
 

 

 

                                                          P R O T O K Ó Ł   Nr 13/04 
                                            
                                                  z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

                                                 odbytego w sali narad w Gzach w dniu 09 stycznia 2004 roku 

                                                 pod przewodnictwem Pana 

                                                 Edwarda Malickiego – Przewodniczącego Komisji.               

 

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik    

nr 1 do niniejszego protokołu. 

Spoza członków komisji w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Pan Zbigniew Kołodziejski   - Wójt Gminy 

2. Pani Barbara Polańska          - Sekretarz Gminy 

3. Pani Elżbieta Głowacka       - Skarbnik Gminy 

4. Pani Jadwiga Frąckiewicz    - kier. Z.O.Sz. w Gzach 

Pan Przewodniczący Komisji – otworzył posiedzenie komisji, powitał członków komisji i 

zaproszonych gości. 

Zapoznał z tematyka posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok. 

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

    Problemów Alkoholowych na 2004 rok. 

3. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

    elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gzy. 

4. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. 

5. Sprawy bieżące gminy. 

Poddał pod głosowanie proponowany porządek posiedzenia. Na 6 członków komisji obecnych 

na sali obrad za proponowanym porządkiem głosowało 6 członków komisji.  

Porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie. 

Ad. pkt 1 

Pani Skarbnik – poinformowała, że z uwagi na sprawy inwestycyjne budżet do zatwierdzenia 

proponowany  jest  wcześniej.  Został  ustawowo  zmieniony termin złożenia projektu budżetu  
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gminy z 15 listopada na dzień 15 grudnia Przewodniczącemu Rady gminy i do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej. Zmieniły się zasady obliczania subwencji ogólnej.  

Subwencja ogólna na 2004 rok  wynosi:                                   3.716.237,00 zł 

I. część wyrównawcza                                                                  135.435,00 zł 

    z tego:        

                  - kwota podstawowa                                              1.013.590,00 zł   

                  - kwota uzupełniająca                                               341.845,00 zł 

II. kwota równoważąca                                                                          0,00 zł 

III. część oświatowa                                                                2.360.802,00 zł 

Ogółem plan dochodów wynosi                                              7.138.344,00 zł     

Na subwencję oświatową wpłynęło zmniejszenie o 31 uczniów  w porównaniu do roku 

ubiegłego. Zostały zlikwidowane dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 

nauczycieli emerytów i rencistów.  

Do zadań własnych dojdzie oświetlenie dróg znajdujących na terenie gminy i wypłata 

dodatków mieszkaniowych.  Zostały zlikwidowane dotacje na ww. cele. 

Również nie będą refundowane ulgi inwestycyjne. 

Zostały złożone 2 wnioski o dotację na inwestycje – drogową i wodociągowanie wsi. 

Na sale sportową jeszcze w ubiegłym roku otrzymaliśmy dotację 100.000 zł.  

Na pomoc społeczną jest niski plan w porównaniu z rokiem ubiegłym. Renty socjalne 

wypłacać będzie ZUS.  

Pan Witold Czapliński -  zapytał, czy rolnik może nie wyrazić zgody na polowanie na jego 

polu i dlaczego są niskie wpłaty podatku od Koła Łowieckiego? 

Pani Skarbnik – odpowiedziała, że gmina nie ma wpływu na wysokość wpłat, jak i polowanie 

– reguluje to prawo łowieckie. 

Pan Wójt – wyjaśnił, że rada nie jest kompetentna zmiany przepisów w tej sprawie. 

Pani Skarbnik – omówiła planowane wydatki budżetu gminy na 2004 rok.  

Planowane wydatki budżetu gminy na 2004 rok wynoszą:           8.534.398,15 zł 

wydatki bieżące                                                                             4.797.763,00 zł 

wydatki inwestycyjne                                                                    3.736.635,15 zł 

Inflacja wzrosła o 2%. 
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Zapoznała, że zostały złożone 2 wnioski do SAPARD na inwestycje i oczekujemy na 

rozpatrzenie ich. 

Jeden na wodociągowanie wsi Mierzeniec, Grochy Imbrzyki, Grochy Stare i Wójty Trojany. 

Drugi na przebudowę drogi gminnej Łady – Gzy poprzez położenie dywanika asfaltowego. W 

obu przypadkach była lustracja terenowa i czekamy na uzyskanie pozytywnej promesy. 

Natomiast na wodociągowanie wsi: Grochy Serwatki, Borza Nowe, Żebry Falbogi i Tąsewy 

dla 62 zostały wykonane podkłady geodezyjne i jest na ukończeniu dokumentacja projektowo-

kosztorysowa. Zadanie planowane jest do wykonania wykorzystując pożyczkę z Funduszu 

Ochrony Środowiska do wysokości 90% zadania, która jest w 50% umarzalna. Został złożony 

odpowiedni wniosek. Na przebudowę drogi gminnej Skaszewo – Dziarno opracowano 

podkłady i projekt techniczny. Do 30.01.2004 r. wystąpią do Urzędu Marszałkowskiego o 

środki pomocowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Koszt inwestycji to  razie wartość 

kosztorysowa.  

Pan Witold Czapliński – zapytał, czy darowizna na wodociągowanie gospodarstwa może być 

odpisywana od podatku? 

Pani Sekretarz – odpowiedziała, że ukazały się w Gazecie Prawnej artykuły w tej sprawie, ze 

nie należy się odpis. Należy się odpis od podatku od darowizny w przypadku kiedy darczyńca 

nie korzysta z darowizny. 

Pan Wójt – zaznaczył, że dla rolników nie ma znaczenia, ale może być znaczące dla osób 

pracujących od których odprowadzany jest podatek. 

Jego zdaniem program jest ambitny, jeśli uda się go zrealizować, to wodociągowanie byłoby 

zrobione prawie w 100%. Wniosek jest złożony do SAPARD, a na drugą część 

wodociągowania zostanie zaciągnięty kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska. Na drogę Skaszewo – Dziarno jest szansa uzyskania środków z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie środki dzielone są jednakowo dla wszystkich bez względu 

na wielkość zadania.  Na położenie dywanika asfaltowego na drodze Łady – Gzy jest złożony 

wniosek do SAPARD o środki i jeśli otrzymamy środki będziemy ją robić. Może być dotacja 

do 75% wartości. Na remont budynku po byłej szkole w Gzach  w tym roku zostało 

zaplanowane 80.000 zł. Należy remont rozłożyć na 2 lata. Sala sportowa jest budowana. W 

ubiegłym roku otrzymaliśmy dotację 100.000 zł na salę sportową. Praca są zaawansowane i 

nie ma zagrożenia, że nie zostanie wykonana w terminie.  
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Pan Witold Czapliński – zapytał, ile jest planowanych środków na utrzymanie dróg? 

Pan Wójt – odpowiedział, że planowane środki są niższe niż w ubiegłym roku, ale myśli, że  

wystarczą na żwirowanie, równanie równiarką i odśnieżanie dróg. Może udałoby się 

wybudować 2 przystanki autobusowe. 

Pan Przewodniczący Komisji – uważał, że za mało jest planowanych środków, bo należy 

robić dokumentację na położenie dywanika asfaltowego na drogę gminną np. w Porzowie. Do 

tej pory korzystali tylko ze żwiru, a sami załatwiali transport i równanie. 

Pan Mieczysław Skorupski – zaproponował zlecenie wykonania dokumentacji na drogę we 

wsi Ostaszewo. 

Pan Wójt – powiedział, że na wszystkie drogi gminne robienie dokumentacji to bezsens. Jest 

już dokumentacja na drogę Kozłówka – Pękowo, jak i do robienia w tym roku Łady – Gzy i 

Dziarno – Skaszewo. Może być tak, że będzie możliwość robienia drogi i należy wybrać 2 

drogi i zrobić dokumentację.  

Pan Witold Czapliński – uważał, że w budżecie są za duże środki planowane na ochotnicze 

straże pożarne.  

Pan Wójt – wyjaśnił, że jest wzrost o 3% w porównaniu do roku ubiegłego, jak we wszystkich 

działach.  

Pan Witold Czapliński – zapytał, czy ubrania ochronne kupowane są co roku? 

Pan Wójt – odpowiedział, że ubrania służą kilka lat, ale nie stać nas, aby zakupić potrzebne 

ubrania w jednym roku.  

Pan Przewodniczący Komisji – zapoznał, że od 7 lat dla jednostki w Porzowie nie może 

kupić ubrań ochronnych, bo nie ma środków.  

Pan Witold Czapliński – uważał, że powinna być 1 straż, ale dobrze wyposażona. Proponuje 

zmniejszyć dla straży planowane środki o 10.000 zł. 

Pan Wójt – wyjaśnił, że od maja wejdzie podatek WAT 22% i koszty zakupu wzrosną. 

Obecnie obowiązuje WAT 7%. 

Pan Przewodniczący Komisji – zaproponował zostawienie  proponowanych środków bez 

zmian. OSP w Gzach jest w Krajowym Systemie Ratowniczym. 

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie wniosek zmniejszenia środków  o 

10.000 zł dla straży pożarnych. Na 7 członków komisji za głosowało 3 członków komisji,  

4 było przeciw. 
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Wniosek został odrzucony większością głosów. 

Pan Witold Czapliński – jego zdaniem jest dużo wydawane na utrzymanie autobusu 

szkolnego. Zapytał, czy nie należy zakupić nowego? 

Pan Wójt – odpowiedział, że co roku składa wniosek o przydział gimbusa. 

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:  

uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.  

Na 7 członków komisji obecnych na posiedzeniu komisji za głosowało 4 członków komisji, 3 

wstrzymało się od głosu.  

Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały proponowanej na 

sesję Rady Gminy. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2 

Pani Jadwiga Frąckiewicz – przedstawiła program Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych planowany na 2004 rok. Przyjęto zadania z roku ubiegłego 

uwzględniając zmiany wynikające ze zmniejszenia wpływów z tytułu sprzedaży napoi 

alkoholowych.  

Zapoznała, że psycholog jest 2 godziny w  Gimnazjum i 2 godziny w gminie. Pedagog 

zatrudniony jest w Gimnazjum. Również zatrudniony w Gimnazjum jest pedagog szkolny. 

Pan Przewodniczący Komisji – powiedział, że były ustalenia, że pedagog będzie 3 dni w 

Gimnazjum i po 1 dniu w szkołach podstawowych, a tak nie jest. 

Pan Wójt – uważa, że pedagog szkolny bardziej potrzebny w Gimnazjum, jest młodzież 

dorastająca i większe są z mini problemy. 

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że pedagoga zatrudnia Dyrektor Gimnazjum, a nie był 

zatrudniony w innych szkołach. Jeśli coś by się stało, byłyby kłopoty, bo tam gdzie jest umowa 

tam jest praca.  

Pan Mieczysław Skorupski – uważał, że należy etat podzielić na części i podzielić na 

poszczególne szkoły. Zapytał, jak działa kawiarenka internetowa, ile przychodzi młodzieży? 

Pan Cezary Wojciechowski – odpowiedział, że jest dużo chętnych, ale nie wystarcza 

komputerów i czasu jest za mało.  
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Pani Jadwiga Frąckiewicz – zapoznała, że poprzednia komisja zaproponowała, aby dodać 

2.000 zł – korzystanie ze szkolnej pracowni internetowej, a obniżyć 1.000 zł z finansowania 

szkoleń i kursów specjalistycznych i 1.000 zł z innych zadań.  

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie proponowaną poprawkę.  

Na 7 członków komisji za głosowało 3 członków komisji, 4 wstrzymało się od głosu. 

Poprawka przeszła większością głosów. 

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2004 rok z uwzględnieniem proponowanej poprawki. 

Na 7 członków komisji za głosowało 3 członków komisji, a 4 wstrzymało się od głosu. 

Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały proponowanej na 

sesję Rady Gminy i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3 

Pan Wiesław Jakubiak – poinformował, że jest wymóg opracowania założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy, który wynika z Prawa 

energetycznego z 1997 roku. W 2001 roku została wybrana firma do opracowania ww. planu, 

została podpisana z nimi umowa i plan został opracowany. Dokonano uzgodnień z 1. 

Sejmikiem Województwa Mazowieckiego – Marszałkiem Sejmiku, 2. Mazowieckim Urzędem 

Wojewódzkim – Wojewoda Mazowiecki, 3. Zarządem Województwa Mazowieckiego. Takie 

uzgodnienia i zatwierdzenie jest potrzebne, bo w innym przypadku będą np. energetyka za 

nowo założone przyłącze taryfy będą zwiększone o 50%. Gaz – sieci nie mamy. Są założenia, 

że do 2020 roku nie będzie ww. linii, a jeśli będzie, to od Winnicy lub Gołymina. 

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie: 

uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

gminy Gzy. 

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 6 członków komisji, a 1 

wstrzymał się od głosu.  

Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały proponowanej na 

sesję Rady Gminy i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 4 

Pan Wójt – poinformował, że była podjęta uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta, ale jest nowa z uwagi na sformułowanie uzasadnienia do uchwały. Została 

przygotowana  uchwała ww. sprawie. Równanie drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo 

było robione w 2001 i 2003 roku, był nawieziony wir, a rolnicy go sami rozgarniali. Sporna 

droga jest w 2 wsiach: Nowym Przewodowie i Przewodowie Majorat. Jest tam 2 radnych: 

jeden w Nowym Przewodowie Pan Andrzej Długołęcki, a drugi w Przewodowie Majorat 

Andrzej Dudzikowski. Kręgów nie zdążył, ale zobowiązuje się je założyć do końca kwietnia.  

Pan Witold Czapliński – zaznaczył, że Pan Łałowski pisze, iż były liczne prośby w związku z 

droga, a nie były wykonane. 

Pan Wójt – odpowiedział, że Pan Łałowski chce utwardzenia drogi, ale jak rada przydzieli 

środki na robienie drogi asfaltowej w Nowym Przewodowie, to on będzie robił. 

Pan Przewodniczący Komisji – stwierdził, że ww. jest mieszkańcem od 3 lat i stawia nam 

warunki robienia drogi, a my mamy ją robić?  

Pan Witold Czapliński – uważał, że należy Pana Łałowskiego zaprosić na spotkanie i 

wyjaśnić sprawę. 

Pan Wójt – zapoznał, że były już takie spotkania i wyjaśnialiśmy, że nie mamy środków na 

robienie drogi. 

Pan Przewodniczący Komisji – jego zdaniem nie dobrych dróg w większych wsiach: 

Mierzeniec, Porzowo. 

Pan Mieczysław Skorupski – uważał, że należy wziąć pod uwagę nastawienie mieszkańca 

miejskiego i wiejskiego. Zamieszkał na wsi, a poprzednio mieszkał w mieście i dyktuje radzie 

modernizację drogi. 

Pani Sekretarz – zapoznała, że poprzednia komisja ustalił spotkanie z Panem Łałowskim na 

czwartek i jeśli nie będzie odpowiadał termin podaliśmy numer telefonu, aby uzgodnić inny 

termin. 

Pan Wójt – zaznaczył, że w spotkaniu będą uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Przewodniczący Rady, Sołtys -  Radny wsi, Wójt i zaproponował Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa i Budżetu.  

Ad. pkt 5 

Pan Janusz Konarzewski – zapytał, czy będzie zgoda na wycinkę drzew przydrożnych? 
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Pan Wójt – odpowiedział, że jest zgoda na wycinkę 54 szt. drzew, a występowali o 603 szt. 

Pan Przewodniczący Komisji – zapytał, kto wybrał pedagoga szkolnego do pracy w 

Gimnazjum?  Było złożone podanie o przyjęcie do pracy pedagoga szkolnego, osoba została 

nieprzyjęta, a po odbiór dokumentów kazano się zgłosić przez osobę postronną. Nie było 

odpowiedzi przyczyny nie zatrudnienia do pracy jako pedagoga szkolnego. 

Pan Mieczysław Skorupski – jego zdaniem wybiera dyrektor i osoba musi spełnić warunki 

np. kwalifikacje. 

Pan Witold Czapliński – uważał, że dyrektor, bo oni zatrudniają osoby. 

Pani Jadwiga Frąckiewicz – wyjaśniła, że zgodnie z Kartą nauczyciela i Ustawie o systemie 

oświaty osoba spełniała warunki na stanowisko pedagoga szkolnego – ma wymagane 

wykształcenie, odpowiedni staż pracy i doświadczenie. Dyrektor wybrał osobę, została 

zaopiniowana przez Kuratora i zatrudniona przez dyrektora. Dyrektorzy odpowiadają za 

zatrudnienie pracowników oświaty. Jeśli nie ma nauczyciela z odpowiednim wykształceniem, 

to dyrektor występuje do Kuratorium o zgodę zatrudnienia innej osoby.  

Pan Mieczysław Skorupski – jego zdaniem pedagog powinien posiadać kwalifikacje, ale nie 

niższe niż odrzucony. 

Pani Sekretarz – powiedziała, że dyrektor musi zatrudnić pracownika z kwalifikacjami. 

Pani Jadwiga Frąckiewicz – odczytała przepisy prawne dotyczące spełnienia wymogów 

zatrudnianego pedagoga. 

Pan Wójt – zaznaczył, że jeśli osoba spełnia warunki zatrudnienia dyrektorzy zatrudniają 

mieszkańców gminy. 

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie 

komisji. 

 

Protokołowała: 

 

Hanna Skorupska 

 


