
PROTOKÓŁ Nr23/13 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy odbytego w dniu 

21 października 2013 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Joanny Świderskiej Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Joanna Świderska - o godzinie 13.10 otworzyła 
posiedzenie Komisj i, przywitała członków Komisj i i zaproszonych gości. Stwierdziła, że 
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Lista obecności stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli : 
l .  Polańska Barbara - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
3. Jadwiga Frąckiewicz - asystent ds. oświaty 
Następnie Zastępca Przewodniczącego Komisji przedstawiła proponowany porządek 
posiedzenia: 
l. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013. 
3. Projekt uchwaly w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 
2013. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2012/2013. 
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy. 
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 

samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 
7. Sprawy bieżące gminy. 
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie. 
Ad. pkt l,2, 3. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka powiedziała, że przedstawione w porządku
-

posiedzenia projekty trzech uchwal omówi razem, ponieważ są one ze sobą połączone, iż 
dochody, wydatki, wynik finansowy muszą być zgodne z danymi we Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. 
Poinformowała, że w projekcie uchwały budżetowej zmniejszyły się dochody budżetu 
związane z weryfikacją planu budżetu: 
- z tytulu opłat za śmieci o kwotę 445.480 zł 
- w dziale 801 o kwotę 15.000 zł zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków na" 
realizację projektu "Dziś myślę o jutrze" , który będzie realizowany w latach 2013 - 2014. 
Zwiększenia w dochodach: 
- w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 218.607,43 zł dotacja celowa na postępowanie 
w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, 
- w dziale 756 o kwotę 3.536 zł wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 
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-w dziale 801 Oświata i wychowanie zmiana klasyfikacj i budżetowej otrzymanych środków 

na realizację projektu Dziś myślę o jutrze", 
"

- dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5.341 zł dotacja celowa na realizację zadań 

rządowych. 

W projekcie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 'znalazły się zmiany 

projektu uchwały budżetowej jak również zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy, 

głównie dotacje celowe, które nie miały żadnego wpływu na wynik finansowy ponieważ 

zwiększały dochody i wydatki w tej samej wysokości. 

Po stronie wydatków zmniejszenia: 

- w dziale 600 zmniejsza się kwotę 7.300 na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa drogi 
"


gminnej Nowe Skaszewo - Sulnikowo". 


Kwota została przeznaczona na zadanie Zagospodarowanie stawu w Szyszkach", 
"

-w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 2.800 zł z wydatków osobowych 

niezaliczanych do wynagrodzeń z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie 

w Publicznym Gimnazjum w Gzach: zmniejsza się wydatki o kwotę 12.933,87zł i zwiększa 

się o kwotę 12.933,87 zł powiązane z otrzymanymi środkami na projekt Dziś myślę
"

O jutrze" 

-w dziale 900 gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę wydatki związane z wywozem 

śmieci po przetargu i w pozostałej działalności zmniejsza się wydatki o kwotę 2.600 zł 

z zadania Zakup wiaty przystankowej we wsi Szyszki". 
"

Zwiększenia wydatków: 

- dziale OIORolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan o kwotę planowanej dotacji o kwotę 

218.607,43 zł na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, 

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę 44.720,77 zł. z tego: 

. zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gzy - 28.986,90 

zł (zmiana z zwiększeniem liczebności uczniów od 1.09.2013 r.), 

. kwotę 2.800 zł przeznacza się na okresowe badania lekarskie w Publicznym Gimnazjum 

w Gzach, 

. kwotę 12.933,87 zł zmiana klasyfikacji budżetowej w projekcie "Dziś myślę o jutrze", 

-w dziale 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.536 zł na realizację zadań określonych 

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

-w dziale 852 o kwotę 5.341 zł na realizację zadań rządowych zleconych, 

- w dziale 900 zwiększa się plan o kwotę 9.900 zł na zadanie Zagospodarowanie stawu 
"

w Szyszkach". 

Po zmianach, po wprowadzeniu planu dochodów i wydatków, różnica między dochodami, 

a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 44.681,03 zł , który zostanie pokryty 

z wolnych środków roku ubiegłego. 

W projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej jak również 

w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej po stronie przychodów jest 

planowany kredyt w kwocie 495.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów roku 

2014 i 2015. 
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Kredyt jest zaciągany po to, żeby poprawić wskaźnik gminy, ponieważ od stycznia roku 

2013 jest ustalany indywidualny wskaźnik spłat w stosunku do wydatków i dochodów 

bieżących. 

Dalej poinfonnowała, że gmina już otrzymała pewne dane z budżetu państwa do budżetu 

gminy i jest nimi bardzo zaniepokojona jeśli chodzi o dochody budżetowe na rok 2014. Ma to 

między innymi wpływ na zaciągnięcie kredytu, żeby nieco ulżyć. Jednak sytuacja finansowa 

gminy jest nadal bardzo ciężka, ponieważ w historii gminy nie zdarzyło się , żeby budżet 

gminy uzyskał z budżetu państwa powyżej 600.000 zł mniej w porównaniu z dochodami 

roku ubiegłego. 

W jej ocenie jest to sytuacja bardzo trudna, tym bardziej kiedy gmina ma indywidualny 

wskaźnik. Wytłumaczyła, że budżet gminy jest ściśle powiązany z budżetem państwa. Gmina 

otrzymuje subwencję ogólną, która składa się z części wyrównawczej / w stosunku dochodu 

na l mieszkańca/ i części oświatowej. Według projektu budżetu państwa w części 

oświatowej gmina ma mniej o 200.000 zł, a w części wyrównawczej - 1.476.244 zł . 

Powiązane jest to ze stosowanymi obniżkami i zwolnieniami w podatkach. Według niej 

wskaźnik G dochodów gminy na rok 2014 zostal wyliczony z roku bazowego 2012, kiedy 

cena 1q żyta do podatku wynosiła 75,86 zł i była obniżona, chociaż w porównaniu z innymi 

gminami była wyższa. Były też stosowane i są nadal zwolnienia w podatku od 

nieruchomości, które mają też skutek finansowy. Obecnie dochód za 2012 r. na jednego 

mieszkańca gminy wynosi 835 zł, w skali kraju 1.358,98 zł. Obecny wskaźnik do naliczenia -

subwencji wynosi 61,51%, a w 2013 r. wskaźnik ten wynosił 48,22%. Jest to wskaźnik 023% 

wyższy jak dochody, które do kasy nie wpłynęły. Myśli, że jeśli chodzi o dochody części 

wyrównawczej, to gmina już nie otrzyma żadnych środków finansowych. 

A w części subwencji oświatowej jest również spadek i trudno jest powiedzieć czym jest to 

spowodowane w stosunku do roku ubiegłego. Ogłoszony standard subwencji na ucznia 

wynosi 5.290 zł. Uznała, że jest i będzie ciężko. Wzrastają koszty, a uczniów ubywa nadal -

ubyło 34 uczniów. Powstała Niepubliczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez 

Stowarzyszenie, ale gmina przekazuje środki z subwencji dochodowej. Dlatego jest 

przedstawiony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Dodała, 

że było też rozważane, czy nie wziąć wyższego kredytu i spłacić część z wyprzedzeniem, 

ponieważ w roku 2013 jeszcze byłaby możliwość do 15% dopuszczalny limit obsługi -

długu, a w następnym roku gmina nie będzie mogła zaciągnąć żadnego kredytu. 

Wójt B. Polańska - poinfonnowała, że z wydatkami nie ma już z czego schodzić, 

a w szkołach są budżety minimalne. 

Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, że ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego cena Iq żyta za okres II poprzedzających kwartałów na rok 2014 wynosi 

69,28 zł, natomiast cena Iq żyta na skupie wynosi 40 zł. 

Wójt B. Polańska myśli, że cenę Iq żyta wypada/należy utrzymać w takiej wysokości jak -

była dotąd - 50 zł/o 

Skarbnik E. Glowacka - uznała, że taka sytuacja wytworzyła się w gminach typowo 

rolniczych gdzie jest podatek rolny. Gminy otrzymały z budżetu państwa po 600.000 zł, 

800.000 zł mniej. 
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Poprosiła, aby zaciągnąć kredyt i spłacić go wcześniej tj. z 2014 i 2015 r. bo jest taka 

możliwość, ponieważ będą niższe raty i podreperuje się wskaźnik gminy. 

Członek Komisji i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, ile gmina spłaci 

w przyszłym roku po zaciągnięciu kredytu? 

Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, że 265.000 zł. Spłacona zostanie ostatnia rata 

kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej - 82.000 zł. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji J. Świderska - poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
" Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami "za , 


przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 


w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 2 do 


niniejszego protokołu. 


Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 


Gminy Gzy na rok 2013. 

" Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami "za , 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

W dalszej kolejności poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
. . . 

zaClągrnęCJa 

kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2013. 
" Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami "za , 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4. 
Asystent ds. oświaty Jadwiga Frąckiewicz poinformowała, że obowiązek sporządzenia -

i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z ustawy 

o systemie oświaty. Zadania związane z całą oświatą gminy wynikają z ustawy 

o samorządzie gminnym, ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela. 

Rok szkolny 2012/2013 był pierwszym rokiem szkolnym, w którym funkcjonowały dwie 

Publiczne Szkoły Podstawowe z 2 oddziałami przedszkolnymi w każdej szkole, Publiczne 

Gimnazjum w Gzach oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach, prowadzona przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gzy. 

W PG w Gzach w 7 oddziałach naukę pobierało 125 uczniów w tym 2 uczniów z nauczaniem 

indywidualnym, w PSP w Przewodowie 6 oddziałów - 94 uczniów plus 2 oddziały 

przedszkolne - 33 uczniów, w PSP w Skaszewie 6 oddziałów - 67 uczniów plus 2 oddziały 

przedszkolne -25 uczniów. W związku z tym, że zlikwidowana PSP w Gzach mieściła się 

z PG w jednym budynku, PG pozostało w tym budynku i korzysta również z hali sportowej, 

parter jest wykorzystany przez SSP w Gzach. 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wiąże się z koniecznością uzupełniania wiadomości, 

a także zdobywanie specjalności przez nauczycieli. 
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W okresie roku szkolnego 2012/2013 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 

wydatkowano kwoty: 

- PSP Przewodowo - 860,53 zł, 
- PSP Skaszewo - 969 zł, 
- PG Gzy - 577,38 zł. 
Poziom wykształcenia nauczycieli w szkołach jest wysoki. Najwięcej nauczycieli jest 

z wyższym przygotowaniem pedagogicznym. Tylko 3,67 etatu nauczycieli z wykształceniem 

wyższym posiada tytuł zawodowy licencjata. Na 43,25 etatu stopniu awansu zawodowego 

tytuł nauczyciela dyplomowanego posiada 25,06 etatów. Pozostali nauczyciele to nauczyciele 

mianowani 15,63 etatu i dwóch nauczycieli kontraktowych. Jedna nauczycielka posiada -

stopień doktora, natomiast pracując ma stopień awansu nauczyciela stażysty. 

W roku szkolnym 2012/2013 tylko jeden nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela 

mianowanego. Był to nauczyciel katecheta. Dobra polityka kadrowa w zakresie doboru kadry 

nauczycielskiej w roku szkolnym 2012/2013 zapewniła dobrą strukturę zatrudnienia 

uwzględniając staż pracy poszczególnych nauczycieli. 

Na koniec danego etapu edukacyjnego obowiązujące przepisy wymagają przeprowadzenia 

sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej i egzaminu w klasie III gimnazjum. 

Wyniki sprawdzianu w poszczególnych PSP za rok szkolny 2012/2013 przedstawiają się 

następuj ąco: 

- PSP Przewodowo, liczba uczniów - 13, 


wynik średni dla szkoły - 20,33; 


dla powiatu pułtuskiego - 21 ,34, 


dla województwa mazowieckiego - 25,22; 


dla kraju 24,03. 


- PSP Skaszewo, liczba uczniów 10
-

-wynik średni dla szkoły 20,20; 

dla powiatu pułtuskiego - 21,34; 

dla województwa mazowieckiego - 25,22,; 

dla kraju 24,03. 

W dalszych działaniach, dla podnoszenia poziomu nauczania i uzyskiwania jeszcze lepszych 

wyników ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej , projektuje się zwiększenie 

liczby zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zwłaszcza z języka polskiego, matematyki, 

zwiększenie liczby zadań i ćwiczeń dla poprawy umiejętności, które sprawiają uczniom 

najwięcej trudności oraz zajęć utrwalających posiadana wiedzę i umiejętności. 

Gmina otrzymuje z poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjum dokładną analizę 

wyników sprawdzianu z klas VI i klas III gimnazjum w której są zawarte opracowania 

i wnioski do dalszej pracy całej rady pedagogicznej. 

Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 obowiązują nowe zasady przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, 

matematyczno-przyrodniczej i części z języka obcego nowożytnego (angielskiego) w wersji 

podstawowej i rozszerzonej. 



Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum w Gzach w roku szkolnym 

2012/2013 przedstawiają się następująco: 

- liczba uczniów - 54 

część humanistyczna: 

- historia i wiedza o społeczeństwie: 

średni wynik zdających - 50,3; 

średni wynik powiatu - 55,8 

- z języka polskiego: 

średni wynik zdających - 51,6; 

średni wynik powiatu - 58,7 

część matematyczno - przyrodnicza: 

- przedmioty przyrodnicze: 

średni wynik zdających - 53,8; 

średni wynik powiatu - 45,4 

- matematyka: 

średni wynik zdających 36,8;-

średni wynik powiatu - 55,8 

język obcy nowożytny (angielski): 

- na poziomie podstawowym : 

średni wynik zdających - 44,6; 

średni wynik powiatu - 58,2 

- na pOZIOmIe rozszerzonym: 

średni wynik zdających - 24,3; 

średni wynik powiatu - 41,3. 

Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolny 2012/2013 we wszystkich szkołach 

realizowano zadania przyjętych programów wychowawczych i programów profilaktyki. 

Szkoły współpracowały w realizacji programów wychowawczych i programów profilaktyki 

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Gminną Biblioteką Publiczną, 

Nadleśnictwem Puhusk oraz podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi. 

Z uwagi na znaczne oddalenie od szkoły miejsca zamieszkania liczba dowożonych uczniów 

i dzieci jest znacząca - 252. Do szkół dojeżdżają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, 

a także dzieci 5 i 6-cioletnie z oddziałów przedszkolnych. Gmina również zwraca koszty 

dowozu uczniów niepełnosprawnych, którzy dojeżdżają do Specjalnego Ośrodka Szkolno

Wychowawczego i do PSP z Oddziałami Integracyjnymi w Puhusku - dwóch 

przedszkolaków. 

Oprócz zapewnienia dojazdu do szkół, gmina wspomaga uczniów znajdujących się 

w trudnych sytuacjach materialnych przyznając stypendium socjalne. Z tej formy wsparcia 

skorzystało 60 uczniów z 29 rodzin w okresie od września do grudnia 2012 r. , 62 uczniów od 

stycznia do czerwca 2013 r. Stypendia szkolne wypłacono na kwotę 80.0 l O zł z czego 20% 

kwoty stanowiły środki własne gminy, pozostałe środki finansowe to dotacja z budżetu 

Wojewody Mazowieckiego. 

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu 

podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka Szkolna". 
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Z tej formy pomocy skorzystało 25 uczniów tj. z SSP Gzy - 3 uczniów, 12 uczniów z PSP 
Przewodowo i z PSP Skaszewo 10 uczniów. Łącznie na realizację zadania wykorzystano -

środki finansowe w kwocie 4.710 zł w ramach dotacji od Wojewody Mazowieckiego. 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2012/2013 w ilości 4, 


wykorzystano kwotę 25.858,92 zł. Była to dotacja od Wojewody Mazowieckiego, która 

pokryła w 100% poniesione koszty związane z refundacją wydatków na dokształcanie. 

W roku szkolnym 2012/2013 realizowano również szereg działań o charakterze analitycznym, 

planistycznym. Prowadzenie polityki edukacyjnej jest jednym z ważniejszych zadań 

wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Wydatki przeznaczone na edukację stanowią często najbardziej znaczącą pozycję w budżecie 

samorządu, zaś podejmowane decyzje wpływają na przyszłe losy całej społeczności lokalnej 

i każdego mieszkańca gminy. Wydatki na oświatę od wielu lat stanowią ponad 50% 


w ogólnych wydatkach budżetu całej gminy. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2012/2013 -

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 


Ad. pktS. 


Wójt B. Polańska przedstawiła informację Przewodniczącego Rady Gminy dotyczącą 
-

oświadczeń majątkowych radnych Gminy Gzy. 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych 

radnych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt6. 


Wójt B. Polańska przedstawiła informację dotyczącą oświadczeń majątkowych
-

pracowników administracji samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 
Gzy. 
Informacja Wójta Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników 
administracji samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy - stanowi 
załącznik nr 7 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt7 

WójtB. Polańska - w sprawach bieżących gminy poinformowała: 
- W budynku urzędu gminy funkcjonuje centralne ogrzewanie i we wszystkich pokojach jest 

ciepło. W związku z tym, że została odciążona energia elektryczna ma nadzieję, że będą 

pewne oszczędności w tym zakresie. 

- Został złożony wniosek o dofinansowanie na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. 

Od mieszkańców gminy, którzy złożyli eternit został odebrany oraz eternit zdjęty wcześniej, 

który był na pryzmach. Razem zebrano 52 tony eternitu. Wszyscy chętni pragnący zmienić 

pokrycie dachowe w następnym roku zmienić pokrycie dachowe mogą zgłosić się z 

wnioskiem do urzędu gminy. 

- Zostały odebrane dwa zadania inwestycyjne tj. "Przebudowa drogi gminnej Nowe 

Skaszewo - Sulnikowo" o długości 615 mb przy udziale finansowym z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych w kwocie 60.000 zł. i "Przebudowa drogi gminnej we wsi Słończewo " 


o długości 180 mb łącznie z przepustem. 
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- Zakupiono i zamontowano 2 przystanki we wsi Szyszki i Grochy - Imbrzyki. 
- W celu szybszego przepływu infonnacji wbudowany został kabel ziemny od budynku 
urzędu gminy do Referatu Planowania Budżetu i Finansów. 
- Wykonania instalacji elektrycznej i internetowej wymagają dwa pomieszczenia po Policji, 

aby można było przenieść do nich część pracowników. 

- Budynek urzędu wymaga remontu, przede wszystkim remontu podłóg, który trzeba 

wykonać w pierwszej kolejności. 

- We wsi Szyszki został wykonany rów odwadniający. Obecnie trwają prace nad odmuleniem 

stawu. 

- W ostatnim czasie został wykonany mostek we wsi Sisice, 2 mostki we wsi Żebry -


Wiatraki. Natomiast wcześniej zostały wykonane 2 mostki we wsi Słończewo i Pękowo. 

- Do wykonania został mostek we wsi Przewodowo - Majorat i we wsi Mierzeniec - do 

przebudowy na drodze żwirowej i drodze asfaltowej. 

- W związku z trudną sytuacją finansową gminy, w celu wyhamowania wydatków w tym 

roku gmina odstąpi od dalszych prac. 

- Mostek we wsi Przewodowo-Majorat naj prawdopodobniej będzie wykonany w roku 2014. 

- Gmina będzie również chciała wykonać dokumentację na mostek we wsi Mierzeniec. 

- Początkowo był problem z odbiorem śmieci, ale obecnie raczej się to unonnowało. 

Wykonawca sukcesywnie rozwozi kosze na śmieci. Myśli, że na następne posiedzenie komisji 

zostanie przygotowany pełen zakres danych w kwestii śmieci. 

Po przeprowadzonym przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

brakuje pewnej kwoty środków finansowych. Wpływy od mieszkańców przekazywane są 

wykonawcy zadania. Inne gminy zmieniają uchwały i podnoszą stawki opłat. W związku 

z tym do przeanalizowania zostanie przygotowanych kilka wariantów uchwał. Nie ukrywała, 

że z pretensjami dzwonią do niej szczególnie mieszkańcy mieszkający samotnie. Obecnie 

wysyłane są decyzje zobowiązujące do uiszczenia opłaty śmieciowej do osób, które nie 

złożyły deklaracji. Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 837.
-

- Nie jest też najlepiej z numeracją domów. 
- Gmina zastanawia się nad wyłączeniem oświetlenia ulicznego między godziną 24.00 a 4.00 
rano, pozostawiając bez przerwy w oświetleniu, oświetlenie przy szkołach, przystankach 
i sklepach. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Zastępca Przewodniczącego J. Świderska 
o godz. 14.15 zamknęła posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: Przewodniczyła: 
Zastępca Przewodniczącego 


;;L   Komisji i Budżetu 


Zofia Pszczółkowska 


