
 
P R O T O K Ó Ł  Nr 27/10 

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

22  września  2010 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 
Przewodniczący Komisji Mariusz Mordwi ński  – o godzinie 10.17 otworzył posiedzenie 
Komisji, przywitał członków Komisji  i zaproszonych gości. Stwierdził, Ŝe aktualnie                    
w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co wobec składu Komisji stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  
Lista  obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli :   
1. ElŜbieta Głowacka         - Skarbnik Gminy  
2. Zbigniew Kołodziejski   - Wójt Gminy 
3. Polańska Barbara            - Zastępca Wójta 
4. Marianna Filipowicz       - Przewodnicząca Rady Gminy 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Ocena  informacji z  wykonania budŜetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2010 roku.  
2. Rozpatrzenie wniosku sołectwa Begno o dofinansowanie prac remontowych, polegających 
     na udroŜnieniu przepływu wody w korycie rzeki Przewodówka na odcinku Borza – Begno. 
3. Rozpatrzenie wniosku Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja Ap.  

    w Szyszkach o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

    roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. 

4. Rozpatrzenie wniosku Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja Ap. w Szyszkach  
    o dokończenie doświetlenia obiektu zabytkowego – Kościoła.  
5. Projekt uchwały w sprawie  trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej. 
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
7. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy.   
8. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od  
    Skarbu Państwa. 
9. Projekt uchwały w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Skaszewo Włościańskie. 
10. Projekt uchwały w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  
      Gminy Gzy. 
11. Projekt  uchwały w sprawie zniesienia  formy ochrony jesiona wyniosłego dwupniowego  
      uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Gzy. 
12. Sprawy bieŜące gminy. 
Zastępca Wójta Barbara Polańska – wystąpiła z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad 
dwóch punktów tj. „Projekt uchwały w sprawie  zaliczenia odcinka drogi powiatowej            
Nr 3429W do kategorii dróg gminnych” oraz „Rozpatrzenie wniosku  radnej Pani Zofii 
Frąckiewicz o zainstalowanie latarni oświetleniowej na drodze  Szyszki – Ostaszewo – 
Gołymin”.  
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Poinformowała, Ŝe w związku z tym, Ŝe sesja Rady Gminy Gzy  planowana jest  30.09.2010 r.  
a Rady Powiatu w Pułtusku – 28.09.2010 r., Rada Powiatu  w tym dniu na w/w odcinek 
zniesie  kategorię drogi powiatowej, natomiast Rada Gminy Gzy powinna  zaliczyć ten  
odcinek do kategorii drogi gminnej. Nadmieniła, Ŝe  przejętą droga, stanie się drogą gminną 
od dnia 01.01.2011. r.  
Ustalono, Ŝe powyŜsze punkty będą omawiane jako pkt 12 i 13 porządku posiedzenia. Na 
wniosek  Przewodniczącego M. Mordwińskiego  Komisja przez aklamację przyjęła 
następujący porządek posiedzenia  w brzmieniu jak niŜej:  
1. Ocena  informacji z  wykonania budŜetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2010 roku.  
2. Rozpatrzenie wniosku sołectwa Begno o dofinansowanie prac remontowych, polegających 
     na udroŜnieniu przepływu wody w korycie rzeki Przewodówka na odcinku Borza – Begno. 
3. Rozpatrzenie wniosku Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja Ap.  

    w Szyszkach o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

    roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. 

4. Rozpatrzenie wniosku Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja Ap. w Szyszkach  
    o dokończenie doświetlenia obiektu zabytkowego – Kościoła.  
5. Projekt uchwały w sprawie  trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej. 
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
7. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy.   
8. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od  
    Skarbu Państwa. 
9. Projekt uchwały w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Skaszewo Włościańskie. 
10. Projekt uchwały w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  
      Gminy Gzy. 
11. Projekt  uchwały w sprawie zniesienia  formy ochrony jesiona wyniosłego dwupniowego  
      uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Gzy. 
12. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej Nr 3429W do kategorii  
      dróg gminnych. 
13. Rozpatrzenie wniosku  radnej Pani Zofii Frąckiewicz o zainstalowanie latarni 
      oświetleniowej na drodze  Szyszki – Ostaszewo – Gołymin.  
14. Sprawy bieŜące gminy. 
Ad. pkt 1. 
Skarbnik El Ŝbieta  Głowacka – powiedziała, Ŝe zgodnie z ustawą o finansach publicznych 
informacja z wykonania budŜetu za pierwsze półrocze 2010 r. została przekazana radnym           
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
Poinformowała, Ŝe dochody za I półrocze przebiegały zgodnie z planem. Wykonano 54,20%, 
natomiast wydatki  nisko – 40,38%. Na niskie wykonanie miały wpływ wydatki majątkowe, 
które były planowane na rok 2010, poniewaŜ w I półroczu były  realizowane tylko prace 
przygotowawcze, a realizacja od strony robót trwa dopiero teraz. W związku z tym płatności 
będą w II półroczu. Wskazują na to wydatki majątkowe, które wystąpiły  na bardzo niskim 
poziomie – 0,38%. W dochodach był zmieniany plan na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych, co nastąpiło uchwałą z dnia 03 sierpnia br..  
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Wyjaśniła, Ŝe zmiany nastąpiły       w związku z przeprowadzonymi przetargami jak i pełnym 
rozeznaniem o otrzymanych dotacjach z zewnątrz. Z Funduszu Ochrony Gruntów  Rolnych 
na planowane 80.000 zł. zostało przyznane 65.000 zł.  jak równieŜ została zdjęta planowana 
dotacja na zadanie pn. „ Przebudowa drogi Ostaszewo Włuski - Begno” z Urzędu 
Marszałkowskiego, poniewaŜ nie ogłosił Ŝadnego komponentu jeśli chodzi o drogi.  
Pozostaje problem  z budową placu zabaw, gdzie na zadanie zostały ogłoszone 3 przetargi        
i nie zgłosił się Ŝaden wykonawca,  i zadanie to w 2010 r. nie będzie wykonane. Zaznaczyła, 
Ŝe jeŜeli nie było przetargu środki nie mogą być wprowadzone do budŜetu jako wydatek 
niewygasający. Podkreśliła, Ŝe jest to problem ogólnopolski.  Nadmieniła, Ŝe wiele gmin 
oddało środki, poniewaŜ okazuje się, Ŝe  środki przeznaczone na zadanie są duŜo za niskie, 
poniewaŜ bardzo wzrosły ceny.  Chodzi tu  prawdopodobnie  o podłoŜe siarczanowe, które 
jest  koloru pomarańczowego. Poinformowała, Ŝe wykonawcy nie chcą przystępować do 
przetargu ze względu na  powaŜne wymogi od strony wykonania. 
Przewodniczący M. Mordwi ński – nadmienił, Ŝe gmina mogłaby wystąpić o „Orliki”.  
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe naszej gminy nie stać na taką inwestycję. 
Wyjaśniła, Ŝe jest program, który jest rozpatrywany na szczeblu  Pani dyrektorki ze środków 
unijnych lub ewentualnie  zorganizowanie placu zabaw, gdzie moŜna byłoby wykonać taki 
plac po mniejszych kosztach,  Panie dyrektorki przyglądają się temu i być moŜe coś w tym 
kierunku poczynią. 
Przewodniczący M. Mordwi ński – uznał, Ŝe plac zabaw jest ładnie odnowiony tylko gorzej 
jest z boiskiem, na którym zrobiła się niecka.  
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe zgłaszała Pani dyrektor, Ŝeby nawieźć ziemi, bo 
Ŝwir  raczej nie będzie odpowiedni. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe pozostałe zadania, które są ujęte                        
w załącznikach, ma nadzieję, Ŝe do końca roku zostaną wykonane, poniewaŜ na terenie gminy 
trwają prace budowlane. Terminy zakończenia zadań inwestycyjnych są do końca 
października. 
Członek Komisji L. Pytel – zapytał, czy zaniechać przedsięwzięcia budowy placu zabaw          
i na jaką kwotę opiewa te zadanie? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe w tym roku budowa placu zabaw  jest  
niemoŜliwa, poniewaŜ Ŝeby uzyskać dotację musiałby juŜ być rozstrzygnięty i zatwierdzony 
przetarg i do końca października br. musi być wykonane zadanie. Jej zdaniem, jest to 
niemoŜliwe czasowo,   ze strony budŜetu państwa i gminy. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe nikt tego nie przemyślał w Ministerstwie, 
poniewaŜ warunkiem jest kolor pomarańczowy podłoŜa. Nadmieniła, Ŝe były ogłoszone          
3 przetargi i nie zgłosił się Ŝaden wykonawca. Uznała, Ŝe duŜo środków zostanie, poniewaŜ 
gminy nie wyłoniły wykonawców placu zabaw. Dodała, Ŝe koszty podłoŜa są tak drogie, Ŝe 
wykonawcy nie chcą się podejmować prac, z których nie będą mieć zysku. 
Członek Komisji L. Pytel – zapytał, czy są  przydzielone środki? 
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Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe są przydzielone środki, ale Ŝeby je uzyskać  do końca 
października musiałaby być przeprowadzona kontrola ze strony budŜetu państwa – 
Ministerstwa, czy jest wszystko zgodne z procedurą,  z projektem i z wymogami jakie 
określał program. 
Przewodniczący M. Mordwi ński – uznał, Ŝe wniosek trzeba składać ponownie w przyszłym 
roku.  
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe jest to wniosek przełoŜony z 2009 r.  W roku 
2009  środki były pod koniec roku. Wniosek był złoŜony. Był problem z wykonaniem ze 
względu na krótki termin. W związku z tym przetarg nie był ogłoszony. Wznowiliśmy 
wniosek o wykonanie i  nie ma wykonawcy.  
Zastępca Wójta B. Polańska -  uznała, Ŝe pieniądze wejdą do budŜetu i będzie moŜna z nich 
korzystać w następnym roku, poniewaŜ mówi się o zmianie zasad odnośnie rezygnacji             
z koloru pomarańczowego wykładziny. 
Komisja zapoznała się z informacją z wykonania budŜetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 
2010 roku – która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 2. 
Zastępca Wójta B. Polańska -  powiedziała, Ŝe wieś Begno złoŜyła w miesiącu czerwcu br. 
wniosek o dofinansowanie prac remontowych, polegających na udroŜnieniu przepływu wody 
w korycie rzeki Przewodówka na odcinku Borza- Begno. Do wniosku została załączona 
notatka słuŜbowa z dnia 25.05.2010 r. ze spotkania insp.  nadzoru WZM i UW, specjalisty ds. 
eksploatacji i zabezpieczenia powodziowego , pracownika urzędu gminy i zainteresowanych 
rolników. Stwierdziła, Ŝe w Begnie była dwukrotnie i rzeczywiście grunty zostały zalane. Na 
tę okoliczność zrobione zostały zdjęcia. Poinformowała, Ŝe o wszystko zabiega sołtys wsi    
Pan Kownacki i który robi bardzo duŜo w tej sprawie, poniewaŜ był WZM i UW                     
w Ciechanowie  i rozmawiał z Panem dyrektorem, był kilkakrotnie w Inspektoracie  Pułtusku. 
W tej chwili chodzi o odmulenie odcinka rzeki i pobudowanie mostu. Zaznaczyła, Ŝe  most 
który był częściowo się zawalił, a częściowo trzeba go rozebrać ze  względu na to, Ŝe tworzy 
zatamowanie wody.  Podkreśliła, Ŝe  Pan  dyrektor   WZM i UW  w Ciechanowie obiecał, Ŝe 
na most zostaną przekazane środki z WZM i UW. W sprawie tej  pismo napisał Pan sołtys wsi 
Begno jak równieŜ gmina, w którym została opisana  i udokumentowana zdjęciami sytuacja 
jaka była w tym roku.  Wszystko to zostało zawiezione do WZM i UW Inspektorat                 
w Pułtusku. W rozmowie z Kierownikiem Inspektoratu Panem Jerzym Okoniem, Pan Okoń 
twierdził, Ŝe w jakiś sposób most, który jest na rzece  uda się wykonać ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Powodziowego.  Natomiast,  jeśli chodzi o odmulenie kawałka rz. 
Przewodówka WZM i UW Inspektorat w Pułtusku pieniędzy na ten cel nie ma. Zaproponował  
tylko 2-krotne koszenie.  Wyjaśniła, Ŝe z uwagi, Ŝe konserwacja rz. Przewodówka nie jest 
zadaniem  własnym gminy,  gmina nie moŜe z własnego budŜetu przeznaczyć środków na 
dofinansowanie udroŜnienia przepływu wody. 
Członek Komisji Marian Jakubaszek – był zdania, Ŝe rzeka powinna być odmulona cała. 
Jego zdaniem,  odmulenie środkowego odcinka rzeki nic nie da. Dodał, Ŝe Kierownik  WZM        
i UW w Pułtusku na zebraniu Gminnej Spółki Wodnej w Gzach obiecał wyczyścić rzekę, ale 
do tej pory  nic się nie zmieniło, krzaki jak były tak rosną. 
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Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski  -  poinformował raz jeszcze, Ŝe odmulenie rzeki nie jest 
zadaniem gminy. Uznał,  za zasadne  odmulenie całego odcinka od Bórz aŜ do Szyszk, 
poniewaŜ jak będzie odmulone w jednym miejscu, woda  zaleje dalej. Uznał, Ŝe  w związku    
z tym, Ŝe z urzędu poszły odpowiednie  pisma, a budŜet na 2011 r. jest jeszcze nieuchwalony, 
moŜna ponowić wniosek o przeznaczenie środków na odmulenie rzeki  na  całym odcinku. 
Natomiast  środków z budŜetu gminy nie moŜna przeznaczyć na ten cel.   
Komisja negatywnie  rozpatrzyła wniosek sołectwa Begno o dofinansowanie prac 
remontowych  polegających na udroŜnieniu przepływu wody w korycie rzeki Przewodówka  
na odcinku Borza – Begno z powodu, ze powyŜsze zadanie nie mieści się w katalogu zadań 
gminy i nie moŜe być dofinansowane. 
Wniosek sołectwa Begno – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3.  
Skarbnik E. Głowacka – przypomniała, Ŝe na sesji w dniu 03.08.2020 r. był Ksiądz 
Proboszcz Parafii Szyszki  i informował jakie poczynił starania jeśli chodzi o remonty 
Kościoła oraz  prosił o pomoc. W związku z tym wystąpił z wnioskiem o  udzielenie dotacji 
na prace konserwatorskie  w wysokości 10.000 zł. Byłoby to  do  50% kosztów, które planuje 
w tym roku, poniewaŜ planował duŜo więcej ale nie uzyskał środków na pisma skierowane do 
Urzędu Marszałkowskiego,  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w Warszawie  
oraz Zarządu Powiatu w Pułtusku. W związku z tym w projekcie uchwały w sprawie zmian    
w uchwale budŜetowej została przygotowana zmiana, która zwiększa kwotę wydatków na ten 
cel  - 10.000 zł. Rozliczenie dotacji będzie zgodnie z  wcześniej podjętą uchwałą.  
Poinformowała,  Ŝe Kościół jest wpisany do rejestru zabytków, a ochrona zabytków jest 
zadaniem własnym gminy. Chodzi tu o konieczne naprawy wieŜy kościelnej i więźby oraz 
pomalowanie. Dach wieŜy (blacha) jest przerdzewiała, są liczne zacieki i zagrzybienia więźby 
dachowej. Udział środków własnych Parafii – 10.000 zł. W roku 2009 była wymiana drzwi,    
w roku 2010 wymiana bramy parkanu zewnętrznego i remont schodów wieŜy. Nadmieniła, Ŝe 
o dofinansowanie  prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych podmioty i 
osoby fizyczne mogą równieŜ występować do innych instytucji. Podkreśliła, Ŝe w tej chwili 
na terenie wszystkie Kościoły są zabytkami. A z tego, co wie Parafia Gzy z Zarządu  Powiatu 
w Pułtusku uzyskała kwotę 10.000 zł. na prace restauratorskie. 
Członek Komisji E. Malicki  – poinformował, Ŝe jest za dofinansowaniem  prac przy 
Kościele. Jednak naleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe na terenie gminy są 3 Kościoły i na pewno  
wszystkie Parafie będą się starały o dofinansowanie.  Jego zdaniem, wszystkie Kościoły 
naleŜy traktować jednakowo. 
Będąc przy głosie  poruszył sprawę oświetlenia przy Kościele w Przewodowie. Przypomniał, 
Ŝe środki na oświetlenie ( 2 lampy) były przeznaczone na wiosnę. Kiedy rozmawiał z Panią 
Wójt, Pani Wójt powiedziała, Ŝe w tym roku  wykonanie oświetlenia raczej  nie będzie 
moŜliwe.  
Skarbnik E. Głowacka – w kwestii dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytkach jakimi są Kościoły uznała,  Ŝe gmina będzie  pomagać 
stopniowo, poniewaŜ jej budŜetu  nie będzie stać, Ŝeby w jednym roku dotować wszystkie 
Kościoły. 
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Wójt Z. Kołodziejski  – odnośnie oświetlenia przy Kościele w Przewodowie powiedział, Ŝe 
spróbuje  zrealizować to zadanie.  
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie wniosek 
Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja Ap. w Szyszkach o udzielenie dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru.  
Komisja w obecności 6  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie rozpatrzyła w/w 
wniosek - który stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4. 
Zastępca Wójta B. Polańska – przedstawiła treść wniosku Rzymskokatolickiej Parafii p.w. 
św. Bartłomieja Ap. w Szyszkach z prośbą o ponowne rozpatrzenie i dokończenie 
doświetlenia (2 lampy) zabytkowego Kościoła w Szyszkach. 
Członek Komisji L. Pytel – zapytał, czy w Przewodowie jest moŜliwe dokończenie 
oświetlenia? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe jeŜeli  oświetlenie w Przewodowie  będzie, 
to będzie na przełomie listopad – grudzień.  
Wójt Z. Kołodziejski  – przypomniał,  Ŝe w 2009 r. 1 lampa przy Kościele w Szyszkach 
została załoŜona.  Poinformował, Ŝe jeśli niepotrzebny jest słup,   a potrzebny jest przewód 
elektryczny, oprawa i lampa,  jest taniej. Natomiast jeŜeli w grę wchodzi słup,  musi być 
dokumentacja    i pozwolenia jak przy inwestycji. Jeśli chodzi o wieś Szyszki,  w Szyszkach 
do tej pory Kościół był  doświetlony od strony plebanii, od frontu i została zamontowana       
1 lampa od strony ulicy gdzie był słup z lampą oświetlająca ulicę a przydzielona lampa 
została załoŜona w drugą stronę, Ŝeby był podświetlony Kościół. Obecnie Ksiądz Proboszcz 
prosi o  dalsze doświetlenie wzdłuŜ linii, która oświetla drogę tj. o zainstalowanie 2 lamp        
z których 1 oświetlałaby tylni front od zachodu,  a druga parking. Poinformował,  Ŝe 
zamontowanie  2 lamp bez dokumentacji   wynosiłoby od 2.500 zł. do 3.000 zł.  
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie wniosek 
Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja Ap. w Szyszkach o dokończenie 
doświetlenia obiektu zabytkowego – Kościoła. 
Komisja w obecności 6  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 0 głosów „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 6 głosach  „wstrzymujących” wstrzymała się od 
rozpatrzenia w/w  wniosku  - który stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe  projekt  uchwały w sprawie trybu prac nad projektem 
uchwały budŜetowej Gminy Gzy wynika  z nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie 
zgodnie z art. 234 Rada podejmuje uchwałę  w sprawie trybu prac na projektem. Dodała, Ŝe 
uchwała taka była podjęta wcześniej, ale z uwagi na wejście w Ŝycie nowych przepisów 
ustawy straci moc. Przypomniała, Ŝe autorem projektu uchwały budŜetowej jest Wójt, 
natomiast wnioski, materiały planistyczne, które są  niezbędne do opracowania projektu 
uchwały budŜetowej przygotowują jednostki organizacyjne gminy. Na tej podstawie zostaje 
opracowany  i przedstawiony  do dnia 15 listopada projekt budŜetu gminy. 
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Poinformowała, Ŝe projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 
określa w szczególności: wymaganą szczegółowość projektu budŜetu jednostki samorządu 
terytorialnego,  terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budŜetowej,  
wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Wójt przedłoŜy  Radzie  wraz 
z projektem uchwały budŜetowej. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 6  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 6  do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe gmina otrzymała  dotację w kwocie 1.047 zł. na 
zadanie rządowe związane z  przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego. W związku        
z tym nastąpiło zwiększenie dochodów. 
Jeśli chodzi o wydatki - zaproponowane są zwiększenia  po stronie Administracja – kwota 
3.547 zł. tj. 1.047 zł. na aktualizację  wykazów gospodarstw rolnych w  spisie rolnym              
z dotacji rządowej oraz zakup komputera.  Wyjaśniła, Ŝe były planowane środki na zakup 
dwóch zestawów komputerowych z funduszu sołeckiego  z sołectwa śebry – Falbogi, co było 
w załączniku inwestycyjnym – 7.725 zł. Po przedłoŜeniu ofert na zakup, zgłosił się Pan, który 
w tej kwocie zaproponował zakup trzech zestawów z  programami odpowiednimi dla szkół. 
W związku z tym , Ŝe  zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim nie wolno zmieniać 
przedsięwzięć w roku budŜetowym, wypadlibyśmy  z dofinansowania dotacji. Dlatego jest 
propozycja, zwiększenia środków o  kwotę 2.500 zł  na komputer własny, a zostaną 
niewykorzystane środki funduszu sołeckiego. Wyjaśniła, Ŝe wykonanie środków z funduszu 
sołeckiego  będzie na 2 zestawy i zostaną środki niewykorzystane, a z budŜetu gminy zostanie 
zakupiony 3 komputer, z tym,  Ŝe  nie będzie refundacji w wysokości 30%. Jednocześnie 
nadmieniła, Ŝe zadania z funduszu sołeckiego są dofinansowywane ze środków budŜetu, 
poniewaŜ nie wystarczają ze względu na niewielkie kwoty. 
Członek Komisji L. Pytel – zapytał, czy przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego są jeszcze 
dodatkowo  dofinansowywane spoza  budŜetu gminy? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe nie. Są to środki tylko i wyłącznie z  budŜetu 
gminy.  Dodała, Ŝe wg wskaźnika G nasza gmina jest w grupie 30% zwrotu  wykonanych 
wydatków. 
W dziale 754  zwiększenie wydatków o kwotę 6.000 zł.  na zakup pompy szlamowej dla OSP 
Gzy. Uznała, Ŝe  po ostatniej powodzi w kraju, a w naszej gminie podtopieniach 
spowodowanych obfitymi opadami deszczu okazuje się, Ŝe pompy, które są w posiadaniu są 
za słabe  do wypompowywania wody brudnej.  Nadmieniła, Ŝe były wezwania jednostek OSP  
do wypompowania wody z piwnic i  pompy które były w posiadaniu nie zdały pełnego 
egzaminu.   
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Po dokonaniu rozpoznania przez insp. ds. p. poŜ urzędu gminy,   istnieje moŜliwość zakupu 
pompy szlamowej  z dofinansowaniem z budŜetu państwa. Koszt zakupu wynosi 10.000 zł. 
Środki  w wysokości  40%  dofinansuje Zarząd Główny OSP, natomiast kwota  6.000 zł. 
pochodziłaby z budŜetu gminy. 
W dziale 921 – zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł.  na remont Kościoła. 
W dziale 756 – 7.000 zł. zwiększenie planu prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązania  
pienięŜnego. Po przeanalizowaniu wykonania planu za pierwsze półrocze, plan będzie za 
niski w stosunku do wykonania. W związku z tym poprosiła o zwiększenie środków w tym 
dziale. Poinformowała, Ŝe zmiany pochodzą ze zwiększenia dotacji w kwocie 1.047 zł.            
i zmniejszenia planu wydatków w Dziale Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 25.500 zł.              
z zadania „Wykup gruntów i inne prace przygotowawcze budowy gminnej oczyszczalni 
ścieków” gdzie  na zadanie było planowane 80.000 zł., wykonanie jest zerowe i nie są 
przewidywane wydatki w wysokości takiej jak planowane.  Nie zostaje zwiększony deficyt 
gminy, a jest tylko zmiana pomiędzy działami. Poprosiła o zaakceptowanie zmian     
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
Komisja w obecności 6  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 7   do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe skarga na Wójta Gminy , to skarga Pani 
Jadwigi Zaradkiewicz. Razem z radcą prawnym zostało przygotowane odpowiednie pismo, w 
którym  skarŜąca zostanie poinformowana, Ŝe na podstawie art. 239 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, skarga nie wnosi nowych elementów i nie wskazuje nowych okoliczności, 
które były podnoszone w dotychczasowych skargach rozstrzygniętych Uchwałą Nr  
XIII/64/08 z dnia 27 marca 2008 r., W związku z tym Rada Gminy podtrzymuje swoje 
poprzednie stanowisko. 
Komisja podtrzymała stanowisko zawarte w Uchwale Nr XIII/64/08 Rady Gminy Gzy z dnia 
27 marca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 
Skarga na Wójta Gminy – stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe sprawa dotyczy dwóch pomieszczeń po 
Posterunku Policji. W związku z tym został przygotowany projekt uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa. Nadmieniła,  Ŝe  
gmina remontowała budynek Posterunku. Dach i okna zostały wymienione za środki              
z budŜetu gminy, a pomieszczenia są nam bardzo potrzebne. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa. 
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Komisja w obecności 6  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 9   do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 9. 
Zastępca Wójta B. Polańska -  powiedziała, Ŝe sołtys  wsi  Skaszewo Włościańskie złoŜył 
podanie z prośbą o zwolnienie z funkcji sołtysa. W związku z wolą sołtysa o rezygnacji, 
naleŜy podjąć uchwałę w sprawie wyborów sołtysa w tym sołectwie. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Skaszewo Włościańskie. 
Komisja w obecności 6  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 10. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe w związku ze zmianą przepisów                
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i na podstawie nowych przepisów został 
przygotowany Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy.                
W rozdziale IV Regulaminu podane są wielkości pojemników w stosunku do osób 
zamieszkałych w gospodarstwach domowych. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński -  zacytował  zapis z rozdziału IV § 18 ust.3 pkt 3 
lit. a  i zapytał, kto  będzie  egzekwował zapis  i od kiedy regulamin wchodzi w Ŝycie? 
Zastępca Wójta B. Polańska -  odpowiedziała, Ŝe regulamin będzie egzekwowała gmina, a 
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 6  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 11. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe sprawa dotyczy Rzymskokatolickiej Parafii 
Gzy. Chodzi tu o pomnik przyrody – jesion wyniosły dwupniowy, który w czasie ostatnich 
wichur uległ uszkodzeniu. Jeden z pni jest przewrócony na ziemię, drugi znacznie nachylony 
w stronę przykościelnego parkanu ustanowionego jako zabytek. Stan techniczny drzewa 
stwarza zagroŜenie ludzi i mienia. Nadmieniła, Ŝe zniesienie formy ochrony pomnika 
przyrody wcześniej było w gestii Wojewody Mazowieckiego. Obecnie jest zmiana aktu           
i zadanie przeszło na  rady gmin , co oznacza, Ŝe Rada Gminy ustanawia i znosi formę 
ochrony  pomnika przyrody uchwałą. Aby podjąć odpowiednią uchwalę, gmina wystąpiła do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o  opinię.  
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W związku   z zastrzeŜeniami RDOŚ,  wspólnie z  radcą prawnym  został sporządzony nowy 
projekt uchwały zmieniającej rozporządzenie Nr 36 Wojewody Mazowieckiego w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody połoŜonych na terenie powiatu pułtuskiego.  Następnie  
zapoznała członków Komisji z opinią RDOŚ. Dodała, Ŝe na posiedzeniu Komisji Oświaty, 
Zdrowia  i Bezpieczeństwa Publicznego padła propozycja, Ŝe szkoda usunąć drzewa, a to co 
stoi Ŝeby  zabezpieczyć. Jednak takie prace musiałby wykonać fachowiec i są  to dodatkowe  
koszty. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały               
zmieniającej rozporządzenie Nr 36 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody połoŜonych na terenie powiatu pułtuskiego. 
Komisja w obecności 6  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 12. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe projekt uchwały w sprawie przejęcia                   
i zaliczenia odcinka drogi kategorii powiatowej do kategorii dróg gminnych  nie został 
jeszcze opracowany, ale zostanie przygotowany na sesję Rady Gminy. Chodzi o odcinek         
drogi o długości 300 mb. 
Członek Komisji M. Jakubaszek – zapytał, dlaczego nie został połoŜony asfalt,  kiedy była 
robiona droga od Bórz do Ostaszewa? 
Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe nie była to własność gminy. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe jeŜeli obecnie Rada Gminy podejmie  
odpowiednią uchwałę,  to od 01.01.2011 r.  drogą ta stanie się drogą  gminną.  
Wójt Z. Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe drogi powiatowe były ustalane 20 czy więcej lat temu. 
Kiedy ktoś ustalał, nie ustalił drogi do krzyŜówki tylko do końca wsi obrębu Begno.  
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – zapytał o drogę powiatową  Borza  - Osiek. 
Wójt Z. Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe jest to droga o długości ok. 1.000 mb. Na dzień  
dzisiejszy są robione poczynania, były rozmowy  i  szkoda, Ŝe  w tej kadencji nie da się 
zrealizować tej drogi. Poinformował, Ŝe Powiat na cały odcinek drogi nie ma własności          
i  droga jest za wąska. W związku z tym albo rolnicy dadzą grunt nieodpłatnie albo grunt 
trzeba wykupić , poniewaŜ  droga musi mieć 12 mb szerokości.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała zaliczenie odcinka drogi powiatowej Nr 3429W do 
kategorii dróg gminnych. 
Ad. pkt  13.  
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe 20.09.2010 r. na Komisji Oświaty, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  do Rady Gminy wpłynął wniosek od  radnej Pani 
Zofii Frąckiewicz o zamontowanie latarni oświetleniowej na drodze Szyszki – Ostaszewo- 
Gołymin. Pani radna we wniosku napisała, Ŝe na odcinku drogi, o której mowa nie ma Ŝadnej 
lampy, co ma wpływ na bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych.  Wyjaśniła, Ŝe  chodzi 
tu o budowę słupa,  co wiąŜe kosztami   i w tym roku jest to  niemoŜliwe  do wykonania. 
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Przewodnicząca Rady Marianna Filipowicz – uznała, Ŝe jadąc wczoraj, zatrzymała się      
w tym miejscu i patrzyła gdzie ma być  lampa. UwaŜała, Ŝe jeśli tam postawić lampę, to tylko 
oświetlałaby ona figurkę i drzewa. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe naleŜy się liczyć z tym, Ŝe dochodzą koszty 
eksploatacji.  Jej zdaniem, obecnie naleŜy się zastanowić i zrobić przegląd i część lamp 
zlikwidować ze względu na niesamowite koszty. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie wniosek radnej Pani 
Zofii Frąckiewicz o zainstalowanie lampy oświetleniowej na drodze Szyszki – Ostaszewo – 
Gołymin. 
Komisja w obecności 6  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 0 głosów „za”, 
przy 1 głosie „przeciwnym”  oraz 5 głosach  „wstrzymujących” negatywnie  rozpatrzyła w/w 
wniosek  - który stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 14. 
Członek Komisji M. Jakubaszek – zwrócił się z prośbą  o przydzielenie platformy dla 
bocianów w Ostaszewie-Pańki. 
Zastępca Wójta  B. Polańska -  wyjaśniła. Ŝe z pismem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Warszawie musi wystąpić sam zainteresowany rolnik,  i  jest moŜliwość 
dofinansowania platformy. W związku z tym gmina musi  pozbierać zgłoszenia i odesłać. 
Koszt platformy – 700 zł.  
Członek Komisji Stanisław Pieńkowski – przypomniał o  zasypaniu mostka, w Kozłowie 
przy lesie.  
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poinformował o strasznym stanie drogi 
powiatowej Kozłówka – Krzemień. Po deszczach,   na odcinku Kozłowo – Stare Grochy są 
dziury. Jest fatalnie, nie ma ich juŜ jak ominąć.  
Radny M. Jakubaszek – prosił,  o wystąpienie do  WZM i UW  Inspektorat w Pułtusku          
z prośbą o odprowadzenie wody. 
Członek Komisji L. Pytel – powiedział, Ŝe jeśli chodzi o wyrównanie równiarką dróg 
Ŝwirowych,   to we wsi Nowe Przewodowo jest fatalnie. Taki sam fatalny stan jest we wsi 
Ołdaki. 
Wójt Z. Kołodziejski  – powiedział, Ŝe myśli o równiarce, ale są deszcze.  Lepiej byłoby 
gdyby drogi obeschły. Poinformował, Ŝe zaplanowane do asfaltowania drogi są realizowane. 
Jedna z dróg  jest juŜ na ukończeniu i wkrótce będzie jej odbiór. W trakcie realizacji jest 
droga Porzowo – Kozłowo, a we wsi Wójty - Trojany wykonawca kopie rowy.  NaleŜy tylko 
uczulić wykonawcę,  Ŝeby szybciej realizował drogę Ostaszewo Włuski – Begno. 
Członek Komisji M. Jakubaszek – zapytał, czy za środki z funduszu sołeckiego moŜna 
wykonać zbieracz? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe melioracja nie jest zadaniem gminy.         
W związku z tym środków funduszu sołeckiego nie moŜna przeznaczyć na realizację takiego 
przedsięwzięcia. 
Członek Komisji E. Malicki  – zapytał, czy równiarka będzie wyrównywała drogi ze 
środków funduszu sołeckiego?  Podkreślił, Ŝe firma,  która woziła Ŝwir obiecała równiarkę. 
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Wójt Z.  Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe nie.  Poinformował, Ŝe wykonawca ma juŜ 
zapłacone i za równanie dróg trzeba zapłacić z własnych  środków. Dodał, Ŝe na zadanie 
odbył się przetarg.   Umowy  z wykonawcą nie podpisywał, ale w umowie chodziło, Ŝe Ŝwir 
miał być rozgarnięty, ale nie było zaznaczone  czym. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe nadeszło pismo od Komisarza 
Wyborczego w Ciechanowie w sprawie wyborów samorządowych. Jest juŜ ustalony 
kalendarz wyborczy i są komunikaty i obwieszczenia w tym odnośnie zgłaszania kandydatów 
do terytorialnych komisji wyborczych i przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu 
wyborczego,  które zostaną zamieszczone na stronie internetowej gminy. 
Członek Komisji Stefan ZadroŜny -  zapytał, czy jest skończona i odebrana  praca na drodze 
wojewódzkiej  przy szkole w Przewodowie? 
Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe dokładnie nie wie. 
Członek Komisji S. ZadroŜny – poinformował, Ŝe wykonawca obecnie  wozi Ŝwir lub gryz. 
Jest to koło cmentarza. Uznał, Ŝe Ksiądz Proboszcz pozwolił na składowanie materiałów 
słuŜących do budowy drogi, ale  wykonawca nie zostawił po sobie porządku. Dodał, Ŝe nie 
moŜna się z firmą dogadać.  Osobiście myślał, Ŝe firma przywiezie materiał i wyrówna plac,   
a firma w dalszym ciągu  zrobiła sobie plac przy cmentarzu, a materiał wozi  do Ład.             
W związku z tym uczulił Pana Wójta, Ŝeby plac przy cmentarzu  firma zostawiła w naleŜytym 
stanie.  Wspomniał teŜ o wodzie, która stoi przy placu. Dodał, Ŝe kiedy jest jej nadmiar , 
płynie przez drogę. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe wykonawcą drogi wojewódzkiej  jest  firma 
Pana Kaczmarczyka „Drogi i Mosty” , która obecnie wykonuje drogę powiatową. Jej 
zdaniem, z wodą coś trzeba zrobić, poniewaŜ wykopany jest kawałek rowu i cały czas stoi 
woda.   
Członek Komisji L. Pytel – poprosił  Pana Wójta o zwrócenie się  pismem do Dyrektora 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o wyjaśnienie sprawy 
nieusytuowania przystanku autobusowego dla wysiadających w miejscowości Łady dla 
autobusu relacji Pułtusk – Ciechanów przez Gąsocin.  Poinformował, Ŝe przystanek został 
przesunięty za nieruchomość Pana Truchana , ale jest to przystanek dla autobusów relacji 
Pułtusk – Płońsk przez Strzegocin natomiast jadąc  od strony Przewodowa do Ład  po lewej 
stronie jest przystanek dla wsiadających, ale dla wysiadających przystanku nie ma. Są tam  
dwie linie ciągłe  i autobus się nie zatrzymuje. Zaznaczył, Ŝe do szkół średnich  do Pułtuska 
dojeŜdŜa 6  osób młodziezy. Osoby te wracając  z powrotem    autobusem relacji Pułtusk – 
Ciechanów przez Gąsocin,  autobus zatrzymuje się dopiero  na przystanku w Ołdakach, przy 
drodze w kierunku do Pana Czartoryjskiego. Prosił , Ŝeby MZDW wyjaśnił, dlaczego  nie 
został usytuowany przystanek dla wysiadających? 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poinformował, Ŝe miał skargę od kierowcy 
autobusu, Ŝe jadąc od strony Przewodowa ma cięŜko zmieścić się w bramę szkolną. 
Członek Komisji S. ZadroŜny – zwrócił uwagę, Ŝe jeŜeli firma uporządkowałaby                  
i utwardziła  plac przy cmentarzu, wówczas mógłby tam  wjechać autobus  szkolny i 
zawrócić, a tak nie ma jak skręcić. 
Członek  Komisji E. Malicki   - zapytał, co z drogą w Porzowie? 
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Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe trzeba się przypomnieć wykonawcy. 
Członek  Komisji E. Malicki   - powiedział, Ŝe nie wie,  czy się przypomnieć,  czy spisać         
umowę? 
Wójt Z. Kołodziejski   - uznał, Ŝe raczej trzeba będzie się przypomnieć i spisać umowę, albo 
trochę poczekać aŜ zrobi,   poniewaŜ skończy się gwarancja i droga zostanie niepoprawiona.  
          Wobec zrealizowania  porządku posiedzenia  Przewodniczący M. Mordwiński  o godz. 
12.00  zamknął posiedzenie Komisji. 
 
Protokółowała:                                                                                            Przewodniczył: 

 

Zofia Pszczółkowska 

 


