
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 11/08 

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

odbytego w dniu 22 kwietnia 2008 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza Żebrowskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji K. 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. Teresa Linka                     - Kierownik GOPS w Gzach 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia:     

1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

    w Gzach za 2007 rok. 

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

3. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców gminy w sprawie zamontowania latarni 

    oświetleniowych.    

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

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

   terenie gminy Gzy.  

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

   Działania „Zielone Mosty Narwi”. 

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

    2008-2013. 
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8. Zapoznanie z wnioskiem Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 

    Więźniów Politycznych Koła Gminnego w Gzach w sprawie nadania imienia patrona 

    szkoły Publicznemu Gimnazjum w Gzach.  

9. Sprawy bieżące gminy. 

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie.    

Ad. pkt 1  

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu 

Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach         

Pani Jadwigi Frąckiewicz nie będzie. Wymieniona bierze udział w Komisji Egzaminacyjnej                       

w Publicznym Gimnazjum w Gzach.  Następnie przedstawiła sprawozdanie z działalności 

Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  w Gzach za 2007 rok. 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych         

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

Ad. pkt 2 

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – przypomniał, że członkowie Komisji w sprawie 

wykonania budżetu Gminy Gzy za 2007 rok otrzymali bardzo obszerne i szczegółowe 

materiały. 

Dochody budżetu gminy na 2007 r. – 7.948.431 zł.  Wydatki – 7.892.131 zł.  Uchwalony 

budżet  w ciągu roku ulegał zmianom. Po zmianach plan budżetu wynosi : dochody – 

8.417.725 zł., wydatki – 8.905.725 zł. 

Wykonanie budżetu gminy za rok 2007 przedstawia się następująco: 

Dochody – 8.465.206,29 zł.  

Przychody – 1.461.084,19 zł. z tego:  - kredyt bankowy – 964.000 zł. , - pożyczka                             

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska -  94.000 zł.  i wolne środki – 403.084,19 zł.  

Wydatki – 8.317.811,97 zł.  Rozchody  - 920.304,84 zł. z tego: - spłata kredytu zaciągniętego 

na prefinansowanie wydatków unijnych – 450.000 zł.,  - spłata kredytów wcześniej 

zaciągniętych – 417.804,84 zł. , - spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska – 52.500 zł.   Wynik budżetu za rok 2007 (wolne środki) – 688.173,67 zł.  

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2007 r.  przedstawia się następująco: 
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1) Zadłużenie  na 01.01.2007 r. – 2.804.939,11 zł.  z tego: - kredyty długoterminowe  - 

2.629.939 zł. , - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  - 175.000 zł.  

2) Zaciągnięte kredyty długoterminowe w roku 2007 – 964.000 zł. 

3) Zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 94.000 zł.  

4) Spłata kredytów w roku 2007 – 867.804,84 zł.  

5) Spłata pożyczki w roku 2007 – 52.500 zł.  

6) Umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 122.500 zł. 

7) Stan zadłużenia na 31.12.2007 r.  – 2.820.134,27 zł. z tego:  -  kredyt długoterminowy – 

2.726.14,27 zł. , - pożyczka – 94.000 zł.  

Stan zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi  33,3%.  

Dochody  gminy za 2007 r. zostały wykonane   w 100,6%. Nieco wyżej zostały wykonane 

dochody z tytułu udziałów  w podatku dochodowym od osób fizycznych – 108,1%.  

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2007 przedstawia się następująco: - dochody 

własne – 20%, - dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących – 2,8 %, - dotacje na 

zadania rządowe zlecone gminie ustawami – 15,9%, - subwencje – 49,8%,  - dotacje                  

z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z innych Funduszy na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych – 6,2%, środki otrzymane z funduszy unijnych – 5,3%.  

Następnie omówił wykonanie dochodów w poszczególnych działach.   

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Jan Kiliś. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu - 8  

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że jeśli chodzi o wydatki to  plan wydatków na dzień 

31.12.2007 r. wynosi – 8.905.725 zł. , wykonanie – 8.317811,97 zł.  co stanowi 93,4% w tym 

wydatki majątkowe  na plan 1.374.005 zł.  wykonano – 1.319.961,38 zł.  co stanowi 96,1%. 

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2007 przedstawia się następująco: - wydatki 

bieżące - 84,1%, wydatki majątkowe – 15,9%. Z budżetu gminy są finansowane następujące 

jednostki budżetowe: Urząd Gminy, jednostki budżetowe oświaty i Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Procentowy udział w kosztach ogółem : - Urząd Gminy – 37,5%  w tym inwestycje 

- 15,9%, jednostki budżetowe oświaty – 45,3%, GOPS – 17,2%. W dalszej kolejności omówił 

wydatki  w poszczególnych działach. Podsumowując powiedział, że rok 2007 był dobrym 

rokiem. Zadania, które były zaplanowane zostały wykonane. 
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Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – wyjaśniła, że powyższe sprawozdanie zostało 

przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania. Uchwałą  z dnia 

20.03.2008 r. Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 r. Zwrócono uwagę   na nie pełną 

realizację środków planowanych  za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i rozważenie 

ewentualnej potrzeby przekazania środków w tym roku.  Następnie 10.04.08 r. odbyło się 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę gdzie wydała pozytywną 

opinię o wykonaniu przez Wójta Gminy  budżetu gminy  za rok 2007 i wystąpiła   do Rady 

Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gzy z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2007. W dniu 15.04.08 r. Skład Orzekający RIO Uchwałą Nr 90/C/2008 

pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej  z dnia 10.04.2008 r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Gzy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r.  

Członkowie Komisji pozytywnie ocenili wykonanie budżetu gminy Gzy za 2007 rok. 

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

niniejszego protokołu. 

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

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

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

protokołu. 

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

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

Wójta Gminy – stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Uchwala Nr 90/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie    

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

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

załącznik nr 6  do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3 

Wójt Zbigniew Kołodziejski – poinformował, że wniosków  oświetlenie było 10. Przedstawił 

koszty założenia lamp w poszczególnych wsiach : 

- Gzy – Wisnowa – 4 lampy – 8.240 zł. , z VAT – 10.062 zł.,  
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- Porzowo – 2 lampy – nie kosztorysowano, 

- Ostaszewo-Pańki – 1 lampa – nie kosztorysowano, 

- Nowe Borza – 8 lamp – 10.024 zł. ,  

- Łady – 1 lampa – 2.143,60 zł. 

- Przewodowo-Parcele  - 1 lampa – nie kosztorysowano, 

- Słończewo – 1 lampa (przy nowym  przystanku)- 3.357  zł. z VAT, z oświetleniem sklepu –  

  11.989 zł.  

- Szyszki – 1 lampa (przy P. Grudniu) – 3.800 zł., oświetlenie przy P. Cichowicz, 

  P. Mosakowskim i P. Majewskim – 8.837 zł.    

- Gzy – oświetlenie Kościoła – 12.638 zł.  

- Gotardy – 1 lampa – 7.089 zł.  

Założenie powyższych lamp stanowi  kwotę -  70.000 zł. Uznał, że nie stać nas na taką sumę. 

Pod uwagę należy wziąć, że  założenie lamp  wiąże się z  późniejszymi kosztami za zużycie 

energii elektrycznej. 

Członek Komisji Wiesław Światkowski – uznał, że w jego opinii na terenie gminy  są wsie, 

które są uprzywilejowane i   oświetlone bardzo dobrze i są wsie  jak Słończewo,  gdzie jest 

tylko   1 lampa na całą wieś, a są takie miejsca gdzie lamp przydałoby się więcej.  

Wójt Z. Kołodziejski  - był zdania, że w Słończewie jest zabudowa kolonijna. Sołtys wsi              

i radny mieszkają daleko od drogi. W związku z tym postawienie tam lampy nie ma sensu. 

Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – zapytała, dlaczego w Sisicach jest 20 lamp, a w Szyszkach 

tylko 6? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że Sisice to wieś zwarta, w której wszyscy mieszkają 

przy drodze, natomiast Szyszki to wieś zwarta  od cmentarza do Kościoła, pozostała część wsi  

stanowi  zabudowę kolonijną.  

Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski – był zdania, aby z lampami nie przesadzać i  przy 

rozpatrywaniu wniosków pod uwagę brać  niebezpieczne skrzyżowania, zakręty i obiekty 

użyteczności publicznej, ponieważ założenie wszystkich lamp to jednorazowa kwota               

w wysokości ok.  100.000 zł.  
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Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że założenie lamp to nie koniec. W grę wchodzi  

konserwacja. Jej zdaniem, połowa już założonych lamp powinna być zdjęta.  Zwróciła uwagę 

na godziny  wyłączania lamp. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – zaproponował  założenie 2 lamp w Gzach –

Wisnowych (przy hydroforni i moście)   oraz 2 lamp przy Kościele w Gzach (parking). 

Wójt Z. Kołodziejski – zgłosił propozycję założenie 1 lampy w Ładach (na łuku drogi)                 

i 1 lampy w Słończewie (przy nowym przystanku).  

Członek Komisji Zdzisław Sierzan – zapytał,  kto  płaci za 1 nowo założoną lampę w Grominie 

gm. Pułtusk /przy Panu Zawadzie/ jadąc w kierunku drogi  Pułtusk – Ciechanów i skąd 

czerpana jest energia? 

Wójt  Z. Kołodziejski – odpowiedział, że sprawy nie zna, ponieważ założenia lampy nie zlecał. 

Na terenie gminy Pułtusk lamp nie zakłada.  

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie,   założenie 1 lampy               

w Ładach. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji – 4 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” oraz 3 

głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję. 

Następnie poddał pod głosowanie założenie 1 lampy w Słończewie (przy nowym przystanku). 

Komisja w obecności 8 członków Komisji – 7 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” 

pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną propozycję.  

W dalszej kolejności poddał pod głosowanie założenie 2 lamp w Gzach –Wisnowych. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji – 7 głosami „za” przy 1 głosie  „wstrzymującym” 

pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję. 

Na koniec poddał pod głosowanie propozycje założenia 2 lamp w Gzach przy Kościele.  

Komisja w obecności 8 członków Komisji – 2 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” oraz       

5 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną propozycję. 

Ad. pkt 4  

Skarbnik E. Głowacka -  wyjaśniła, że zmiany budżetu gminy wiążą się głównie ze zmianami   

w inwestycjach. W zatwierdzonym budżecie gminy na rok 2008 były  planowane 

przewidywane środki z Urzędu Marszałkowskiego.  
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W tej chwili została już ogłoszona imienna lista przyznanych kwot dotacji celowych na 

zadania inwestycyjne gminom. Gmina Gzy po złożeniu  odpowiednich wniosków na 3 zadania 

w ramach komponentów B, C i E otrzymała zmniejszone środki. Na drogi gminne – 

planowano 300.000 zł. otrzymaliśmy 200.000 zł. Na zadanie z zakresu termomodernizacji 

budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie na planowane 100.000 zł. 

otrzymaliśmy 50.000 zł. W komponencie C został złożony wniosek na rozbudowę Stacji 

Uzdatniania Wody w Gzach-Wisnowych. Został opracowany wstępny kosztorys (w pierwszym 

ujęciu,  zadania w budżecie gminy nie było). Jednak po przeanalizowaniu możliwości 

uzyskania środków Pan Wójt wystąpił w wnioskiem - o 200.000 zł.,  otrzymaliśmy 50.000 zł. 

W związku z tym zachodzi konieczność zmiany budżetu   w dochodach -  zmniejszenia                

o 150.000 zł., -  zwiększenia - 55.000 zł. ( 50.000 zł. na Stację Uzdatniania Wody i 5.000 zł. 

umowa darowizny na rzecz Publicznego Gimnazjum w Gzach z przeznaczeniem na 

zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży i nauczycieli poprzez zaangażowanie w akcję       

i wydarzenia o charakterze sportowym). Po zmianach dochody gminy wyniosłyby 8.190.044 

zł.  Poinformowała, że w związku ze zmniejszeniem środków doszło do zwiększenia deficytu 

budżetu. Obecnie po zmianach deficyt zwiększył się do kwoty 958.787 zł., który zostanie 

pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów kwocie 950.000 zł.                          

i przychodami (wolne środki) w wysokości 8.787 zł.  W zadaniach inwestycyjnych na rok 

2008, zwiększono wydatki  w dziale 010 na zadanie  „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 

w Gzach-Wisnowych”  - 50.000 zł. z budżetu Wojewody i 20.000 zł. środki własne.   W dziale 

700 – 50.000 zł. przeznacza się na modernizację budynku mieszkalnego w Gzach.   

Przypomniała, że  na rok 2008 zadania nie było w budżecie gminy. W związku z tym ze zaszła 

konieczność modernizacji budynku  zadanie wprowadzono do budżetu gminy. Wstępny 

kosztorys wynosi 50.000 zł. W dziale 801 – zwiększenie 154.410 zł.  Są to skutki wynagrodzeń 

pracowników szkół zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 11.03.08 r. , kwota 

6.000 zł.  to wynagrodzenie i pochodne w oddziale przedszkolnym w PSP w Przewodowie dla 

nauczyciela wspierającego na podstawie rozporządzenia MENiS w sprawie zasad udzielania    

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 5.000 zł.  

są to środki pochodzące z umowy darowizny z przeznaczeniem się na  zorganizowanie 

różnych akcji   i wydarzeń sportowych.  



- 8 - 

 

W dziale 900 – 23.000 zł. z tego 20.000 zł. przeznacza się na konserwację urządzeń 

oświetleniowych i montaż lamp oświetleniowych, kwotę 3.000 zł. przeznacza się na wydatki 

związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gzy oraz zapewnienia im 

dalszej opieki. Planowany w budżecie kredyt w wysokości 1.025.000 zł. pozostał bez zmian. 

Zmieniły się tylko źródła  finansowania. Z wolnych środków spłacany jest kredyt, a na deficyt 

należy pobrać kredyt. W tej chwili zwiększenie kredytu  na razie nie jest planowane.  

Poinformowała, że zwiększyły się przychody w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska          

i Gospodarki Wodnej.  Przychody wiążą się  z wpłacaniem przez gminę opłat związanych ze 

składowiskiem odpadów . Zmiana  załącznika  związana jest  z podaniem rolników wsi 

Ostaszewo-Pańki w sprawie odwodnienia gruntów w tej wsi. W związku z tym, że udzielenie 

pomocy finansowej z budżetu gminy było niemożliwe RIO zaproponowało,  aby takiej 

pomocy udzielić  z GFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację zadania służącego ochronie 

środowiska na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Gzach. Stąd propozycja ewentualnego 

dofinansowania zadania  w kwocie  3.500 zł.   

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że w przyjętych zadaniach inwestycyjnych  na 2008 r. 

mamy do modernizacji 2 drogi w Porzowie. Na jedną z dróg wniosek został złożony do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ,  na drugą drogę  do Urzędu 

Marszałkowskiego.  Na kwotę 300.000 zł. otrzymaliśmy 200.000 zł. Na przebudowę drogi 

gminnej zaplanowano 550.000 zł.  Ze względu na to, żeby starczyło środków być może trzeba 

będzie podjąć decyzję, żeby   drogę  zostawić na takiej długości jak jest,  a skrócić jej 

szerokość z 5 m na 4m . Odnośnie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Przewodowie nadmienił, że do środków pozostałych z umorzenia pożyczki 

zaciągniętej na wodociągowanie,  w kwocie 122.500 zł. oraz przyznanych środków                     

w wysokości 50.000 zł.,  resztę kwoty stanowiły będą środki własne gminy. W kwestii 

modernizacji Stacji Uzdatniania Wody miał nadzieję, że przy otrzymaniu środków 

finansowych w wysokości 200.000 zł. i 10 % udziale środków  własnych gminy będzie 

możliwość pobudowania zbiornika wyrównawczego, aby podniósł ciśnienie i zabezpieczył 

wodę dla odległych wsi.—  Kosztorys inwestycji opiewa na kwotę 255.000 zł. – Uważał, że po 

przeprowadzeniu przetargu cena inwestycji uległaby zmniejszeniu. Na złożony wniosek 

gmina otrzymała 50.000 zł.  
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W związku tym należy podjąć decyzję,  czy zrezygnować z przyznanych środków, czy je 

podjąć. Nadmienił, że w rozmowie z dyr. Zakładu Usług Wodnych w Mławie  dowiedział się, 

że przydzielone środki można przeznaczyć na ocieplenie Stacji Uzdatniania Wody z tym, że 

należy wystąpić do Marszałka o zmianę zakresu wniosku i dołożyć środki własne. Uznał, aby 

na sesję Rady Gminy w tej sprawie zaprosić dyr. ZUW J. Stępkę. 

Jeśli chodzi o remont budynku Urzędu Gminy, to środki w wysokości 60.000 zł. przeznacza się 

dokończenie remontu budynku Gminnego Centrum Informacji. Do budynku  planowane jest  

przeniesienie Pani Skarbnik  z Referatem Finansowym.  

W sprawie remontu budynku mieszkalnego w Gzach  powiedział, że z lokatorami nie może 

dojść do porozumienia w sprawie wykupu zajmowanych lokali. Termin wykonania remontu 

wyznaczony był do lutego 2008 r. W związku z tym wystąpił do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, aby przedłużył wykonanie części remontów do końca tego roku. 

Pozostałe remonty byłyby wykonane  do roku 2010. Nadmienił, że w tym roku zostałby 

wymieniony dach, rynny i ściana od strony  łąki. Kosztorys inwestorski opiewa na 47.000 zł. 

Dodał, że po remoncie obiekt wyglądał będzie inaczej w  stosunku do otoczenia.  

Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał,  jaki jest stan prawny budynku, i kto w nim jest 

zameldowany? 

Wójt. Z. Kołodziejski – odpowiedział, że w budynku mieszka na górze Pani Milewska, na dole 

Państwo Krystki i Pan Barosiewicz. Lokal wolny jest po Gminnej Bibliotece Publicznej, 1 lokal 

zajmuje Koło Gospodyń Wiejskich i 1  lokal zajmuje Gminna Spółka Wodna.  

W kwestii odwodnienia gruntów rolnych rolników we wsi Ostaszewo-Pańki poinformował, że 

w projekcie uchwały zaproponował kwotę 3.500 zł. Jednak rolnicy krzywdzą się i proszą,  aby 

gmina dołożyła 5.000 zł.   W związku z tym zgłosił autopoprawkę,  aby  zaproponowaną 

kwotę  3.500 zł zwiększyć o 1.500 zł. tj. do 5.000 zł.   Nadmienił, że opracowany na zadanie  

kosztorys  opiewa na kwotę 11.600 zł.     

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie autopoprawkę zgłoszoną 

przez Pana Wójta dotyczącą Gminnego Funduszu  Środowiska i Gospodarki Wodnej 

polegającą na zwiększeniu środków z 3.500 zł. do 5.000 zł. z przeznaczeniem na 

dofinansowanie  odwodnienia gruntów we wsi Ostaszewo-Pańki.  
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Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za” 

przy 1 głosie „przeciwnym”  pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną autopoprawkę.   

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

rok 2008. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za” przy 

3 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały  proponowany 

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

Ad. pkt 5  

Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że ZUW w Mławie co roku występuje z wnioskiem 

zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. W tym roku proponuje wzrost         

o 5 groszy ceny  1m3 wody. Przypomniał, że w ubiegłym roku 1m3 wody kosztował 1,62 zł 

netto.   Obecnie jest propozycja - 1,67 zł. , z VAT byłaby to kwota  1,79  gr.  plus 1 zł.  z VAT za 

wodomierz. Powyższa opłata obowiązywałaby od  dnia 01.05.2008 r. do dnia 30.04.2009 r.   

Dodał, że stawka za 1m3 wody nie była podnoszona od dawna. Podwyżka, którą proponuje 

ZUW wynika między innymi ze wzrostu cen energii. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, co byłoby gdyby została podjęta uchwała  z ceną 

niższą,  nie 1,67 zł. ale np. 1,65 zł. ? 

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że wówczas należałoby przeanalizować kalkulacje       

i udowodnić dlaczego widzimy, że  ustalili za wysoką stawkę.    

Członek Komisji Z. Kaczorowski -  zapytał, czy ZUW wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czy 

należałoby szukać kogoś innego? Przypomniał, że kiedyś mówiono o tym, że może byłby swój 

zakład,     wówczas  byłyby mniejsze koszty 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że nie mamy swojego  zakładu komunalnego,  ponieważ 

wiążą się z tym koszty.  Nie mamy  również żadnego sprzętu i urządzeń do konserwacji,  poza 

tym trzeba byłoby zatrudnić osoby. 

Członek Komisji Jan Kiliś – zapytał, czy zostały zrealizowane ustalenia związane ze Stacją 

Uzdatniania Wody  w Szyszkach? 

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że ostatnie badania wody w Szyszkach wykazały, że woda 

jest dobrej jakości. 
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Wracając  do ceny 1 m3 wody powiedział, że w uzasadnieniu wzrostu  ceny wody ZUW  

podaje wzrost cen energii elektrycznej, wzrost płac, spore straty wody,  i znaczne  zaległości 

odbiorców w opłatach za dostarczoną wodę. Jego zdaniem, podwyżka wynosząca 5 gr.  jest 

niewielką kwotę, którą należałoby przyjąć.  

Członek Komisji Z. Kaczorowski -  był zdania , że może są  firmy, które zajmują się doraźnymi 

naprawami awarii wodociągów. Jego zdaniem, są to ogromne pieniądze za przesyłanie wody  

zbierane z ludzi. Zapytał, czy utrzymanie kilku płatnych  pracowników w hydroforniach 

stanowi aż tak duże koszty?    

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że koszty wynagrodzenia konserwatorów 

wodociągów + Zakładowy  Fundusz Nagród za rok 2007 stanowiły kwotę – 46.498,19 zł. 

narzuty na wynagrodzenia (składki : emerytalne i rentowe, wypadkowe i Fundusz Pracy) – 

9.144,75 zł.  odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych 1.609,20 zł. , energia elektryczna – 

55.415,49 zł. , materiały i urządzenia 17.222,85 zł., transport i sprzęt – 21.812 zł., remonty 

średnie i bieżące – 15.580 zł., opłata za korzystanie z wód na rzecz Funduszu Ochrony 

środowiska 9.862,26 zł. , opłata dla Urzędu Dozoru Technicznego – 729 zł. , koszty ogólne:    

w tym nadzór kierownictwa, prowizje wnoszone bankom, ustalanie wymiaru należności za 

wodę, badania wody, operaty wodno-prawne , ryczałt konserwatora – 56.483,26 zł., podatek 

od nieruchomości 1.839 zł.  Razem koszty za 2007 r. bez podatku VAT wynoszą 236.196 zł. 

Na 2008 r. oprócz wymienionych kosztów planowane są badania kontrolne wody monitoring 

kontrolny oraz monitoring przeglądowy w wysokości 4.574, 96zł. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski  - zapytał,  jakie firma miała przychody z sprzedanej wody ? 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że przychody za sprzedaną wodę za 2007 r. wynoszą  

236.196 zł.  Zysku nie było. Zadłużenie odbiorców za 12 m-cy wniosło – 11.186,24 zł.  

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała jak jest w gminie Winnica?  

Wójt Z. Kołodziejski  - odpowiedział, że gmina Winnica ma swój zakład. Mają kierownika        

i sprzęt. Wykonywali wodociągi,  ale  jest dużo narzekań, że w sieci nie ma ciśnienia. 

Podkreśli, że wszystko  ma dobre  i złe strony. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy. 
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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  9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6 

Wójt Z. Kołodziejski -  poinformował, że do Lokalnej Grupy Działania należą następujące 

gminy: Obryte, Świercze, Zatory, Pułtusk, Pokrzywnica, Winnica. Uważał, że jeśli gmina Gzy 

przystąpi do Stowarzyszenia,   to większa grupa gmin,  będzie miała większe pole działania.   

Łatwiej będzie wystąpić z wnioskiem po Fundusze Europejskie w zespole z innymi  gminami,  

niż  w pojedynkę. Razem będziemy korzystać ze środków na Wspieranie Obszarów Wiejskich          

z udziałem środków europejskich. Jego zdaniem, im więcej gmin tym większa szansa na 

uzyskanie środków. Nadmienił, że  aby   bliżej poznać cele i zadania LGD na sesję zostanie 

zaproszony Prezes  Pan Albert Jaworski. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:   

przystąpienia Gminy Gzy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi”. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji – 8 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 10  do 

niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 7 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka -  poinformowała, 

że w tej chwili z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy środki na realizację aktywnej 

integracji osób długotrwale bezrobotnych. Kwota ta wynosi łącznie 66.348 zł.  tj. wartość 

projektu w tym na zatrudnienie – 30.400 zł. Cała dotacja rozwojowa, którą otrzymamy            

z Urzędu Marszałkowskiego wynosi - 59.382 zł. W związku z tym niezbędna jest uchwała 

Rady Gminy o uczestnictwie w wydatkach tj. 10,5 %  wartości całego projektu, co będzie 

stanowiło kwotę – 6.967 zł.  jako  środki własne gminy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

będzie realizowany po złożeniu wniosku w jednostce wdrożeniowej i po zatwierdzeniu 

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

zostanie do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 30.05.2008 r.  
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Dodała, że wkład własny będzie realizowany w ten sposób, że dla osób długotrwale 

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

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

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

W związku z tym ,że mamy możliwość skorzystania z Programu Kapitał Ludzki , niezbędna 

jest uchwała Rady Gminy o 10,5 % udziale gminy w kosztach całego projektu. 

Sekretarz B. Polańska – zaznaczyła, że środki związane z Kapitałem Ludzkim to bardzo trudne 

pieniądze. Z obserwacji wynika, że grupa bezrobotnych w gminie jest dosyć poważna, jednak 

faktycznie, bezrobotnych jest niewielu. Jest to wymóg XXI,   gdzie gmina musi korzystać             

z funduszy i walczyć  z bezrobotnością na swoim terenie. 

Członek Komisji Marianna Filipowicz – zapytała, jaka jest liczba  osób bezrobotnych                 

w gminie?   

Kierownik GOPS T. Linka – odpowiedziała, że w gminie jest bezrobotnych 230 osób. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:   

przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji – 8 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 11  do 

niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 8 

Wójt Z. Kołodziejski – odczytał wniosek  Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej             

i Byłych Więźniów Politycznych Kola Gminnego w Gzach w sprawie nadania imienia patrona 

szkoły Publicznemu Gimnazjum w Gzach. Przypomniał, że wcześniej 2 lata temu Pani 

dyrektor Publicznego Gimnazjum sama zaczęła zabiegać o nadanie imienia szkole Aleksandra 

Gieysztora. Ze względu na to,  że były różne głosy,  sprawa ucichła. Podkreślił, że nadanie 

imienia szkole nie jest to sprawa prosta i może potrwać ok. 2 lat.   

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że wniosek został złożony do Rady Gminy Gzy,  a radni 

mogą się tylko do niego ustosunkować. Nadmieniła, że taki sam wniosek był złożony               

w 2005 r. Poinformowała, że zapis Ramowego Statutu Publicznego Gimnazjum art. 1 ust. 3 

mówi, że imię gimnazjum nadaje organ prowadzący na wniosek rady gimnazjum lub wspólny 

wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.  
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Jej zdaniem, członkowie Komisji mogą tylko wyrazić swoją opinię. Natomiast wniosek  

zostanie przekazany do dyrektora szkoły. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – potwierdził, że wcześniej była inicjatywa, z którą wyszła 

Pani dyrektor Publicznego Gimnazjum, aby nadać imię A. Gieysztora. Były prowadzone 

wstępne rozmowy z córką profesora. Potem pojawiły się pewne głosy w żaden sposób 

nieuzasadnione. Okazało się, że przyniosłoby to więcej negatywnych emocji,  zupełnie 

niepotrzebnych. Pokazało to, że środowisko nasze jest mocno ukierunkowane zaszłościami 

historycznymi, jakie panują na terenie gminy i całego kraju - antysemityzm, chociaż nie było 

żadnych przesłanek by o to posądzać A. Gieysztora. Uważał,  że źle się stało. Natomiast 

zastanawiał się nad tym, czy aby na silę należy  uszczęśliwiać nasze szkoły przez nadanie 

imienia,  czy,   nadawanie kolejnej szkole im. Jana Pawła II zmierza w kierunku, żeby uczcić 

pamięć tego wybitnego polaka? Jego zdaniem, nie o to chodzi. Wydaje mu się , że niedługo 

będziemy mieli połowę szkół Jego imienia. Uznał, że złożony wniosek jest podyktowany 

pozytywnymi emocjami, tylko wydało mu się to dziwne, ponieważ Panowie Kombatanci  są 

bardzo często zapraszani do szkoły i jest zaskakujące, że nie rozmawia się o tym w szkole. 

Dodał, że kiedyś przy nadawaniu imienia były pewne koszy, ale później były konkretne 

korzyści. Zapytał, czy teraz te korzyści są tak mocno uzasadnione? Jego zdaniem, skoro nie 

ma inicjatywy z konkretnych organów szkoły, to nie ma wielkiego zapotrzebowania.     

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że w 2005 r.  wpłynęło pismo od Rady Rodziców 

przy Publicznym Gimnazjum w Gzach skierowane do Wójta Gminy Gzy, w którym 

poinformowano o odbytym zebraniu rodziców uczniów Publicznego Gimnazjum i Publicznej 

Szkoły Podstawowej. Z uwagi na zgłoszone 2 propozycje tj. im. A. Gieysztora i Jana Pawła II, 

zaproponowano przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców gminy w tej sprawie.              

W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że imię gimnazjum nadaje organ prowadzący na 

wniosek rady gimnazjum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców                     

i samorządu uczniowskiego, a wniosek w tej sprawie nie wpłynął. Jednocześnie nadmienił, że 

propozycja ankietowania społeczności gminy wiąże się z uruchomieniem  dodatkowych 

środków finansowych, które nie są planowane w budżecie gminy,   jak również nie wynika to    

z żadnego obowiązującego zapisu prawa.  
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W związku z tym, sprawę wyboru patrona szkoły przełożono na rok szkolny 2005/2006. Taką 

odpowiedź otrzymał Związek Kombatantów i być może stąd  wziął się ten wniosek. 

Ad. pkt 9 

Wójt  Z. Kołodziejski – poinformował, że z uwagi na to, że nie udało się przyjechać 

regionalnemu koordynatorowi na sesję  w dniu  27.03.2008 r. , zostanie zaproszony na 

najbliższą sesję Rady Gminy. Koordynator przybliży kwestię budowy  przydomowych 

oczyszczalni ścieków przy zabudowie kolonijnej.  

Profilowanie  i żwirowanie dróg gminnych będzie prowadzone po ustabilizowaniu się 

warunków pogodowych.  Do dyspozycji jest 4.000 ton żwiru. Koszt  pracy 1 godziny równiarki 

- 80 zł. brutto.  Cena 1 t  żwiru – 18 zł.  Równanie i żwirowanie dróg wykona ten sam 

wykonawca. 

Członek Komisji M. Filipowicz -  zapytała, ile waży 1 zestaw żwiru? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że 1 zestaw waży 15 t.    

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poprosił, żeby  żwir wożony   był lepszej jakości. 

Następnie zapytał, co będzie z wyciętymi gałęziami na drodze Gzy – Porzowo. Nadmienił, że 

w leżące  gałęzie   nawieziono śmieci. 

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że gałęzie wycięła osoba odpracowująca karę. Natomiast 

inna osoba,  mieszkająca w Porzowie miała je zabrać.  

Członek Komisji Z. Kaczorowski – zaproponował, aby sołtysi w swoich wsiach przeprowadzili 

analizę stanu dróg, i  żwir skierowali   tam gdzie jest potrzebny. Uznał, że jeśli sołtysi nie będą 

w stanie tego przeprowadzić, wówczas trzeba im pomóc.  Następnie powiedział, że kilku 

mieszkańców ze  wsi Żebry-Wiatraki pytało się,   czy przy skrzyżowaniu we wsi Żebry-Falbogi,   

gdzie droga biegnie  do  wsi Żebry –Wiatraki,  nie można byłoby pobudować przystanku na 

żądanie. Zapytał,  do kogo się z tym zwrócić? Podkreślił, że we wsi mieszkają starsi 

mieszkańcy i dzieci, którzy mają i tak daleko do tego miejsca. Poinformował, że droga do 

w/w wsi jest  w stanie okropnym.    

Następnie poruszył problem z plagą wron. Powiedział, że w okolicy jest duża ilość rolników , 

którzy mają kiszonki w foliach. Bazujące i przylatujące z lasu wrony niszczą folie. Zapytał, do 

kogo rolnicy mają się zwrócić o  pomocą,  lub  ewentualnie w jaki sposób z tym walczyć? 
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Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – nadmienił, że w gminie Karniewo na drogę kładą 

żużel i smołują. Zapytał, jaka jest tego trwałość? Uznał, że być może dobrze byłoby   

zastosować  taki sposób u nas,  gdyż na pewno jest   taniej.  

Wójt  Z. Kołodziejski – odpowiedział, że w gminie Karniewo w ten sposób modernizację dróg 

zaczęto dopiero w 2007 r. Trwałość drogi można sprawdzić dopiero po jakimś czasie. 

Obecnie może tylko  tam pojechać i zobaczyć jak to wygląda. 

Członek Komisji M. Filipowicz – poinformowała, że z uwagi na chorobę nauczyciela,  dzieci        

z Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie skarżą się, na brak lekcji wychowania 

fizycznego. Nadmieniła, że dyrektor szkoły  powiedziała, że częściowo są zastępstwa,  ale nie 

w takim wymiarze jak być powinny. 

Sekretarz B. Polańska – przypomniała , że z dniem 30.04.2008 r. upływa termin składania 

oświadczeń majątkowych radnego gminy.     

                            Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. Żebrowski                  

o godz. 13.25 zamknął posiedzenie Komisji.    

Protokołowała:                                                                                  Przewodniczył: 

Zofia Pszczółkowska                    
       


