
                                                     P R O T O K Ó Ł  Nr 6/07

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

odbytego w dniu 26 lipca 2007 r. 

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   6 członków 

Komisji. 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

Zapoznał z tematyką posiedzenia:

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

2. Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2007.

3. Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 

    2007.

4. Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 

    2007.

5. Projekt uchwały w sprawie: zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.

6. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

7. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Zielony Szlak

    Rowerowy Mazowsza”.

8. Projekt uchwały w sprawie:  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

    Gminy Gzy.

9. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

    Społecznych na lata 2007 – 2010.

10. Rozpatrzenie wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Grochach Krupach

      w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki położonej w obrębie Grochy Imbrzyki.

11. Sprawy bieżące gminy.

Następnie przedstawiony porządek posiedzenia poddał pod głosowanie. 

Komisja  w  obecności  6  członków  Komisji  uczestniczących  w  posiedzeniu   przyjęła 

jednogłośnie proponowany porządek posiedzenia. 
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Ad. pkt 1

Skarbnik  Gminy  Elżbieta  Głowacka  –  powiedziała,  że  członkowie  Komisji  otrzymali 

wcześniej materiały do zapoznania się. Czym są spowodowane zmiany w budżecie opisane jest 

w uzasadnieniu projektu uchwały. Przypomniała, że na ostatniej sesji Rady Gminy były zmiany 

budżetu  związane z  inwestycjami   w  związku z  tym  ,że  gmina  miała  terminy  złożenia 

wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego 

jak  również  z  Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych.   Obecnie  jest  już 

ogłoszona lista udzielonej pomocy gminom  i  znane są wielkości przyznanych środków na 

naszą  gminę.  I  tak  na  zadanie „Przebudowa drogi  gminnej  Ostaszewo Pańki  –  Szyszki” 

przyznana została kwota -  200.000 zł. , planowana wysokość – 300.000 zł., „ Modernizacja 

kotłowni węglowej na olejową wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie” planowana wysokość –100.000 zł., przyznana – 

75.000 zł.. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Mierzeniec” 

wniosek był składany na kwotę -  76.000 zł. otrzymaliśmy – 40.000 zł. W związku z tym, żeby 

doprowadzić to do zgodności i żeby te zadania można było dalej finansować, należy dokonać 

zmian w planie dochodów. Jeśli  chodzi o wydatki, również nastąpiły zmiany w zadaniach 

inwestycyjnych  w  związku  z  aktualizacją  kosztów  inwestycji  po  przeprowadzonych 

przetargach.  Znana  jest  już  wielkość  przetargu  na  zadanie  „Przebudowa drogi  gminnej 

Ostaszewo Pańki – Szyszki”. Wielkość ta uległa zmniejszeniu. Obecnie wartość ta po przetargu 

łącznie z nadzorem wynosi 439.561 zł.             z  czego planowane są źródła finansowania - 

200.000 zł. ze środków Urzędu Marszałkowskiego, kredyt – 200.000 zł. i środki własne – 9.561 

zł. Znana jest również wartość „Modernizacji kotłowni węglowej na olejową” ponieważ też jest 

już po przetargu. Wartość tego zadania wynosi 295.593 zł. Planowane są środki z pożyczki 

pobranej z WFOŚ – 94.000 zł., dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 75.000 zł., środki własne 

– 126.593 zł.  Budowa boiska sportowego nie uległa aktualizacji, ponieważ nie ma jeszcze 

przetargu. „Modernizacja(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Mierzeniec” 

–  wartość  jest  wg  kosztorysu.  Przetarg  odbędzie  się  31.07.2007  r.  W  związku  z  tym 

prawdopodobnie na sesji 1 sierpnia będą jeszcze autopoprawki, ponieważ jest to wg kosztów 

wartości kosztorysowej. Planowana wartość tej  inwestycji na rok budżetowy – 176.000 zł., 

120.000 zł. – kredyt, 40.000 zł. – dotacja z FOGR i 16.000 zł.-  środki własne. 
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Poza tym zwiększono środki na odsetki od planowanej pożyczki i kredytów jak również na 

koszty związane  z  prowizją bankową na obsługę tych kredytów. Na rok 2007 planowane 

kredyty i  pożyczki zwiększają się do kwoty – 1.058.000 zł. Ogółem planowane zadłużenie 

gminy  na  31.12.  2007  r.   –  2.907.635 zł.   co  stanowi  35,4%  planowanych  dochodów. 

Zadłużenie te ulegnie zmniejszeniu, na dzień 31.12.2007 r., ponieważ wstępnie mamy pismo 

umorzenia  warunkowego  pożyczki,  którą  wzięliśmy  na  wodociągi  i  środki  te  mają  być 

przeznaczone na ekologię. Umowa zostanie podpisana prawdopodobnie w miesiącu sierpniu, 

ale jest już pismo zawiadamiające  o pozytywnym załatwieniu. Jest to kwota 125.500 zł. do 

umorzenia. Środki te w roku przyszłym należy przeznaczyć na ekologię.  W tym roku kwoty tej 

nie można przeznaczyć z uwagi na to, że umorzono nam ostatnie raty w roku 2008 - 87.500 zł. i 

38.000 zł. z tego roku. W związku z tym poszedł wniosek do Funduszu Ochrony Środowiska, 

że  kwota  125.500 zł.  zostanie  przeznaczona  na  modernizację budynku  Publicznej  Szkoły 

Podstawowej w Przewodowie.

Poinformowała, że pozostałe uchwały odnośnie zaciągnięcia pożyczek i kredytów wiążą się z 

realizacją  budżetu  –  inwestycji.  Nie  jest  to  ujęte  w  jednej  uchwale,  ponieważ wnioski  o 

pożyczki i  kredyty  będą  szły  do  różnych instytucji.  O  pożyczkę będziemy się  starać  w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast na dwa zadania – drogi gminnej 

Ostaszewo Pańki – Szyszki  i drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Mierzeniec chcemy 

złożyć  wniosek poprzez instytucję  Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Wsi  Polskiej. Są  to 

środki, gdzie Bank Ochrony Środowiska przyznaje kredyt, a odsetki finansuje EFRWP. Jest to 

kredyt  preferencyjny i  ma być nie mniejszy jak 4% plus marża. Pani Skarbnik jest  już po 

pierwszych  rozmowach  z  Warszawą  i  są  skłoni  nam   kredyt  przyznać.  Kredyt  jest 

bezprzetargowy,  na okres 5-ciu lat,  spłata rozłożona jest  na 4 lata. Następna  uchwała o 

zaciągnięcie kredytu – będzie wybrany bank na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych 

w  wysokości  614.000  zł.  na  „  Sfinansowanie  deficytu  i  spłatę  wcześniej  zaciągniętych 

kredytów”. Uchwały są konieczne do podjęcia, żeby zrealizować budżet w takiej wersji jak 

uchwaliła Rada Gminy.

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – podkreślił, że ten rok to rok wyjątkowy. Pieniądze są 

tylko z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wnioski o środki poskładały wszystkie gminy.         W 

związku z tym maksymalną ilość środków jakie gminy mogły uzyskać nie uzyskały             i  

każdej gminie środki zostały poobcinane. 
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Na dwa wnioski złożone do FOGR, środki otrzymaliśmy tylko na jedno zadanie. Ma nadzieję, 

że w przyszłym roku będzie lepsza sytuacja.

W tym momencie na salę obrad przybyli członkowie Komisji Zdzisław Sierzan i Jan Kiliś. 

Aktualna ilość członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8.

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

sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2007.

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”, 

przy 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany 

na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wójt. Z. Kołodziejski –  przedstawił  wniosek Gminnej Spółki Wodnej w Gzach dotyczący 

dotacji  finansowej  w  wysokości  3.000  zł.,  która   przeznaczona  zostanie  na  regenerację 

obrotnicy do odmularki. Powiedział, że na dzisiejszy dzień nie mamy środków i należałoby je 

znaleźć.

Skarbnik  E.  Głowacka –  wyjaśniła,  że żeby  przydzielić  taką  dotację  musi  zostać 

przeprowadzona cała procedura. Gmina może udzielić dotacji z art. 174 ustawy o finansach 

publicznych lub ze środków Funduszu Ochrony Środowiska gdzie byłoby prościej.

Komisja odłożyła rozpatrzenie wniosku do następnej sesji Rady Gminy.

Podanie  Gminnej  Spółki  Wodnej  w  Gzach  dotyczące przydzielenia dotacji  finansowej  w 

wysokości 3.000 zł. z przeznaczeniem na regeneracje obrotnicy do odmularki stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2

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

sprawie: zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2007.

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”, 

przy 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany 

na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3    

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

sprawie:  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego w  roku  budżetowym 2007 w  wysokości 

350.000 zł.  na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2007                        z  

przeznaczeniem na: Przebudowę i  modernizację dróg tj.  drogi gminnej Ostaszewo Pańki – 

Szyszki – 230.000 zł. i drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Mierzeniec – 120.000 zł. 
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Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”, 

przy 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany 

na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4   

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

sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007 w wysokości 

614.000 zł. na „Sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 

przypadających do spłaty w roku 2007”.

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” 

przy 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany 

na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5

Wójt Z. Kołodziejski –  wyjaśnił,  że projekt uchwały dotyczący Planu Rozwoju Lokalnego 

Gminy Gzy należy przyjąć jako informację. Zmiany,  które znajdowały się w 3 uchwałach 

zostały zawarte w jednym dokumencie. Jest to aktualny stan prawny.

Projekt uchwały- informacja w sprawie:   zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Wójt  Z.  Kołodziejski  –  przedstawił  wnioski  mieszkańców  dotyczące  modernizacji  dróg 

następujących  wsiach: Przewodowo-Parcele, Nowe Przewodowo, Begno, Gzy–Wisnowa, Gzy 

i Przewodowo-Majorat. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie  wszystkie przedstawione 

wnioski.

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

negatywnie rozpatrzyła  złożone do Rady Gminy podania mieszkańców w/w wsi dotyczące 

modernizacji dróg  z uwagi na brak środków finansowych w roku budżetowym 2007.

Wnioski mieszkańców stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6

Wójt Z. Kołodziejski –  powiedział, że jest  uchwała poprzedniej Rady Gminy w sprawie: 

sprzedaży nieruchomości,  którą trzeba uaktualnić. Chodzi tu o sprzedaż obiektu po Gminnej 

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ołdakach o pow. 4,14 ha. Wymieniona nieruchomość 

została wyszacowana na kwotę 300.000 zł.   W związku z tym poprosił o podjęcie uchwały, 

ponieważ należy podjąć działania w jakim iść kierunku, aby coś z obiektem tym zrobić. 
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Czy  będą  chętni  trudno  jest  mu  powiedzieć.  Z  swoich  informacji  wie,  że  parę  osób 

zainteresowanych jest  obiektem. Czy będzie jeden,  czy  kilku kupców nie  wiadomo.  Jego 

zdaniem,  dobrze  byłoby  aby  ktoś  obiekt  kupił,  zagospodarował,  otworzył  działalność 

gospodarczą, płacił podatki i stworzył miejsca pracy. 

Członek  Komisji Wiesław  Światkowski –  zgłosił,  że  ma  inny  wniosek  tzn.  nie  można 

sprzedać całego obiektu. Część gruntów musi pozostać, ponieważ nie wiadomo gdzie             w 

przyszłości pobudujemy oczyszczalnię ścieków. Według  niego jest to środek gminy            i 

miejsce jest  bardzo dobre.  Muszą  być  też  przepompownie.  Wnioskuje,  że  działkę należy 

podzielić i zostawić 1,50 ha ziemi, a resztę z budynkami sprzedać.

Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski – był zdania, że jest to całkiem nie głupi wniosek, 

tylko jest za mała powierzchnia na oczyszczalnię. Natomiast 300.000 zł. za obiekt to niewielkie 

pieniądze dla gminy.

Wójt Z. Kołodziejski – uważał, że jeśli byśmy wzięli 300.000 zł. lub 350.000 zł. to są też 

pieniądze, które są nam potrzebne. Natomiast jeśli  chodzi o  oczyszczalnię ścieków to jest 

koncepcja i wg niej przewidziane są 2 oczyszczalnie tj. w Ostaszewie-Włuski i Przewodowo-

Parcele.  Dodał,  że  jeśli  Rada  Gminy  podejmie  odpowiednią  uchwałę  to  spróbuje  obiekt 

sprzedać, a  jeśli  nie,  to  należy pomyśleć co  dalej robić z  obiektem  .  Uważał,  że  trzeba 

pomyśleć coś sensownego, żeby obiekt nie stał i nie niszczał.

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – był podobnego zdania. Uznał, że obiekt niszczeje i 

jeśli postoi jeszcze 2 lata  to jego wartość będzie jeszcze niższa.

Członek Komisji Marianna Filipowicz – zapytała, jaka była poprzednia wycena do przetargu? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że dobrze nie pamięta ale chyba  była to kwota 320.000 

zł. Poprzednia Rada proponowała 1.000.000 zł.,  a później 700.000 zł. ale były to propozycje 

Rady. Wójt uważa, że oby  tylko ktoś obiekt kupił, a do przetargu przystąpiło kilku kupujących 

wówczas można byłoby  wziąć 350.000 zł. Natomiast przy dzieleniu na części, każdy będzie 

chciał kupić to co lepsze a doły i bagna zostaną.   

Członek  Komisji W. Światkowski –  trzymał przy swoim,  że  działkę należy podzielić   i 

sprzedać. Resztę od strony rzeki zostawić ewentualnie pod oczyszczalnię ścieków.

Członek Zdzisław Sierzan – przypomniał, że Pan Wójt mówił, gdzie mają być oczyszczalnie 

ścieków wg koncepcji przyjętej przez poprzednią Radę.    
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Wójt. Z. Kołodziejski – uznał, że obiekt jest wyceniony przez rzeczoznawcę, ale nie wie czy 

Rada sama może ustalić cenę. W tej sprawie musi się skontaktować z radcą prawnym.

Członek Komisji  Z.  Kaczorowski –  uznał,  że Pan Wójt kiedyś wspomniał,  że jest  kilku 

chętnych, potem nie było żadnych informacji. Zapytał, czy może są jacyś chętni na podzielone 

działki?  Zaznaczył,  że  radni  chcą  wiedzieć  jakie  przyniesie  to  korzyści.  Jego  zdaniem 

sprzedanie obiektu za kwotę 300.000 zł. to  bezpowrotna strata a pieniądze żadne, ponieważ 

rozwiążą problem tylko jednej inwestycji. 

Członek Komisji Z. Sierzan – przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rady, była mowa o 

zorganizowaniu  targowiska w obiekcie.  Uznał,  że  obserwując  targowisko w  Pułtusku   na 

Popławach, targowisko w Ołdakach miałoby rację bytu. Był zdania, żeby obiekt wydzierżawić 

pod targowisko a dzierżawca niech co miesiąc do gminy odprowadza czynsz. Dodał, że tak jest 

w Pułtusku. 

Wójt Z. Kołodziejski – uważał, że targowisko to interes nie wielki.  Na targowiska  przyjeżdża 

mało ludzi. Kiedy był na targowisku w Pułtusku było tylko kilka osób.  Było         2 samochody 

z paszami, kilku rolników przywiozło zboże i kilka osób z miotłami.  

Członek  Komisji  Z.  Sierzan –  miał  odmienne  zdanie.  Powiedział, że  kiedy pojechał  na 

targowisko wiosną,  to nie można było wjechać.

Wójt Z. Kołodziejski – przypomniał, że żeby otworzyć targowisko trzeba spełnić warunki 

sanitarne  i  przystosować obiekty. W związku z  tym trzeba najpierw włożyć swoje środki. 

Natomiast jeśli chciałby  to zrobić  sam dzierżawca, wówczas będzie występował o zwolnienie 

z płacenia czynszu, ponieważ włożył własne pieniądze. Uważał, że trzeba się zastanowić, czy 

gminę stać na to. Jego zadaniem, sprawą obiektu trzeba się zająć i rozwiązać. 

Podkreślił, że podział działki  również wiąże się z kosztami i  kosztem sporządzenia nowej 

wyceny.

Członek Komisji Z. Kaczorowski – był zdania, że problem polega na tym, że trudno jest 

wybrać  najlepsze rozwiązanie. Np.  nie  może  mieć  swojego  zdania  na  temat  targowiska, 

ponieważ nie zna kosztów i należałoby przeprowadzić kalkulację. Przy sprzedaży była mowa, 

że należy przeprowadzić stymulacje i  dowiedzieć się jak jest  w innych miejscach.  Jednak 

potem wszystko to w naturalny sposób upadło i nie mówiono nic.

Wójt Z.  Kołodziejski –  uznał,  że  jest   wycena,  będzie przetarg i  będą  pieniądze, a  do 

targowiska trzeba dołożyć pieniądze.      
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Członek Komisji Z.  Kaczorowski –  powiedział, że tego nie kwestionuje,  ale  członkowie 

Komisji zastanawiają się, że obiekt sprzedamy za niewielką kwotę, a być może jest jakaś inna 

możliwość. Wg niego dla gminy 300.000 zł. to żadne pieniądze, jednorazowy zysk i nic więcej. 

Podkreślił, że jest za tym aby zbadać sytuację i wykorzystać wszystkie możliwości.  Gdyby 

była to kwota 600.000 zł. lub 700.000 zł. to nie jest przeciwny sprzedaży. Na temat targowiska 

powiedział, że to dobry pomysł i chciałby, żeby targowisko było.

Członek Komisji Jan Kiliś – zapytał, jaki jest stan prawny obiektu?

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że obiekt jest własnością gminy.   

Członek  Komisji  W.  Światkowski –  wycofał  swój  wniosek  dotyczący  podziału  działki 

i wydzielenia 1,50 ha ziemi. 

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

sprzedaży nieruchomości.

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - przy 5 głosach 

„przeciwnych” i 3 głosach „wstrzymujących „  negatywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały 

przy  wycenie do przetargu w kwocie 300.000 zł. proponowany na sesję Rady Gminy – który 

stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

Wójt Z. Kołodziejski – w punkcie tym  przedstawił sprawę budynku mieszkalnego , który jest 

własnością gminy na działce o nr ewid. 135 w miejscowości Gzy. Powiedział, że chodzi  tu o 

zajęcie stanowiska, czy budynek remontować, czy przeznaczyć do sprzedaży. Poinformował, że 

decyzja  Powiatowego Inspektora  Nadzoru Budowlanego  w  Pułtusku  nakazuje  wykonanie 

remontu w terminie  do 15.02.2008 r.  Lista zaleceń jest długa.               W związku z tym, 

zastanawia się, czy nie byłoby lepiej w/w obiekt sprzedać. Po zajęciu stanowiska przez Radę, 

albo należy szukać środków i  remontować budynek,  albo rozmawiać z  lokatorami. czy są 

zainteresowani wykupem swoich lokali , natomiast na wolne lokale ogłosić do przetargu. Jeśli 

lokatorzy nie wyrażą zgody na wykup lokali wówczas składają oświadczenia i cały budynek 

można sprzedać w drodze przetargu.

Członek Komisji  M. Filipowicz –  jej  zdaniem, gminna powinna dysponować lokalem na 

wypadek, gdyby ktoś musiał zatrzymać się nagle.

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – uważał, że sprzedaż budynku od remontu byłaby 

korzystniejsza.  

Członek Komisji W. Światkowski – powiedział, że jest  za tym aby sprzedać ten budynek 

i wyremontować  pawilon handlowy – sklep w Ołdakach.
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Członek Komisji M. Filipowicz – uznała, że jest jeszcze budynek starej szkoły w Skaszewie 

w którym mieszkają ludzie i też się rujnuje. 

Skarbnik  E.  Głowacka –  dodała,  że  jest  też  budynek  po  oddziale  przedszkolnym 

w Przewodowie.

Członek Komisji M. Filipowicz – była, zdania że skoro jest taka sytuacja, to rzeczywiście 

pomysł aby sprzedać budynek jest dobry. Zaproponowała ,  aby   Pan Wójt  przeprowadził 

rozmowy z lokatorami,  zorientował się, czy zainteresowani są wykupem lokali i wystąpił       o 

sprzedaż. 

Przewodniczący Komisji i jej pozostali członkowie - również zajęli  takie same stanowisko.

Członek Komisji Z. Sierzan – był, zdania, że w sprawie tej należy   skonsultować się też       z 

samorządem wsi Gzy.

Ad. pkt 7

Wójt.  Z.  Kołodziejski –  powiedział,  że  program  organizuje  firma  „M&G  Consulting 

Markieting”.  Szlakiem rowerowym ma być objęte całe województwo mazowieckie. Gminy 

przystępują   do realizacji  Projektu” Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza” aby robić szlaki 

rowerowe, a w gminie Pułtusk już taki szlak jest. W związku z tym uważa, że nasza gmina 

również powinna przystąpić do realizacji  Projektu.  Przystąpienie do Projektu pozwoli nam 

uzyskać na ten cel  środki unijne. Dodał, że nasza gmina nie jest gminą turystyczną, ale jest  to 

uchwała intencyjna. Jego zdaniem, być może udałoby się zrobić ścieżkę rowerową do szkoły w 

Gzach oraz inne ścieżki w gminie. 

Członek Komisji Z. Sierzan – powiedział, że na terenie gminy Pułtusk stoją na drewnianych 

kołkach z narysowanymi malutkimi rowerami niebieskie znaki informacyjne. Zapytał, czy to 

jest droga dla rowerów?

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że  są to ścieżki rowerowe dla mieszkańców miasta, 

którzy wyrabiają sobie kondycję, aby nie jeździli po  niebezpiecznych drogach.            

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

sprawie:  przystąpienia  do  realizacji  Projektu  pod  nazwą   „Zielony  Szlak  Rowerowy 

Mazowsza”.

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

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

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.       
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Ad. pkt  8

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – wyjaśniła, że regulamin utrzymania czystości             i 

porządku na  terenie  gminy  był  opracowany  wcześniej.  Zmieniła się  ustawa o  utrzymaniu 

porządku w gminach.  W związku z tym,  należało  uchwałę   dostosować do obowiązujących 

przepisów.  Dlatego  też,   został  przygotowany  ponownie  projekt   uchwały  w  sprawie: 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy. 

Członek Komisji Z. Sierzan – w sprawie odbioru odpadów komunalnych przez firmę BŁYSK-

Bis z Makowa Mazowieckiego powiedział, że  mówili, że  będą  zbierać odpady aby tylko 

oddzielnie pakować szkło i plastik. Ludzie powystawiali worki, a worki stoją już          ok. 2 

miesięcy. Był zdania, że firma odbiera ale  puszki po piwie, natomiast butelki plastikowe i inne 

rzeczy nie.

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że w tej  sprawie już dzwoniła do firmy BŁYSK-Bis. 

Prezes spółki powiedział, że nie będą zbierać worków, ponieważ ludzie nie segregują odpadów 

i muszą odstawiać tam gdzie odstawiają wszystkie pozostałe odpady i muszą do tego dokładać.

Członek Komisji Z. Sierzan – wspomniał, że kiedy do niego przyjechali podpisać umowę na 

odbiór nieczystości to powiedzieli, że od dnia 01. 01.2007 r. miała wejść w życie ustawa o 

segregacji odpadów.  W związku z tym plastyk, szkło i inne odpady komunalne miały być 

zbierane osobno i odbierane. 

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że odpady segregowane  odebrane były  tylko         2 

razy, a obecnie  nie są odbierane, ponieważ jak mówiła wcześniej Prezes powiedział, że w 

workach jest wszystko. Mówił, że przekonuje,  żeby postawić duże kontenery, ale te kontenery 

byłyby na utrzymaniu gminy i za opróżnienie ich musiałaby płacić gmina.

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

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy.  

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

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

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9 

Pani Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że  sprawa jest czysto formalna. Projekt uchwały w 

sprawie :  przyjęcia Strategii  Rozwiązywania  Problemów Społecznych na lata 2007 –2010 

opracowała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 
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Kierunkiem  wytyczonym  w  strategii  jest  :  zabezpieczenie miejsc  w  placówkach opieki 

społecznej ludziom starszym, grupom osób o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu 

oraz wspieranie instytucji zajmujących się działalnością socjalną,   doradczą opieką społeczną, 

doskonalenie  działań  ośrodka  pomocy  społecznej   w  zakresie  pomocy  środowiskowej, 

zabezpieczenie opieki socjalnej dla bezrobotnych bez szansy uzyskania pracy i zapobieganie 

przemocy  w rodzinie wynikającej z uzależnień. Są to zadania,  które realizowane są przez 

GOPS.

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

przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2010.   

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

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

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 10 

Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej             w 

Grochach Krupach, zwrócił się  z prośbą o nieodpłatne przejęcie działki położonej             w 

obrębie  Grochy  Imbrzyki.  Jest  to  droga  dojazdowa  o  pow.  0,12  ha  do  3  budynków 

mieszkalnych, których mieszka 6 rodzin. Jeśli, gmina przejmie tą działkę, to wówczas będzie 

musiała drogę naprawiać i odśnieżać.

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – był zdania, że przejęcie drogi przez gminę to tylko 

kłopot.

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, w jakim stanie jest ta droga? Dodała, że  gmina 

musiałaby ponieść koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Wójt.  Z.  Kołodziejski –  odpowiedział, że  nie  może odpowiedzieć  na  pytanie,  ponieważ 

ostatnio nie jechał tą drogą.

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski -  poddał pod głosowanie wniosek RSP w Grochach 

Krupach w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki.

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – przy 7 głosach 

„przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” negatywnie zaopiniowała w/w wniosek RSP– który 

stanowi załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.    
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Ad. pkt 11

Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że aby wykosić trawę przy drogach gminnych, kosiarkę 

puści. Jego zdaniem  drogi będą wyglądały estetyczniej, a w czasie zimy będzie łatwiejsze 

odśnieżanie.

Przewodniczący  Komisji K. Żebrowski –  prosił o  wycięcie  krzaków przy drodze Gzy – 

Porzowo  oraz  o  wycięcie  wierzby  na  drodze  wojewódzkiej  przy  posesji  Pana 

Niedziałkowskiego. Podczas wyjazdu na szosę w kierunku Ciechanowa nie ma widoczności.

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że podobna sytuacja jest w Grochach.

Członek  Komisji  M.  Filipowicz –  poinformowała,  że  Komisja  Rolnictwa  i  Budżetu na 

posiedzeniu w dniu 25.07.2007 r.  ustaliła, aby na najbliższą sesje Rady Gminy zaprosić dr 

Dariusza Mikusia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DAR-MED” w Winnicy. Sprawa 

dotyczy wydłużenia czasu pracy Ośrodka Zdrowia w Przewodowie. Ośrodek Zdrowia jest 

czynny do godz. 1530 , a powinien być czynny do godz. 1800 .  Jest informacja, aby po godz. 1530 

zgłaszać się do Ośrodka Zdrowia w Winnicy. 

Komisja   uznała,  aby  na  najbliższą  sesję  Rady  Gminy  zaprosić  dr  Dariusza.  Mikusia 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Winnicy i przedstawić mu problem. 

          Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:                                                                              Przewodniczył:

Zofia Pszczółkowska
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