
P R O T O K Ó Ł  Nr 9/07

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

odbytego w dniu 17 grudnia  2007 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach

pod przewodnictwem Kazimierza Żebrowskiego – Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski   –  otworzył  posiedzenie  Komisji,  przywitał 

członków Komisji  i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 

5  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, Przewodnicząca GKRPA w Gzach

5. Danuta Ojrzeńska           - dyr. PSP w Skaszewie

6. Anna Zalewska               - po. dyr. PSP w Przewodowie

7. Janina Dąbrowska           - dyr. PSP w Gzach

8. Agnieszka Domańska     - dyr. PG w Gzach  

Następnie Przewodniczący Komisji  przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2007.

2. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

    Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie:  programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

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

5. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Sulnikowo dotyczącego modernizacji drogi

    gminnej (asfaltowania) w 2008 r., udrożnienia rowów, naprawy przepustu pod drogą 

    i dokończenia żwirowania obwodnicy.

6. Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2007 roku.

7. Sprawy bieżące gminy.

Skarbnik Gminy Elżbieta  Głowacka  – poprosiła  o zdjęcie  z  proponowanego porządku 

posiedzenia pkt 1, ponieważ do chwili obecnej nic nie wpłynęło do zmian budżetu i   punkt 

ten raczej nie stanie na sesji Rady Gminy.



- 2 -

Na  wniosek  Przewodniczącego  Komisji  K.  Żebrowskiego  Komisja  przyjęła  jednomyślnie 

następujący porządek posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

    Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

2. Projekt uchwały w sprawie:  programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

3. Projekt uchwały w sprawie:  uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2008.

4. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Sulnikowo dotyczącego modernizacji drogi

    gminnej (asfaltowania) w 2008 r., udrożnienia rowów, naprawy przepustu pod drogą 

    i dokończenia żwirowania obwodnicy.

5. Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2007 roku.

6. Sprawy bieżące gminy.

Ad. pkt 1

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwiga 

Frąckiewicz  –  poinformowała,  że  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych  przygotowywany  jest  na  każdy  rok  kalendarzowy.  Podstawą 

opracowania  GPP  i  RPA   jest  rekomendacja  Państwowej  Agencji   Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, która służy do opracowania tego Programu.   Podstawę finansową 

realizacji GPRPA stanowią dochody gminy  pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na 

sprzedaż  napojów  alkoholowych  zgodnie  z  art.  18  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Projekt programu zgodnie  z w/w ustawą zawiera zadania, 

które  powinny  być  realizowane  przez  samorząd  gminny  i  opiewa  na  kwotę  37.000  zł. 

Działalność  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  to  przede 

wszystkim działalność profilaktyczna prowadzona wśród  młodzieży naszych szkół. Polega 

ona na współpracy z dyrektorami szkół, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną  w  Pułtusku  i  Posterunkiem  Policji.   Program,  który  jest 

przygotowany  jako  projekt  do  uchwały  i   za  zgodą  GKRPA  może  być  zmodyfikowany 

i zmieniony w zależności od potrzeb wynikających  w trakcie jego realizowania.

Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w  sprawie:  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych na 2008 rok.
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Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 2 

Sekretarz Gminy Barbara Polańska –  powiedziała, że na wniosek organizacji  gmina ma 

obowiązek  opracowywania  programu  współpracy  z  organizacjami  pożytku  publicznego. 

W związku z tym, że  nie wpłynął żaden wniosek o środki finansowe dla organizacji pożytku 

publicznego  przygotowany został projekt uchwały, że   nie tworzy się programu współpracy.

Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski -  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w sprawie: programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

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

pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W  tym  momencie  na  salę  obrad  przybyli  członkowie  Komisji  Jan  Kiliś  i  Wiesław 

Światkowski. Aktualna ilość członków Komisji biorących udział w posiedzeniu – 7.  

Ad. pkt 3

Skarbnik E. Głowacka –  powiedziała, że projekt uchwały budżetowej na rok 2008 został 

przyjęty Zarządzeniem  Nr 44/07  Wójta Gminy Gzy z dnia 14 listopada 2007 r.  Projekt 

został  przedstawiony  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  celem  zaopiniowania  i  Radzie 

Gminy. Projekt budżetu gminy został opracowany na podstawie projektu przekazanego przez 

Ministra Finansów tj.  wielkości jakie są powiązane z budżetem gminy. Do wyszacowania 

dochodów przyjęto kwoty wynikające z  subwencji ogólnej dla gminy Gzy, projektu dotacji 

celowej  na zadania  rządowe zlecone  i  własne gminy,  planowanych  środków   z  Budżetu 

Województwa  Mazowieckiego  w  ramach  pomocy  finansowej  na  dofinansowanie  zadań 

inwestycyjnych,   kalkulacji  dochodów własnych  w tym z podatków i  opłat  wynikających 

z ewidencji podatków.

Ogółem dochody gminy na rok 2008 wyszacowano na kwotę –                 8.351.924 zł. 

z tego:

dochody bieżące                                                                                         - 7.891.924 zł.

dochody majątkowe (planowane  środki z Budżetu Woj. Maz.)                -    460.000 zł. 

Projekt planu dochodów na 2007 rok wg uchwały z dnia 15.01.2007 r.    - 7.948.431 zł.
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Plan dochodów po zmianach na dzień 10.11.2007 r.                                  - 8.287.302 zł. 

jest wyższy od budżetu pierwotnego o kwotę                                             -    403.493 zł.

i od budżetu po zmianach o kwotę                                                              -      64.622 zł. 

Struktura dochodów na 2008 r. wynosi: subwencja ogólna - 55,7%, dotacje celowe na zadania 

rzędowe zlecone – 14,9%, dotacje na zadania  własne i  bieżące – 1,6%, dochody z tytułu 

podatków i opłat i pozostałe dochody własne 22,3%, dochody z tytułu zadań planowanych ze 

środków  Budżetu  Województwa  Mazowieckiego  i  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 

Gruntów  Rolnych  –  5,5%.  Jak  przedstawiają  się  dochody  w  poszczególnych  działach 

gospodarki narodowej radni otrzymali tabelarycznie. Podkreśliła, że są to wielkości, które na 

pewno ulegną zmianie po uchwaleniu Budżetu Państwa.

Wydatki na 2008 r.  zostały  wyszacowane na kwotę – 8.876.924 zł. W stosunku do uchwały 

pierwotnej plan wydatków jest wyższy o – 984.793 zł. a po zmianach na dzień 10.11.2007 r. 

o – 101.622 zł. 

Struktura wydatków na 2008 rok  przedstawia się w następująco:   

- wydatki bieżące                                                                                          - 7.838.324 zł. 

- wydatki majątkowe                                                                                     - 1.038.600 zł.

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik do projektu uchwały budżetowej. 

Budżet  gminy jest  deficytowy.   Zadłużenie  gminy na  dzień  31.12.2007 r.   wg prognozy 

wynosi - 2.820.134 zł.

Planowane kredyty: na pokrycie  deficytu – 525.000 zł. i na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów 500.000 zł.. Planowane wolne środki 144.104 zł. Spłata kredytów i pożyczek na 

2008  r.  –  644.104  zł.  Kwota  wynikająca  z  zadłużenia  na  dzień  31.12.2008  r.  wynosi  – 

3.201.030  zł.,    co  stanowi  38,3%  planowanych  dochodów.  Natomiast  spłata  kredytów 

i  pożyczek  wraz  z  odsetkami  wynosi  9,7%  planowanych  dochodów.  Jednocześnie 

poinformowała, że na dzień 31.12.2007 r. uległo zmniejszeniu zadłużenie gminy. Wiąże się to

z  umorzeniem  pożyczki  w  kwocie  122.500  zł.  zaciągniętej  z  Wojewódzkiego  Funduszu 

Ochrony Środowiska  na  wodociągowanie.  Umorzoną  pożyczkę  przeznaczono  w projekcie 

budżetu gminy na zadanie ekologiczne pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej  w Przewodowie Poduchownym”. Koszt inwestycji  – 230.000 zł.    

O  przedłożonym  przez  Wójta  Gminy  projekcie   uchwały  budżetowej  na  2008  rok  wraz 

z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gmina otrzymała  opinię RIO. 

Nadesłana  opinia   jest pozytywna.
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Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił,  że do zadań wykonanych w 2007 r. gmina dołożyła ok. 

50% środków własnych.  Konstruując budżet gminy na rok 2008 zaproponowano skromne 

zadania  inwestycyjne,   aby  gminy  bardziej  nie  zadłużać.  Uznał,  że  za  dużo  nie  wolno 

planować, ponieważ do końca nic nie wiadomo. 

Na  2008  r.   w  zadaniach  inwestycyjnych  zaplanowana  jest  modernizacja  dwóch  dróg 

w miejscowości Porzowo  w tym jedna droga,   na którą gmina w br. nie otrzymała dotacji 

z WFOGR.  Termomodernizacja  PSP   w Przewodowie wynika z umorzenia pożyczki , która 

musi  zostać  przeznaczona   na ekologię.  Ma nadzieję,  że  z  Urzędu Marszałkowskiego na 

powyższe  zadanie  gminie  uda  się  uzyskać  środki  w  wysokości  ok.  100.000  zł.  i  szkoła 

zostanie ocieplona. Poza tym jest  zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki  dla szkół 

oraz  remont  budynku  Urzędu  Gminy.  Uznał,  że  jeśli  chodzi  o  następne  inne  zadania,  to 

wynikną z tego  jakie będą programy na lata 2007-2013. 

Przypomniał,  że w roku 2007  w założeniach było przygotowanie na kilka dróg w gminie 

dokumentacji. Zaznaczył, że do końca z zadania tego się nie wywiązał, ponieważ wynikło to 

z pewnych rzeczy,  ale prace trwają. Poza tym dokumentację na kilka dróg można wykonać 

zaplanowanych   środków  finansowych  w  projekcie  uchwały  budżetowej.  Wspomniał  też 

o  obiekcie po byłej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ołdakach.  Uznał, że 

obiekt  niszczeje  i  należałoby  go  sprzedać.  Na  temat  oczyszczalni  ścieków  i  odnowy 

dziedzictwa  kulturowego,  powiedział,  że  jeśli  będą  takie  wnioski,  to  w  trakcie  roku 

budżetowego będzie można przyjąć do planu, o ile będą one korzystne dla gminy. Jako Wójt 

nie chce dokładać do każdej inwestycji  więcej  niż 50% wartości i  nie chce gminy więcej 

zadłużać.  Jego  zdaniem,  jeśli  gmina  otrzyma  mniej  środków  niż  zostało  zaplanowane, 

wówczas  inwestycje drogowe należy dzielić na etapy.   Na dzień dzisiejszy gmina posiada 

dokumentację  na  drogi:  Żebry-Falbogi  –  Gąsiorówek,    Porzowo,  Porzowo-Kozłowo. 

Aktualnie jest przygotowywana  dokumentacja na drogę Kozłowo-Porzowo. Do wykonania 

pozostała  dokumentacja  na drogę Begno-Ostaszewo-Wielkie  i  być  może będzie  potrzebna 

dokumentacja  na  drogę  Sulnikowo-Nowe  Skaszewo.  Uważał,  że  rok  2008  powinien  być 

rokiem,   aby przygotować różne dokumentacje po to, żeby w roku   2009   i   2010 można 

było  wejść  w  programy  i  uzyskać  środki  z  Urzędu  Marszałkowskiego  i  środki   unijne 

z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Członek  Komisji  Wiesław  Światkowski –  zapytał,  czy  Pan  Wójt  myśli  o  oczyszczalni 

ścieków? 
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Wójt  Z.  Kołodziejski –  odpowiedział,  że  o  oczyszczalni  ścieków  należy  pomyśleć. 

Koncepcja projektowa, techniczno-technologiczna, sanitacji gminy Gzy została opracowana 

i zatwierdzona przez Radę poprzedniej kadencji. Jeśli jest nieodpowiednia,  to należy określić 

jak ją poprawić. Ustalić lokalizację oczyszczalni i opracować plan.  

Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski – przyznał, że   w budżecie na rok 2008  środki 

przewidziane z zewnątrz są dosyć niskie i  osobiście odczuwa, że  budżet jako bezpieczny od 

tej strony. Jednak brakuje w nim myślenia perspektywicznego dla gminy . Praktycznie nie 

widzi  takich   inwestycji,    które  pokazałyby,   że   w  istnienie  gminy  Gzy  są   głęboko 

zaangażowani radni i władze gminy.  Uznał, że w zadaniach inwestycyjnych na 2008 r. są 

dwie  drogi,  które  przewidziane  są  w  Planie  Rozwoju  Lokalnego.  Jest  tak  jak  wcześniej 

zaplanowali radni - termomodernizacja budynku PSP w Przewodowie, ale poza tym budżet 

nie  rozwiązuje  żadnych  problemów.  Nadal  brakuje takich  inwestycji,  które  dałyby szanse 

dopełnienia budżetu,  w razie  gdyby coś nie wyszło. Uznał, że nagle    w 2008 r. mamy 

remont  budynku  Urzędu  Gminy,    a   przecież  w ciągu  roku pojawiają  się  bardzo  różne 

problemy.  Przypomniał  problem  związany   z  budynkiem  byłej  biblioteki.  Podkreślił,  że 

problem został rozwiązany po adaptacji budynku po byłym  GOK na świetlicę i bibliotekę. 

Budynek  był  finansowany w ramach  projektu   w wysokości  80%,  co  było  bardzo  dużo. 

Następnie  nawiązał    do  starego  budynku  przy  nowym  budynku  Publicznej  Szkoły 

Podstawowej   w Skaszewie. Uznał, że  ci, którzy znają budynek wiedzą, że budynek jest 

w złym stanie technicznym i niedługo trzeba będzie coś z tym zrobić. Przypomniał, że przez 

cały rok był problem z budynkiem mieszkalnym Urzędu Gminy. Pan Wójt nie poinformował 

radnych jak zakończył się ten problem. Uważał, że należy pomyśleć o tego typu działaniach. 

Jego zdaniem   nie musi być pewne, że dostaniemy takie środki,  ale powinniśmy ich szukać. 

Powiedział,  że wiele  gmin w ramach dziedzictwa kulturowego odbudowuje stawy jak np. 

w Strzegocinie gm. Świercze i  może tą drogą należałoby iść. Był za tym,  aby podejmowane 

były właśnie takie decyzje. Uważał, że  być może należałoby rozpocząć od stawów.  Z tego 

co wie,  to w Skaszewie przybywa rodzin,  a budynek nie nadaje się do mieszkania poza 

częścią,  którą zamieszkuje Pani dyrektor.  Jest  to  kompletna  ruina.  Wracając do biblioteki 

a właściwie do  filii  w Skaszewie  powiedział,  że warunki są straszne.  Uważał,  że skoro 

można uzyskać duże środki, to nie mówi żeby to zrobić, ale przynajmniej przygotowywać 

takie  wnioski,   a  jeśli  pojawią się  szanse,   to   je  spożytkować.  A tego właśnie   brakuje 

w budżecie. 
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Ujęte środki są środkami krajowymi i nie są nawet planowane w wysokości 50% , co oznacza, 

że  inwestycje  dla  gminy  będą  bardzo  kosztowne.  Zachęcał,   żeby  bardziej  korzystać  ze 

środków unijnych.  Przyznał,  że  był  przeciwnikiem kanalizacji,   ale  to nie  powinno mieć 

znaczenia. Stwierdził, że w projekcie uchwały budżetowej w tej sprawie nie widać żadnego 

stanowiska. Przypomniał, że członek Komisji Pan W. Światkowski o kanalizację  pytał wiele 

razy, ale w tym projekcie budżetu żadnej odpowiedzi nie odnalazł.   Nadmienił, że   byłoby 

dobrze,   aby radni ustosunkowali się w kierunku, czy podejmują te zadanie, a jeśli  tak  to 

w jakim zakresie?   Uznał,  że  w proponowanym projekcie  uchwały  budżetowej  brak  jest 

perspektywicznych  inwestycji.  Osobiście,  chciałby   usłyszeć  jak  w  perspektywie  mają 

wyglądać  następne  budżety  gminy  przez  dalsze  3  lata  i  czy  będą  priorytetowe,  czy  nie? 

Podkreślił, że budżet jest w pełni bezpieczny,   ale nie rozwojowy.

Skarbnik  E.  Głowacka -   odnośnie  filii  bibliotecznej  w  Skaszewie  wyjaśniła,  że  Pani 

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach pewne starania poczyniła już w tym roku. 

Natomiast w projekcie uchwały budżetowej zaplanowała środki na remont w kwocie - 7.000 

zł.  Są to środki na naprawę dachu, wymianę okien i ocieplenie. Dlatego dotacja dla biblioteki 

jest  nieco wyższa w stosunku do roku ubiegłego,  ponieważ nie ma możliwości  uzyskania 

środków z innych źródeł  na ten cel. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – był zdania, że remont nie wchodzi w grę.  Praktycznie 

budynek trzeba byłoby budować od początku,   ale jest  to bardzo atrakcyjny teren i  na to 

można byłoby uzyskać środki.  

Skarbnik E. Głowacka – uważała, że trzeba się zastanowić nad przeznaczeniem budynku, 

ponieważ  na  cele  mieszkaniowe  gmina  środków  unijnych  nie  otrzyma.   Jedynie  gdyby 

budynek  został przekształcony  na cele kulturalne, to  wówczas można byłoby skorzystać ze 

środków  SPO.  Jej  zdaniem  warto  byłoby  stworzyć  na  okres  kadencji  plan  wieloletni, 

ponieważ łatwiej  jest  wtedy planować i łatwiej  pozyskiwać środki,  z tym,  że Rada musi 

ustalić  priorytety.  Budynek  w  Skaszewie  jest  piękny  i  piękne  miejsce.  Koszty  byłyby 

olbrzymie, ale trzeba byłoby zmienić cel. W związku z tym  nasuwa się  pytanie,  co zrobić 

z ludźmi, którzy tam mieszkają? Przyznała, że budżet jest bezpieczny,  ale trzeba liczyć się 

z  tym,  że  gmina  bierze  kredyt  na  spłatę  kredytu,  ponieważ  nie  wystarcza  pieniędzy 

z  dochodów  gminy.  Jej  zdaniem,   być  może  sytuacja  się  zmieni  jeśli   gmina  otrzyma 

dodatkowe środki   na subwencję oświatową. 
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Natomiast   jeśli  chodzi  o  środki   z  Urzędu Marszałkowskiego to  prawdopodobnie gmina 

więcej  środków  nie  otrzyma  niż  zostało  zaplanowane,   ponieważ  potrzeb  będzie  dużo. 

Zapytała,  czy nie trzeba się zastanowić  i zadania podzielić na poszczególne odcinki tak jak 

wcześniej mówił Pan Wójt?  Przyznała, że w projekcie budżetu nie ma planowanych środków 

unijnych,  ale faktycznie należałoby się zastanowić jakie przyjąć priorytety. Oznajmiła, że  na 

dzień dzisiejszy nie ma żadnych kryteriów dotyczących środków unijnych. Poinformowała, że 

wysokość kredytu na rok 2008 nie jest mała i wynosi 1.025.000 zł.  Jeśli Rada  wprowadzi 

dodatkowe zadania, to zgodnie z ustawą o finansach publicznych  za  zgodą Rady,  Wójt 

może zwiększyć  deficyt budżetu. Natomiast,  jeśli chodzi o kwestię priorytetów, to należy 

zastanowić się i opracować na okres 3 lat.

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że przy opracowywaniu projektu budżetu myślał   aby 

gminy więcej nie zadłużać, ponieważ do spłaty jest  jeszcze kredyt zaciągnięty na   budynek 

hali sportowej. Uznał, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo  w którym kierunku pójść. Jeśli 

chodzi     o drogi,  to przygotowywane są dokumentacje. W 2008 r. można dokumentacje 

przygotować na kilka  dróg,   na które nie zostały opracowane. Jeśli okaże się, że z Unii 

Europejskiej będą duże pieniądze w 80% to będzie można złożyć wniosek na którąś z dróg. 

Jednak uchwalając budżet gminy,  na dzień dzisiejszy nie można tego uchwalić.  W kwestii 

odnowy dziedzictwa kulturowego powiedział, że też można uzyskać środki. Ale czy wszystko 

robić w Skaszewie?  Zapytał, co powiedzą na to mieszkańcy innych miejscowości? Przyznał, 

że faktycznie budynek niszczeje, ale najlepszym rozwiązaniem byłoby,   aby mieszkańcom 

tego budynku dać inne mieszkania i budynek sprzedać,  a wówczas ktoś  odnowi budynek w 

ramach własnej odnowy. Nie oznacza to odstąpienia od programów w tym kierunku, tylko 

należy zastanowić się co robić.   Powiedział,  że 55% budżetu pochłania  oświata  i  czy nie 

wypada się zastanowić ,  aby ją w przyszłości zreformować. Do tego dochodzą podwyżki, 

które  zaplanowane  są  w budżecie,  które  być  może    zostaną  zrekompensowane.  Z   jego 

wyliczeń  wynika, że  do oświaty  z budżetu  gmina  dokłada 1.628.000 zł. Odnośnie budowy 

oczyszczalni i kanalizacji  powiedział,  że też miał zapały,    ale gmina  posiada zabudowę 

kolonijną,   a są to  drogie  inwestycje.  Przypomniał,  że   w koncepcji  zostały zaplanowane 

2 oczyszczalnie ścieków. Większa oczyszczalnia w Ostaszewie  nie została zaakceptowana do 

końca. 
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Uznał, że w tej sprawie należy się spotkać,      ustalić lokalizację  i zastanowić się czy przyjęta 

koncepcja jest dobra, czy należy ją zmienić, czy może zrobić  1 oczyszczalnię z innej strony 

bo być może koncepcja została opracowana pod potrzeby dwóch przedsiębiorców a nie dla 

mieszkańców gminy. Myślał, że przedsiębiorcy wniosą swój wkład,   ale nie było poparcia. 

Obecnie  nad koncepcją trzeba się  zastanowić, zmienić ją, umieścić w planach i opracować 

dokumentację.

Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, czy prawdą jest, że Pułtusk uchwalił podatki na 

poziomie roku ubiegłego?

Wójt  Z.  Kołodziejski  –  odpowiedział,  że   tak.  Gmina  Pultusk    uchwaliła  cenę  żyta 

przyjmowaną do obliczania podatku rolnego na 2008 r.  na poziomie 32 zł.  lub 33 zł..   Jeśli 

chodzi o inne gminy to jest różnie.

Członek Komisji Z. Kaczorowski -  uznał, że są gminy, które mają zupełnie inną sytuację 

finansową i dołożenie pieniędzy do oświaty z budżetu nie jest dla nich  problemem. Jego 

zdaniem,  jest  krzywdzący system finansowania małych  gmin,  dla  których  ten  sam udział 

w przypadku  nawet takiej samej liczby szkół podstawowych jest ogromnym udziałem    i na 

to nie ma wpływu ani Rada,  ani Pan Wójt. Uważał, że  na reformowanie oświaty w gminie 

Gzy jest za późno. Przyznał, że oświata kosztuje,  a  nieszczęście polega tylko na tym, że 

środki  które dokładamy z budżetu są dużym obciążeniem dla gminy. Zachęcał, że skoro są 

możliwości  skorzystania ze środków w wysokości 80%, to żeby takie wnioski w Urzędzie 

Gminy były przygotowywane.

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że nie chce porównywać innych gmin do  gminy Gzy. 

Gmina  Gzy  jest  typowo  rolnicza,  nie  ma  dochodów  z  podatku  od  nieruchomości  i  od 

mieszkań. Jedynym dochodem jest  podatek rolny, który jego zdaniem powinien być ustalony 

z góry dla wszystkich gmin jednakowo oraz otrzymane subwencje. Podkreślił, że jeśli chodzi 

o dochody własne,  to gmina Gzy jest najbiedniejszą gminą w powiecie pułtuskim.

Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2008.  

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 4 głosami „za” 

przy 3 głosach „przeciwnych” pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany 

na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.    
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Uchwała  Nr  300/C/2007  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 13.12.2007 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej  na 2008 rok oraz o możliwości  sfinansowania 

deficytu budżetowego i o prognozie kształtowania się długu Gminy Gzy stanowi załącznik 

nr 5 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 4

Wójt Z. Kołodziejski  – powiedział, że poza tym, że być  może nawieziony żwir na drogę 

w Sulnikowie  był nieodpowiedniej jakości to problem jest , że przy drodze tej mieszka Pan 

Turek, który budynki ma po jednej stronie drogi, a pasze po drugiej. Jego siedlisko położone 

jest  poniżej  drogi  w  kierunku   rowu  odwadniającego.  Przejeżdżając  ciągnikiem  podczas 

mokradli wszystko się miele. Osobiście był na miejscu i wszystko oglądał oraz rozmawiał 

z zięciem Pana Turka, który poinformował go, że Pan Turek zamierza płytami betonowymi 

wyłożyć podwórko i drugą część. Jeśli   zrobiłby tak  ,  to nie byłoby przemieszczania błota. 

Uznał, że jeśli będzie sucho i będzie  to możliwe, to  są jeszcze środki w budżecie i być może 

żwir  w tamte  miejsce  zostanie  dowieziony,  aby mieszkańcy Sulnikowa mogli  przejść  lub 

przejechać. W kwestii położenia asfaltu w 2008 r. powiedział, że jest to niemożliwe chyba, że 

będą środki z zewnątrz i zaakceptuje to Rada. Jego zdaniem drogę można  będzie poprawić 

doraźnie  ze  środków  remontowych   w  tym  lub  2008  r.  i  ewentualnie  pomyśleć 

o przygotowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej,  aby mieć ją w zanadrzu jeśli będą 

środki.  Podkreślił,  że  na  dzień  dzisiejszy  są  inne  drogi  do  remontu.  Jego  zdaniem, 

wyasfaltowanie w ciągu     1 roku 4 lub 5 dróg jest niemożliwe. Jeśli chodzi o żwirowanie 

obwodnicy to zostało rozpoczęte  i  można ją jeszcze podsypać.  Natomiast  przepust  zrobić 

doraźnie . Uznał, że zaproponował to,  na co gminę stać.  Przypomniał, że położenie asfaltu 

na drogę w 2008 r w Sulnikowie jest nierealne,  a opracowanie dokumentacji może nastąpić 

po zaakceptowaniu przez Radę.

Członek Komisji  Zofia  Frąckiewicz –  była  zdania,  że  jeśli  Pan Turek  drogę niszczy to 

powinien  ją naprawiać. Uznała, że każdy jest obowiązany dbać o drogę.

Członek Komisji Wiesław Światkowski – miał identyczny  pogląd. 

Członek  Komisji  Z.  Kaczorowski –  zapytał  Pana  W.  Światkowskiego,  czy  otrzymał 

odpowiedź  od  Pana   Wójta  na  podanie  dotyczące  remontu  drogi  Słończewo  –  Dziarno 

w ramach przysługującej gwarancji? Nadmienił, że remont miał być wykonany w tym roku. 
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Członek  Komisji  W.  Światkowski –  odpowiedział,  że  na  złożone  podanie  odpowiedź 

otrzymał.   

Wójt  Z.  Kołodziejski –  wyjaśnił,  że  w  tej  sprawie  było  spotkanie  z  wykonawcą. 

Wyciągnięte  i  zabrane  przez  sprawców  słupki  do  znaków  drogowych,    firma  miała 

dostarczyć i zamontować w tym roku. Ustalono, że wszystkie inne sprawy zostaną wykonane 

do końca maja  2008 r. Trzyletnia gwarancja na drogę jest ważna do listopada 2008 r.

Wracając do sprawy dotyczącej  drogi w Sulnikowie – powiedział, że z Panem Turkiem być 

może jeszcze  w tym roku zorganizuje spotkanie, na którym ustalą co ma zrobić Pan Turek a 

co zrobi gmina.

Natomiast   jeśli zaakceptuje to Rada i wystarczy środków w budżecie to  na drogę przygotuje 

dokumentację.

Członek  Komisji  W.  Światkowski –  powiedział,  że  w jednej  z  gmin  kładą  tylko  jedną 

warstwę podkładową a później za rok czy 2 leją asfalt. Zapytał,   czy nie można byłoby zrobić 

tak w Sulnikowie?

Wójt Z.  Kołodziejski –  powiedział,  że  robią  i  tak ,  że  przywożą  żwir,   gryz  i  smołują. 

W Sulnikowie być może  odcinek drogi koło Pana Turka trzeba zabetonować.  Obecnie jest 

mróz  i można przejechać. Najgorzej będzie gdy puści mróz i spadnie deszcz.

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie wniosek,  aby dokonać 

bieżącego żwirowana drogi. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogę 

wykonać w 2008 roku.

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami „ za”

ustaliła jak wyżej.

Wniosek  mieszkańców  Sulnikowa  dotyczący  modernizacji  drogi  gminnej  9asfaltowania) 

w 2008 r.  udrożnienia  rowów,  naprawy przepustu  pod drogą  i  dokończenia   żwirowania 

obwodnicy  stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5

Sekretarz  B.  Polańska  –  przedstawiła  informację  z  wykonania  uchwał  Rady  Gminy 

podjętych w 2007 r. 

Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2007 roku stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 6

Członek  Komisji  Jan  Kiliś –  zgłosił  brak  dwóch  słupków  do  znaków  drogowych 

w miejscowości Borza - Strumiany . Dodał, że znaki są.

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że droga Osiek – Skaszewo jest drogą powiatową i sprawę 

należy zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.    W pierwszych dniach stycznia 

2008 r. z dyrektorem  ZDP Panem Strzyżewskim umówi się na spotkanie z zainteresowanymi 

mieszkańcami Bórz - Strumian w sprawie wywłaszczenia gruntów pod drogę i  przy okazji 

omówi temat znaków. 

Członek Komisji W. Światkowski – poinformował, że w Słończewie w  dzień Wszystkich 

Świętych grupa młodych silnych ludzi przewróciła przystanek. Nadmienił, że  w tej sprawie 

źle  zachował się  Pan Baliński z Posterunku Policji w Gzach. Szukając sprawców tego  czynu 

poszedł do Publicznego Gimnazjum i wezwał jedną z uczennic, które dojeżdżają do szkoły 

Na oczach młodzieży wziął ją na przesłuchanie.  Dziewczyna przeżyła duży stres.

Dyrektor  Publicznego  Gimnazjum  w  Gzach  Agnieszka  Domańska –   zaprzeczyła 

wypowiedzi Pana W. Światkowskiego. Powiedziała, że Pan Baliński był kilka razy w PG,  ale 

nigdy nie wchodzi do klasy. Jeśli wchodzi ktokolwiek to jest to pedagog, albo wychowawca, 

lub ona sama. Wyjaśniła, że wszystko działo się w czasie zajęć lekcyjnych. Do klasy poszedł 

Pan pedagog i poprosił uczennicę do swojego pokoju. Tu w obecności pedagoga ta osoba 

była przesłuchiwana  indywidualnie. Nie było to na oczach całej klasy.  W jakim celu została 

poproszona na pewno uczniowie nie wiedzieli wcześniej. Było to absolutnie  niemożliwe. 

Wójt Z. Kołodziejski -  oznajmił, że przystanek w Słończewie został naprawiony.

Członek  Komisji  Marianna  Filipowicz –  poruszyła  kwestię  nagłośnienia  sali,  w  której 

odbywają się posiedzenia  Komisji  i  obrady sesji.  Zapytała,  czy Pan Wójt poczynił  pewne 

kroki w tym kierunku.

Wójt Z. Kołodziejski – uznał, że nagłośnienie sali wiąże się z dużymi kosztami. 

            Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. Żebrowski  zamknął 

posiedzenie Komisji. 

Protokołowała:                                                                             Przewodniczył:

Zofia Pszczółkowska

  


	P R O T O K Ó Ł  Nr 9/07
	Ad. pkt 1
	Ad. pkt 2 
	Ad. pkt 3
	Ad. pkt 5
	- 12 -
	Ad. pkt 6

