
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 18/09 

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

 22  kwietnia  2009 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach  

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Mariusz Mordwiński  – o godzinie 10.30 otworzył posiedzenie 
Komisji, przywitał członków Komisji  i zaproszonych gości. Stwierdził, że 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. Elżbieta Głowacka         - Skarbnik Gminy  
2. Zbigniew Kołodziejski    - Wójt Gminy 
Następnie przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
     w Gzach za 2008 rok. 
2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2008 rok. 
3. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy 
     Powiatowej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Świerczach. 
4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 
     terenie gminy Gzy. 
5. Sprawy bieżące gminy. 
Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski  - do proponowanego porządku posiedzenia zgłosił dwa 
dodatkowe  punkty tj. „Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009” 
oraz „Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej”.   
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie proponowane zmiany. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu przyjęła 
jednomyślnie. 
Ustalono, że „Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009” będzie 

omawiany jako pkt 4 porządku obrad, zaś „Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej” jako pkt 5. 

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednomyślnie. 

1.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
     w Gzach za 2008 rok. 
2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2008 rok. 
3. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy 
     Powiatowej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Świerczach. 
4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 
     terenie gminy Gzy. 
7. Sprawy bieżące gminy. 
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Ad. pkt 1.  

W związku z nieobecnością na dzisiejszym posiedzeniu Komisji,  związaną z uczestniczeniem  
Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach          
Pani Jadwigi Frąckiewicz w komisji egzaminacyjnej w Publicznym Gimnazjum w Gzach,  
sprawozdanie  z działalności GKRPA w Gzach  za 2008 rok przedstawił Wójt Gminy               
Pan Z. Kołodziejski. 
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych         
w Gzach  za 2008 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 2. 

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił,  że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2008 

rok zostało przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radnym.  RIO wydało 

pozytywną opinię. Nad sprawozdaniem pracowała także Komisja Rewizyjna Rady Gminy, 

która również podjęła pozytywną uchwałę o opinii wykonania budżetu. Wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok RIO 

zaopiniowało pozytywnie. Następnie poinformował, że budżet gminy  na koniec roku 2008 

wynosił: po stronie dochodów – 8.850.012 zł., po stronie wydatków  - 9.793.665 zł.  Dochody 

zostały wykonane zgodnie z planem – 101% natomiast wydatki  - 92,7% w tym wydatki 

majątkowe 89,9%. Struktura dochodów : dochody własne – 22,1%,  dotacje na 

dofinansowanie zadań własnych bieżących – 3,6%, dotacje na zadania rządowe zlecone  

gminie ustawami – 17,6%,  subwencje – 52,3%, dotacje z budżetu Województwa 

Mazowieckiego  oraz z innych Funduszy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 4,3%,  

dotacje z Narodowej Biblioteki na wydatki bieżące – 0,1%. Podkreślił, że zmniejszenie  

dochodów wiąże się również ze skutkami obniżenia górnych stawek podatków, które za 2008 

rok wynoszą – 401.619,10 zł. i udzielonymi zwolnieniami podatku od nieruchomości od 

budynków mieszkalnych od osób fizycznych i podatku od budowli i budynków od osób 

prawnych – 170.296,40 zł.  

Struktura wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco : wydatki majątkowe – 

11.2%, wydatki na wynagrodzenia 38,9%, wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 6,9%, 

dotacje dla instytucji kultury 0,9%, wydatki na obsługę długu – 1,9%, pozostałe wydatki 

bieżące – 40,2%. Z budżetu gminy finansowany jest  Urząd Gminy, jednostki budżetowe 

oświaty i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan w wykonanie wydatków na poszczególne 

jednostki budżetowe ukształtował się następująco: Urząd Gminy   - 3.231.619,82 zł. , 

wskaźnik % wykonania -  88,7% , udział % wykonania w budżecie gminy ogółem  35,6%           

w tym inwestycje  - 975.441,82 zł.; jednostki  budżetowe oświaty 4.312.077,21 zł. , wskaźnik 

% wykonania – 93,3% , udział wykonania w budżecie gminy – 47,5%; Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  - 1.513.731,77 zł., wskaźnik % wykonania – 99,1% , udział % wykonania                 

w budżecie gminy – 16,7.   W dalszej kolejności omówił wykonanie wydatków                            

w poszczególnych działach. 

Członek Komisji Edward Malicki – odnośnie działu Rolnictwo i łowiectwo w sprawie 

zbiorników wyrównawczych powiedział, że być może  trzeba odstąpić od ich  stawiania, 

ponieważ skoro przewróciły się fundamenty,  to podobnie stanie się ze zbiornikami. 
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Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że przeprowadzone badania geologiczne wskazywały, 

że w miejscach, w których są fundamenty  można postawić zbiorniki. Przyczyną , tego że  

wykonane fundamenty pod zbiorniki przechyliły się,  być może  była nieodpowiednia pora 

lub płynące  źródła. W związku z tym, został opracowany projekt zastępczy i fundamenty 

zostaną wykonane obok.    

Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Gzy za 2008 rok. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2008 rok stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że na jego ręce wpłynęło pismo od Komendanta 

Powiatowego Policji  w Pułtusku  z prośbą, aby samorząd gminy Gzy pomógł w zakupie 

pojazdu służbowego, osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji                     

z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Świerczach w celu poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców gminy Gzy i poprawy działań policjantów pracujących na terenie naszej gminy.  

Zakup pojazdu sfinansowałyby gmina Świercze i gmina Gzy po 1/3 wartości  samochodu          

tj. po 12.000 zł.,  zaś pozostałą 1/3 pokryłaby Wojewódzka Komenda Policji z/s w Radomiu.  

Środki zostałyby wpłacone na Fundusz Wsparcia Policji  i rozliczone po rozstrzygnięciu 

procedur przetargowych oraz dokonaniu zakupu. Nadmienił, że gmina Świercze  w sprawie 

zakupu samochodu podjęła decyzję pozytywną. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie wniosek Komendanta 

Powiatowego Policji W Pułtusku dotyczący dofinansowania zakupu pojazdu oznakowanego 

dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Świerczach. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za” 

przy 1 głosie „wstrzymującym”  pozytywnie  rozpatrzyła w/w wniosek – który stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że zmiany budżetu gminy wiążą się z podjętą na 

ostatniej sesji Rady Gminy uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na złożenie projektu 

systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 Priorytet VII. 

Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji . 

Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej. Tytuł projektu – „Przyszłość zależy od Ciebie”.  Cały projekt opiewa na kwotę -    

96.341 zł. z tego:  gmina dokłada -10.115,81 zł. w formie zasiłków celowych i wypłat ze 

świadczeń społecznych innych, 85% kwoty stanowią środki unijne, pozostałe 4,5% 

dofinansowywuje budżet państwa. Powyższy projekt został wstępnie uwzględniony do 

realizacji i GOPS przystąpił do realizacji zadań, które zostały określone w tym projekcie.         

W związku z tym,  zaszła konieczność wprowadzenia tego zadania i uwzględnienia środków. 

W dziale 750 i 801 – 1.500 zł.  są to wydatki związane z medycyną pracy. Wszyscy pracownicy 

musieli przejść okresowe badania, które odbywają się, co 4 lata.  
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W dziale 600 – zwiększenie planu o 10.000 zł.   na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego   

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości 

Szyszki”. 

Jest również zmiana załącznika Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. W  opinii RIO  zwrócono uwagę,  aby plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej,   doprowadzić do całkowitej  zgodności , co zostało poprawione. 

Wójt Gminy Z. Kołodziejski – przypomniał, że na sesji Rady Gminy 30.12.2008 r. w uchwale  

budżetowej  gminy na  2009 rok ,  kwota 50.000 zł została przeznaczona na pomoc finansową 

dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze 

powiatowej w Szyszkach. Koszt wykonania robót – 180.000 zł. Przed posiedzeniami  komisji, 

podczas  wizji lokalnej,  w której uczestniczyli   radni powiatowi, Starosta , wykonawca i sam 

osobiście, ustalono, że należy wykonać   dodatkowe prace tj. parking za Kościołem od strony 

Gąsocina, położenie chodnika wzdłuż całego cmentarza oraz wyrównanie skarpy i położenie 

chodnika  od P. Skurczyka do skrzyżowania z  drogą do Strzegocina. W związku                           

z rozszerzeniem zakresu robót o dodatkowe prace,  padła propozycja dotycząca zwiększenia 

dofinansowania o kwotę -  10.000 zł. Zwiększenie dofinansowania  budowy chodnika                

w miejscowości Szyszki daje razem  kwotę – 60.000 zł.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt  uchwały                

w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009 .  

Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”  

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

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że projekt uchwały  wynika z  ustawy o finansach 
publicznych. W uchwale w sprawie zmian budżetu gminy zapisujemy  środki natomiast   musi 
być odrębna uchwała  w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w której Rada Gminy 
upoważnia Wójta  do podpisania umowy pomiędzy Starostwem a Gminą Gzy. Rozliczenie 
dotacji nastąpi po wykonaniu zadania.  
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt  uchwały                

w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  

Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”  

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

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że stawka opłaty za 1 m3 wody jaką proponuje Zakład Usług 

Wodnych w Mławie jest na poziomie roku 2008.  Taką stawkę zawiera projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt  uchwały                

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy.  
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Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”  

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

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że drogi zostały wyprofilowane. Żwir dla potrzeb 
remontu i naprawy dróg  zostanie rozpisany i będzie wożony. Kręgi zostaną zamówione.        
W miejscowości Słończewo należy wykonać naprawę  mostka i pobudować przystanek 
autobusowy. Na kilku drogach  krzaki  wycinał Pan Czarnecki. Krzaki, które pozostały Wójt 
będzie  się starał,  żeby zostały wycięte jesienią. 
Członek Komisji Stanisław Pieńkowski – prosił o poprawienie przystanków autobusowych       
w Kozłowie i Starych  Grochach. Przypomniał o potrzebie naprawy mostka  na drodze przy 
lesie „Kozłowiaku” za Panem Pochmarą. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – ponowił prośbę, żeby   podczas łatania dziur           
w asfalcie  na drodze powiatowej Kozłówka- Krzemień, drogowcy  załatali wyrwę w drodze 
od Starych Groch w kierunku  Wójtów- Trojan. 
Członek Komisji Stefan Zadrożny – zwrócił się z prośbą o przydzielenie żwiru na zajazd 
(pętlę)  przy cmentarzu  dla  Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie. 
Następnie zwrócił uwagę dotyczącą pracy równiarki, która równając drogę robi rynnę, co 
podczas opadów deszczu powoduje zastój wody na drodze, ponieważ z boków zostają skarpy 
i woda nie może spłynąć do rowów. Chodzi, tu o drogę od Przewodowa Majorat przez las      
w kierunku Lipnik gm. Pułtusk. 
                         Wobec zrealizowania  porządku posiedzenia  Przewodniczący M. Mordwiński           
o godz. 11.40  zamknął posiedzenie Komisji. 
 

Protokółowała:                                                                                            Przewodniczył: 

 

Ewa  Witkowska 

 


