  wskazane byłoby tam założyć przewód i podłączyć, bo  być może, że   kiedyś  będą  na świetlicy 

komputery  i  połączenie   internetowe  będzie   wykorzystane  przez  uczniów.  Wcześniej  nie  była 

planowana taka sieć, bo nie było takiego pomieszczenia na świetlicę.

Pan Zdzisław Kaczorowski – uważa, że podłączenie internetowe w świetlicy to kwestia przewodu. 

Pani Jadwiga Frąckiewicz – powiedziała, że należy wykonać prace w szkołach jak najszybciej. 

Otrzymana dotacja musi być rozliczona do końca roku, a temat podłączenia internetu w świetlicy 

należy pozostawić do uzgodnienia z przedstawicielem TP.

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

Gminy Gzy na 2005 rok.

Na 7 członków Komisji obecnych na sali obrad za uchwałą  głosowało 7 członków Komisji. Komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały proponowanej na sesję Rady Gminy. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.    

Ad. pkt  2

Pani Skarbnik – poinformowała, że projekt uchwały wiąże się ze środkami otrzymanymi z funduszy 

strukturalnych. Chodzi tu o adaptację budynku po byłym GOK na świetlicę wiejską i bibliotekę w 
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Gzach. W dniu 23.11.2005 r.  w tej sprawie została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na 

kwotę 450.000 zł. W związku z tym rozpoczną się prace związane z realizacją tej umowy. W sprawie 

tej  została  przygotowana uchwała  deklaratoryjna,  aby  radni  wiedzieli  o  tym, że  żądane  są  takie 

dokumenty. Jednym z takich dokumentów, jakie żąda Urząd Marszałkowski jest zabezpieczenie w 

formie weksla „in-blanko” na kwotę 450.000 zł.

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

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Na 7 członków Komisji obecnych na sali obrad za uchwałą glosowało 7 członków Komisji.

Komisja jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały proponowanej na sesję Rady 

Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3

Pani Skarbnik – powiedziała,  że  w poprzednich latach była jedna uchwała określająca stawki i 

zwolnienia. W tym roku  organ nadzoru  zasugerował, żeby było bardziej czytelnie, należy podjąć w 

tej sprawie dwie uchwały. Jedną należy określić stawki podatku, drugą zwolnienia w podatku.   Pani 

Skarbnik  –  stwierdziła,  że   stawki  w podatku  od  nieruchomości  radni  podejmują  co  roku.  Jest 

Obwieszczenie Ministra Finansów, gdzie  Minister  określa  stawki  maksymalne .  Gdyby radni  nie 

podejmowali  uchwały  obniżającej  stawki,  wówczas  podatek  od  nieruchomości  naliczany  byłby 

zgodnie z ww. Obwieszczeniem. Stawki są dosyć wysokie.  W naszej gminie stawki podatku od kilku 

lat   są  obniżane,  ze  względu  na  duże  obciążenie  wg  stawek  maksymalnych.  Stawki  zostały 

przeliczone o 2,5% w stosunku do stawek podatku od nieruchomości  w roku ubiegłym. 2,5% wynika 

z Obwieszczenia Min. Fin ., które zostało ogłoszone 27.10.2005 r. i podwyższone w stosunku do roku 

ubiegłego. W projekcie uchwały jest propozycja zwiększenia  o 2,5%. Podatkiem od nieruchomości 

opodatkowane są osoby fizyczne i osoby prawne. Osób prawnych na terenie gminy jest 10 jednostek i 

190 osób w podatku od nieruchomości. Są to osoby fizyczne, które posiadają poniżej 1 ha, osoby 

które prowadzą działalność gospodarczą i mają wykorzystywane pod nią pomieszczenia. Osoby takie 

opodatkowane są z gruntów i od budynków lub ich części. Podatek od budowli płacą   osoby prawne, 

za utwardzone place, inwestycje, ogrodzenia trwałe związane z gruntem.  Podatek płacony jest w 

wysokości   2,5  % od wartości  określonej  na  podstawie  ustawy o  podatku,  chodzi  o  to  jak jest 

naliczana amortyzacja.

W zwolnieniach, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, stawki zostały  utrzymane  tak jak w ub.r.. 

Zwalania się na zasadach tych samych jak w poprzednim roku tj. wszystkie budynki mieszkalne od 

osób fizycznych, grunty, budynki i budowle służące zabezpieczeniu przeciwpożarowemu(strażnice), 

grunty, budynki  i budowle służące bezpieczeństwu publicznemu (policja), grunty, budynki i budowle 

instytucji kultury, zakładów budżetowych i jednostek budżetowych (DPS w Ołdakach i Biblioteka), 

budowle związane z zbiorowym zaopatrzeniem wsi w wodę ( budowa sieci wodociągowej, która jest 
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w zarządzie ZUW Mława).określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.       

Na 7 członków Komisji obecnych na sali obrad, za uchwałą głosowało 7 członków Komisji.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowanej na sesje Rady 

Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4

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

podatku od nieruchomości.

Na  7  członków obecnych  na  sali  obrad   za  uchwałą  głosowało  7  członków Komisji.  Komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt  proponowanej w/w uchwały na sesję Rady Gminy. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5

Pan Przewodniczący –  poddał pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości 

stawek w podatku od środków transportowych. 

Na 7 członków Komisji obecnych na sali obrad za przyjęciem  w/w uchwały głosowało 7 członków 

Komisji. Komisja jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała projekt proponowanej uchwały na sesję 

Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik -  poinformowała,  że w projektach uchwał nie ma projektu obniżenia ceny żyta. W 

projekcie budżetu gminy na 2006 rok została zaproponowana cena taka, jaka jest w Komunikacie 

Prezesa GUS z 17.10.2005 r.  Jest to średnia cena żyta za okres 3 pierwszych kwartałów 2005 r. i 

wynosi 27.88 zł. za 1 kwintal.  W ubiegłym roku wg Komunikatu Prezesa GUS cena 1 kwintala żyta 

wynosiła 37,67 zł.. Rada Gminy  cenę tę obniżyła do kwoty 32.00 zł. za 1 kwintal. Oznacza to spadek 

w stosunku do ceny z ubiegłego roku, która już została obniżona,  o 14,8 % . Wyliczając skutki 

finansowe jest to o ok. 80.000 zł. mniej w stosunku do roku ubiegłego i do bieżącego. Jest to duża 

kwota, tak jakby mniej jedna rata spływu podatku rolnego. W związku z tym Pan Wójt zaproponował, 

aby przy zadaniach jakie są planowane do realizacji na rok 2006 nie obniżać ceny żyta. Jeśli nie ma 

obniżenia ceny, nie ma uchwały,   ponieważ podstawą do obniżenia ceny jest Komunikat Prezesa 

GUS. Wówczas podatek będzie naliczony w kwocie 27,88 zł. za 1 kwintal, przeliczając 2,5 kwintala 

żyta z 1 ha przeliczeniowego. Pani Skarbnik nie widzi potrzeby obniżania ceny żyta. Podwyższenie 

ceny żyta nie wchodzi w grę, Rada Gminy może tylko cenę obniżyć.

Pan  Zdzisław Kaczorowski – zapytał, czy będzie  od Klubów Radnych  ewentualna propozycja 

obniżenia stawki podatku?

Pani Skarbnik – odpowiedziała, że rolnicy będą to różnie odbierać, gdyż każdy chciałby płacić 

mniej, ale i tak  podatek zostanie obniżony o 14,8 % w stosunku do roku ubiegłego.      

Pan Zdzisław Sierzan – stwierdził, żeby podatek zaokrąglać do pełnych złotych, a nie do groszy..

Pani Skarbnik – odpowiedziała, że to nie ma znaczenia,  ponieważ podatek będzie zaokrąglany do 
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pełnych złotych. Komputer zostanie tak ustawiony, że będzie zaokrąglał..

Pani Skarbnik poinformowała o problemie  z doręczeniem nakazów płatniczych. Problem nastąpi w 

związku ze zmianą ordynacji podatkowej. Ma dojść do tego, że nakazy płatnicze mają być doręczane 

osobiście,  lub  poprzez  Urząd  Pocztowy.  Według  wstępnych  obliczeń  koszt  doręczeń   nakazów 

płatniczych przez Urząd Pocztowy wyniesie 8.200 zł.       

Ad. pkt 6        

Pani  Sekretarz –  powiedziała,  że  z  propozycją  utworzenia  Celowego  Komunalnego  Związku 

Regionu Ciechanowskiego wystąpił Samorząd Powiatu Ciechanowskiego. Na bazie tego wystąpienia, 

powstała propozycja, aby do  Celowego Komunalnego Związku przystąpiło kilka powiatów tj. powiat 

ciechanowski,  makowski,  przasnyski  i  pułtuski.  W tej  sprawie  w Ciechanowie  odbyło  się  kilka 

spotkań i taki Związek powstał. Pani Sekretarz uznała, że jej zdaniem najlepiej będzie na najbliższą 

sesję Rady Gminy, zaprosić przedstawiciela  Zarządu, aby przybliżył nam cele i zadania Związku. 

Pan Zdzisław Kaczorowski  - jego zdaniem,  dobrze byłoby wiedzieć,  jakie będą  korzyści  z 

przystąpienia do Związku, na jakich  zasadach będzie on działał, oraz jakie będą   koszty?

Pan Cezary Wojciechowski – powiedział że, Związek  działa na zasadach  podobnych na jakich 

miała działać firma niemiecka. W związku z tym w skład wchodziłoby  kilka recyklingów: sortownia 

w innym  miejscu kompostownia a jeszcze w innym spalarnia. Pan Wojciechowski potwierdził, że na 

najbliższą  sesję  Rady  Gminy  należy  zaprosić  przedstawiciela  Zarządu  Związku.  Temat   należy 

przedyskutować jeszcze na komisjach i dopiero podjąć stosowną decyzję.

Projekt  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia  Statutu  Celowego  Komunalnego  Związku  Gmin  Regionu 

Ciechanowskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu

Ad. pkt 7       

Pani Sekretarz – zapoznała Komisję z pismem  Burmistrza Miasta  Pułtusk. Wyjaśniła, że w związku 

z pismem, został przygotowany  projekt uchwały zmieniającej uchwałę  Nr IX/46/03 Rady Gminy 

Gzy z dnia 08 września 2003 roku, ponieważ w podpisanym porozumieniu i przyjętej uchwale w 

2003 roku  dla gminy Gzy  dokonać należy zmiany kwoty współfinansowania składowiska odpadów 

komunalnych w Płocochowie. Obecnie po przetargu kwota ta  dla naszej gminy wynosi 116.415,37 zł. 

Jest propozycja, aby do 10.12. 2005 r. została wpłacona kwota 38.415,37 zł,  natomiast pozostałą 

63.000 zł. można rozłożyć na 10 równych rat w ramach pożyczki  WFOŚ , ale na taką decyzję musi 

być podjęta stosowna uchwała.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 

IX/46/03 Rady Gminy Gzy z dnia 08 września 2003 roku w sprawie: przyjęcia zasad współdziałania z 

gminami powiatu pułtuskiego przy realizacji inwestycji i użytkowania obiektu składowiska odpadów 

komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej.

Na  obecnych 7  członków Komisji  na  sali  obrad  za  przyjęciem uchwały  głosowało  7  członków 
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Komisji. Komisja jednogłośnie  i pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowanej na 

sesję Rady Gminy i stanowi on załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8 

Pani Sekretarz – poinformowała, że uchwalenie planu gospodarki odpadami dla gminy Gzy obliguje 

ustawa  o  odpadach.  Dlatego  też  w  2004  r.  gmina  przystąpiła  do  opracowania  takiego  planu. 

Opracowany  plan  został  zaopiniowany  przez  Zarząd  Powiatu  w  Pułtusku  jak  i  przez  Zarząd 

Województwa  Mazowieckiego.  Gmina  o  opinię  do  planu  wystąpiła  do  Zarządu  Województwa 

Mazowieckiego w 2004. Po pewnych obiekcjach ze strony Zarządu   należało  do planu wnieść 

odpowiednie poprawki, po których uzyskał opinie pozytywną. W     m-cu listopadzie  otrzymaliśmy 

pismo w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Gzy. 

Pani Sekretarz  powiedziała, że w związku z tym, że plan był opracowywany 2004 r., a zmieniła się 

ustawa o odpadach oraz ustawa o utrzymaniu porządku i czystości zagadnienia ujęte w planie będą 

odpowiednio dostosowywane do aktualnych  przepisów. Poprosiła o zaopiniowanie projektu planu 

gospodarki odpadami.

Pan Krzysztof Zabielski  - zapytał,  czy aktualna jest prognoza  demograficzna zamieszczona w 

planie ? Wg planu do 2012 r. ma być wzrost o 40 mieszkańców gminy.

Pani Sekretarz – odpowiedziała, że na  pytanie, w tej chwili trudno jest jej odpowiedzieć. Dodała, że 

jest to tylko  projekt. 

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

planu gospodarki odpadami dla Gminy Gzy na lata 2005 –2012.     

Na  obecnych  7  członków Komisji  obecnych  na  sali  obrad  za  przyjęciem uchwały  głosowało  7 

członków. Komisja jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała w/w projekt  uchwały proponowanej na 

sesję Rady Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 9

Pan  Włodzimierz  Zbikowski  – powiedział,  że  Klub  Radnych  „Samorządowe  Porozumienie 

Rolników” wnosi wniosek o rozważenie propozycji  zagospodarowania obiektu po byłym GS „SCh” 

Gzy w m-ci Ołdaki na targowisko okręgowe. W związku z tym prośba o przygotowanie wstępnego 

kosztorysu i projektu formy utworzenia targowiska.

Pan Krzysztof Zabielski – zaproponował, aby targowisko było czynne w środy.

Pan Zdzisław Sierzan – zapytał, czy ktoś pilnuje obiektu po byłym GS ”SCh”?

Pani Sekretarz – odpowiedziała, że zainstalowany jest monitoring, tak jak było  wcześniej.   

Pan Krzysztof Zabielski – jego zdaniem pomysł jest i należy go wprowadzić jako punkt do porządku 

obrad  na sesję Rady Gminy i wspólnie omówić. Zaproponował, aby Urząd Gminy ze swojej strony 

na  sesję  przygotował  koszty  dokumentacji  i  organizacji.  Sprawę  organizacji  targowiska  trzeba 

przedyskutować przy omawianiu projektu budżetu gminy na 2006 rok , ponieważ potrzebne środki 
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finansowe należy zabezpieczyć w budżecie gminy.  Teren jest i nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

spróbować, a  szanse są spore.   

Pan Zdzisław Sierzan – powiedział, że powodzenie targowiska zależy od wielu warunków. m.in. od 

dojazdu i wielkości opłat.

Pan Krzysztof Zabielski – powiedział, że przez pewien okres należałoby ludność z opłaty targowej 

zwolnić, przynajmniej na czas rozruchu.

Pani Skarbnik – powiedziała, że w tym roku nie będzie podejmowana uchwała w sprawie : ustalenia 

wysokości opłaty targowej, ponieważ z tego tytułu nie było dochodów a obowiązuje nas uchwała, 

która  nadal  jest  aktualna.  Zdaniem Pani  Skarbnik  w  ciągu  roku  można  stawki  opłaty  targowej 

obniżyć, natomiast nie wolno jej podwyższyć. Jeżeli jest to na korzyść podatnika to obniżenie jest 

dozwolone, ale zupełnie zwolnić  nie wypada.

Pan Cezary Wojciechowski – stwierdził, że chodzi tu o pewien czas, na  1 m-c czy trochę dłużej, na 

czas rozruchu.

Pani  Skarbnik –  stwierdziła,  że  przy  zorganizowaniu  targowiska  należy  rozważyć  dwie  formy. 

Jedną z nich jest przeprowadzenie przetargu i wyłonienie kto będzie nim zarządzał,  albo zarządzanie 

targowiskiem będzie należało do gminy i  do obsługi zostanie wyznaczony inkasent.     

Pan Krzysztof Zabielski – zaproponował, aby do tematu przygotować się na sesję Rady Gminy, 

rozważyć i zastanowić się, co dalej z tym robić. Przynajmniej przygotować na tą sesję jak to wygląda 

ze strony formalno-prawnej.    

Pani  Skarbnik –  powiedziała,  że  z  zarządzaniem  targowiskiem w  gminach  jest  różnie,  ale  w 

większości  targowiskami zarządzają prywatne firmy.

Wniosek Klubu Radnych „Samorządowe Porozumienie Rolników” skierowany do Wójta Gminy w 

sprawie  rozważenia  propozycji  zagospodarowania  obiektu  po  byłym GS Gzy w m-ci  ółdaki  na 

targowisko okręgowe oraz przygotowanie kosztorysu i projektu formy organizacji targowiska stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego  

Pan Zdzisław Sierzan – zwrócił się z zapytaniem, czy nie można robić sesji Rady Gminy w świetlicy 

w Kozłówce? Jest duże pomieszczenie, są stoliki i ławki oraz ogrzewanie. Wg Pana Sierzana przez 

organizowane sesje  w szkole robi się  zamieszanie.

Pani  Jadwiga  Frąckiewicz –  poprosiła,    o  pozostawianie  wolnych  przejazdów  dla  autobusu, 

ponieważ ze względu  na zaparkowane samochody są problemy z przejazdem.

Pan Zdzisław Sierzan – zgłosił wniosek, aby sesje Rady Gminy rozpoczynały się wcześniej niż do 

tej pory. Pan Sierzan dodał, że godzina 13.30 nie wszystkim  odpowiada.

Pan Zdzisław Kaczorowski – powiedział, że szkoła w Gzach ma ten atut, że jest w centrum gminy.

Pan Cezary Wojciechowski – jego zdaniem, zorganizowanie sesji  Rady Gminy w Kozłówce w 

pomieszczeniu,  które  jest  sporadycznie  ogrzewane  jest  problemem.  Inaczej  jest  ,  gdy  budynek 
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ogrzewany jest przez cały czas a samochody powinny  być zaparkowane za szkołą.   

Pani  Skarbnik –  powiedziała,  że  złożony  wniosek  o  dofinansowanie   modernizacji  budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie został wstępnie zakwalifikowany i przyznana została 

dotacja  na 2006 rok w kwocie 100.000 zł.  Modernizacja budynku wiąże się także ze środkami 

budżetu gminy. Decyzje w  sprawie modernizacji  należy podjąć do 10.04.2006 r.     

Pan Zdzisław Kaczorowski –   stwierdził, że część usterek   na hali sportowej zgłaszał  do Pana 

Wójta , ale teraz dochodzą następne. Zgłosił naprawę uchwytu, na którym  zawieszona jest kotara. 

Dodał, że kotary są ciężkie, trudno się przesuwają i często się zacinają. Pan Kaczorowski  uznał za 

konieczne wymianę osłon na wentylatorach. Dodał jeszcze, odpadanie płytek na klatce schodowej. W 

związku z częstymi uczestniczeniami grup z  terenu gminy, które należałoby ograniczyć, zgłosił jako 

podstawowe  warunki  bezpieczeństwa  założenia  narożnych  osłon  przy  drzwiach  wejściowych  . 

Zgłosił wymianę kilku kranów, poza tym stwierdził, że  na hali sportowej jest nadal za ciepło ,a 

konserwator mówi , że nic nie może na to poradzić.        

Pani Sekretarz –  powiedziała, że Pan Wójt obecnie jest na zwolnieniu lekarskim, a z chwilą gdy 

tylko wróci, przekaże wszystkie usterki. Pani Sekretarz, uważa,  w tej sprawie należy spotkać się z 

dyrektorem i inspektorem nadzoru.   

Pan Zdzisław Kaczorowski  - zgłosił, że w protokole ze wspólnego posiedzenia  Komisji  jedna z 

jego wypowiedzi nie jest  precyzyjna. Chodzi tu o wystąpienie Pana radcy prawnego. Jego zdaniem 

radca prawny zgodnie z przepisami jest dla wszystkich.  Nie ma znaczenia, czy dla Pana Wójta, czy 

dla Rady Gminy. Do obowiązków Pana Wójta należy zabezpieczenie odpowiedniej pomocy prawnej. 

Pan radca prawny  nie  ma prawa odmówić żadnej  pomocy.  Albo Pan Wójt  zdyscyplinuję  radcę 

prawnego, albo radni zatrudnią swojego , ale tak być nie może. Radnym pomoc prawna należy się.

Pan Kaczorowski- dodał, że zapytał jakie w konkretnej kwestii jest prawne  rozwiązanie, a Pan Radca 

odmówił  odpowiedzi.  Powiedział,  że  jego  chlebodawcą  jest  Pan  Wójt  i  nie  może  występować 

przeciwko Wójtowi. Pan Kaczorowski poprosił o uwidocznienie tych fragmentów w protokole.

Pan Cezary Wojciechowski – zgłosił, oberwanie się gałęzi topoli przy skupie żywca w Ołdakach. 

Urwana gałąź wisi na drugiej gałęzi nad samą jezdnią.

                   Po wyczerpaniu się porządku posiedzenia Pan Przewodniczący  zamknął posiedzenie 

Komisji.       

Protokołowała:

Zofia Pszczółkowska                  
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