
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 20/09 

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

 29  lipca  2009 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach  

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Mariusz Mordwiński  – o godzinie 10.15 otworzył posiedzenie 

Komisji, przywitał członków Komisji  i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie                    

w posiedzeniu uczestniczy 5 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. Barbara Polańska          - Sekretarz Gminy 

3. Zbigniew Kołodziejski    - Wójt Gminy 

4. Marianna Filipowicz      - Przewodnicząca Rady Gminy  

Następnie przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie budowy pomnika upamiętniającego nadanie imienia       

     Publicznemu Gimnazjum w Gzach. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 

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

    2009. 

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gzy do realizacji Projektu „Wsparcie 

    systemu ratownictwa w Powiecie Pułtuskim” współfinansowanego ze środków  

    Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu  

    Województwa Mazowieckiego2007-2013 Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie 

    zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy  

    monitoringu.   

6. Sprawy bieżące gminy. 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji M. Mordwińskiego Komisja jednomyślnie przyjęła 

porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej. 

Ad. pkt 1. 

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – odczytała pismo Pani dyrektor Publicznego Gimnazjum 

w Gzach skierowane do Pana Wójta i Rady Gminy. Poinformowała, że pomnik ma stać na 

zewnątrz przed budynkiem szkoły -  na wprost  wejścia do szkoły, zwrócony twarzą do jezdni. 

Postać Papieża Jana Pawła II ma być  wykonana z żywicy, a postument z marmuru  w kolorze 

czerwonobrązowym.  Wysokość postaci ma wynosić 150 cm.  

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka  – poinformowała, że Pani dyrektor szkoły ma zakupić 

gotową postać Papieża  natomiast postument z marmuru ma wykonać kamieniarz.  
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Całkowity koszt z napisami ma wynosić w granicach 10.000 zł. Nadmieniła, że najpierw  była 

propozycja ustawienia półpiersia Papieża w korytarzu szkoły, ale później wyszła inna 

propozycja, że na zewnątrz  będzie  bardziej widoczniej. Pomnik ma być skromny i trwały.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt  uchwały                

w sprawie budowy pomnika upamiętniającego nadanie imienia Publicznemu Gimnazjum       

w Gzach.  

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

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

stanowi załącznik nr  2  do niniejszego protokołu. 

Komisja wyraziła zgodę na objęcie honorowym patronatem uroczystość nadania imienia 

szkole.   

Pismo  Publicznego Gimnazjum w Gzach z prośbą o ufundowanie pomnika Papieża Jana 

Pawła II i objęcie honorowym patronatem uroczystości nadania imienia szkole stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że w dochodach jest zmiana - zwiększenie  

dochodów. Pani dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach wystąpiła do Ministerstwa 

Edukacji  z wnioskiem    o przyznanie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 

na odwodnienie i przygotowanie placu przed szkołą. Projekt opiewał na kwotę 68.000 zł. – 

roboty remontowe przy nawierzchni terenu i odprowadzenie wód opadowych z terenu 

szkoły. Wymóg obejmował 50% X  50% tj. 34.000 zł.  środki budżetu gminy, 34.000 zł. środki 

z rezerwy. Przyznane zostało 20.000 zł. Zadanie zmieści się w kwocie 20.000 zł. plus 34.000 

zł. zabezpieczone przez  gminę i teren szkoły ma być odwodniony.  

W związku z zagospodarowanym pomieszczeniem w budynku szkoły Pani dyrektor wystąpiła 

również z wnioskiem o kwotę 18.000 zł. na zakup pomocy naukowych. Przyznano kwotę 

15.000 zł.  Razem na zadania oświatowe gmina ze środków rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej  otrzymała 35.000 zł.   

Gmina złożyła również wniosek do Marszałka  o dotację  w wysokości 100.000 zł.  na  zadanie 

„Zakup  używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szyszki”. 

Przyznano 70.000 zł.  Zadanie jest dyskusyjne, ale zostało wprowadzone do planu 

inwestycyjnego budżetu gminy. Razem dochody gminy zwiększyły się o 105.000 zł. 

Poza tym gmina składała wniosek o przyznanie środków z Urzędu Marszałkowskiego na 

zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo-Włuski –Begno” na kwotę 300.000 zł. 

Wczoraj została ogłoszona lista przyznania środków. Otrzymaliśmy – 193.000 zł. W związku    

z tym, żeby dalej kontynuować zadanie,  na najbliższej  Sesji Rady Gminy należy zdjąć               

z planowanych  dochodów kwotę  107.000 zł.  i wprowadzić środki własne. Stąd,  będzie 

propozycja autopoprawki. 

Po stronie wydatków są następujące propozycje: 
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- Dofinansowanie drogi powiatowej na odcinku Łady - Zalesie o długości 400 m. Zadanie 

powiatowe - droga powiatowa. Pomoc finansowa  ze strony naszej gminy to połowa 

środków, które miałby partycypować Pułtusk, po połowie – 44.484 zł. Powiat pułtuski 

sfinansuje zadanie przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

- W dziale 750 zmniejszenie planu wydatków  na remont  budynku urzędu gminy o kwotę 

220.000 zł. Zwiększenie na bieżące utrzymanie urzędu 5.000 zł. np. na niezbędny  remont 

pieców, malowanie. Myśli,  że do ustalenia projektu budżetu  (15.11.2009 r.) zostanie 

ustalone, co robić z tym dalej. 

- W dziale 754 wprowadzono zadanie pn. „Zakup używanego średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szyszki”. Koszt – 149.800 zł.,  przy udziale środków                    

w wysokości 70.000 zł. z Budżetu Województwa. 

- W dziale 801 jest  zwiększenie o kwotę 20.000 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 

roboty remontowe przy nawierzchni terenu i odprowadzenie wód opadowych z terenu 

szkoły, 15.000 zł. na pomoce naukowe i dydaktyczne dla Publicznego Gimnazjum w Gzach,  

10.000 zł. na wykonanie pomnika Papieża Jana Pawła II i nowa sprawa – uchwała Rady 

Ministrów z dnia 7.07.2009 r. w sprawie Rządowego  programu wspierania w latach 2009-

2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania       

i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – 

tzw. „Radosna Szkoła”. Gmina może uzyskać wsparcie finansowe i szkoły z naszej gminy będą 

składać wnioski (do 03.08.2009 r.) na pomoce naukowe. Maksymalna pomoc finansowa – 

6.000 zł. bez wkładu własnego gminy,  jeżeli w klasach I-III  liczba uczniów wynosi do 69.          

W naszej gminie szkoły łapią się i gmina wystąpi o  środki na pomoce do miejsca zabaw           

w szkole. 

Natomiast Pani dyrektor PSP w Przewodowie Poduchownym wystąpiła o utworzenie placu 

zabaw przy szkole. Gmina może wejść w ten w ten program i uzyskać   do 50% zwrotu 

poniesionych kosztów. W chwili obecnej, jak będziemy składać wniosek należy zabezpieczyć 

w budżecie gminy 100% wydatkow. Jeśli zostanie to częściowo zrobione i odebrane przez 

specjalną komisję powołaną przez MEN, jedna cześć dotacji ma być przekazana do 

15.10.2009 r.  

Poinformowała, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego jeden z Panów Radnych wystąpił z propozycją zmiany, żeby do budżetu gminy za 

zgodą Pana Wójta wprowadzić środki na pomalowanie frontowej ściany szkoły w Gzach, 

która jest już niezbyt ładna. Panie dyrektorki szkół w Gzach uczestniczyły w posiedzeniu 

Komisji  i powiedziały, że uważają,  że z własnych środków, które mają zabezpieczone nie są 

w stanie zrobić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz – poinformowała, że wczoraj część 

Radnych  oglądała frontową ścianę i uznali, że   nie wygląda tragicznie.   

 

 



- 4 - 

 

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że Pani dyrektor szkoły poinformowała, że  według 

wstępnego kosztorysu opracowanego w marcu br., koszt malowania wynosił 20.000 zł plus 

VAT. Jak to będzie się kształtowało teraz, trudno jest powiedzieć. Poinformowała, że              

w związku z przygotowywaniem do uroczystości, gmina do szkoły  w tym roku  dołożyła 

60.000 zł. Ponadto w grę wchodzi sprawa odwodnienia – rowu. Nadmieniła, że Pan Wójt 

jedzie dziś do  Starostwa Powiatowego na spotkanie w tej sprawie. Uznała, że Powiat będzie 

chciał, żeby gmina dołożyła dalej pieniędzy. Z wczorajszej  wypowiedzi Pani dyrektor 

wynikało, że odwodnienie jest zrobione do przydrożnego rowu. Jej zdaniem, żeby rów 

odebrał wodę powinien być odpowiednio zrobiony i  są konieczne  dalsze  prace przy  nim,          

a jest to droga powiatowa. Prace mają być robione,  ale kiedy nie wie.  

Sekretarz B. Polańska  - wyjaśniła, że przed siatką  praktycznie nie ma rowu, ponieważ jest 

tam zrobiony parking. Chodzi  o to, żeby odprowadzić wodę,   zrobić kryty rów i wykonać  na 

tym parking. 

Członek Komisji Leon Pytel – zapytał, czy wie już o tym Pan Strzyżewski – dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że wie. Wie i Pan Starosta. 

Członek Komisji L. Pytel – zapytał,  czy nie ma innej możliwości odprowadzenia wody? 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że zaplanowane są tam studzienki. Podczas obecnie 

trwających  prac fachowcy stwierdzili, że jest tam bardzo niski grunt – woda jest wysoko. 

Studzienki w pewnym stopniu zaspokoją  problem, ale woda jeszcze  musi gdzieś odpłynąć. 

W związku z tym,  jeżeli nie będzie rowu, woda nie będzie miała możliwości  odpłynięcia. 

Dodała , że nasi Radni Powiatu uzgadniali pewne fakty, że przed uroczystością nadania 

imienia szkole, na rowie,  planowane jest  wykonanie parkingu z kostki brukowej. 

Członek Komisji L. Pytel – uznał, że na dzień dzisiejszy nic nie wiadomo na ten temat. 

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie wiemy jeszcze nic, ale dzisiaj            

w Starostwie ma być spotkanie na temat przekwaterowania pogorzelca oraz ma być  

omawiana sprawa położenia kostki. 

Członek Komisji L. Pytel – powiedział, że trochę  jest zbyt późno. Prace powinny być 

prowadzone w maju. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że zostawiła rezerwę z wolnych środków na 

wypadek jeżeli nie otrzymamy środków  na drogę, i część tych środków można będzie 

uruchomić. Jej zdaniem, jeżeli trzeba będzie dofinansować rowy, to raczej trzeba będzie         

z czegoś zrezygnować. Dlatego  lepiej dokończyć odwodnienie jak zrobić malowanie. Pani 

dyrektor szkoły uważa, że nie jest aż tak tragicznie. 

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – powiedziała, że myśli, że Pani dyrektor nie ma nic 

przeciwko temu, żeby  pomalować, ale jeśli  nie będzie   pomalowane też się nic nie stanie Jej 

zdaniem byłby to koszt w granicach 20.000 zł. – 30.000 zł.  

Członek Komisji L. Pytel – stwierdził, że chodzi  o parkowanie samochodów. Jeśli ma być 

kryty rów, to muszą być wzmocnione kręgi i będą koszty. 



- 5 - 

 

Skarbnik E. Głowacka -  uznała, że  czy Powiat zrobi to w tym roku, i jak to będzie nie wie jak 

to będzie nie wie. Po czym zapytała Pana  Wójta,  czy sprawa rowu była wcześniej omawiana 

w Starostwie ? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że sprawa w Starostwie nie była jeszcze omawiana. Było 

zgłoszenie od  naszych Radnych Powiatu. 

Skarbnik E. Głowacka – uznała, że prawdopodobnie Powiat będzie chciał znowu udzielenia 

pomocy finansowej tak jak na każdą drogę.  

Członek Komisji Edward Malicki – przypomniał, że przykrycia rowów na drodze 

wojewódzkiej domagał się nieżyjący dyrektor PSP w Przewodowie Pan Machnowski w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa dla dzieci, po czym zapytał, czy Pan Wójt już coś wie na ten 

temat? 

Członek Komisji L. Pytel – wyjaśnił, że droga jest do remontu i teraz  nie zrobią przykrycia 

rowu. Panu Wójtowi nadmienił, że należy się spotkać się z Panem Kondraciukiem                       

i porozmawiać,  żeby droga została wciągnięta do planu. Dodał, że z tego,  co się dowiedział, 

to nikt tym się nie interesował. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt  uchwały                

w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009.  

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

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

stanowi załącznik nr  4  do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że jeśli chodzi o kredyt długoterminowy, to na początku 

roku był planowany w wysokości 1.950.000 zł. W ostatnim projekcie uchwały był w kwocie 

1.850.000 zł. W tej chwili 1.800.000 zł. i uważa, że żadnych zmian nie będzie. Kredyt będzie 

zaciągnięty częściowo na pokrycie deficytu i spłatę rat kredytu. Po podjęciu uchwały gmina 

przystąpi do przetargu,  żeby we wrześniu pobrać kredyt i nie utracić płynności finansowej. 

Nadmieniła, że przy zaciągnięciu kredytu zostały zachowane kryteria, którą obowiązują           

z ustawy o finansach publicznych tj.  kredyt nie przekracza 60% dochodów, wartość 

zaciągniętego długu nie przekracza 15 % spłat rat kredytu i odsetek. Przypomniała, że przy 

podjęciu uchwały musi być bezwzględna liczba głosów, przynajmniej przy połowie składu 

Rady. Głosy wstrzymujące liczą się jak  głosy przeciwko. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt  uchwały                

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009.  

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

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

stanowi załącznik nr  5  do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej jest powiązany z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu.  
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Musi też spełniać formalny wymóg ustawy o finansach publicznych: zabezpieczenie środków        

w budżecie oraz odrębna uchwała o udzieleniu pomocy publicznej ze wskazaniem  na jakie 

zadanie, oraz  że upoważnia się Wójta do podpisania umowy w tej sprawie. W dalszej 

kolejności gmina przekazuje Starostwu pieniądze i podpisuje porozumienie. Następnie 

Starostwo przekazuje gminie  ksero faktur, że kwoty zostały wydane na ten cel.   

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt  uchwały                

w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  

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

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

stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5. 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła,  zmianę tytułu projektu uchwały. Powiedziała, że kiedy 

pisaliśmy zaproszenia  na posiedzenia Komisji opracowaliśmy własny  projekt uchwały. 

Później Starostwo Powiatowe  zredagowało projekt uchwały wspólny dla 7 gmin.                    

W proponowanym projekcie uchwały Rada Gminy wyraża zgodę  na przystąpienie do 

realizacji projektu  „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego  oraz krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego” i zaplanowanie środków finansowych                 

w budżecie gminy na rok 2010, na realizację projektu w wysokości 60.000 zł. oraz upoważnia 

Wójta Gminy do podpisania umowy partnerskiej. W umowie partnerskiej są wymienieni  

partnerzy - wszystkie gminy plus  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                  

w Pułtusku. Całkowity planowany koszt realizacji projektu to 4.000.000 zł. Kwota 

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   - 3.400.000 zł. tj. 85% 

całego kosztu, wkład w wysokości 600.000 zł.   stanowi 15% całkowitych kosztów projektu. 

Każda z gmin uczestniczących w projekcie przekaże dla Powiatu Pułtuskiego pomoc 

finansową w formie dotacji celowej w wysokości 60.000 zł.  W przypadku pozyskania innych 

środków finansowych na 15% wkład własny, o którym mowa w ust. 3 gminy przekażą 

proporcjonalnie mniejszą dotację celową dla Powiatu Pułtuskiego. Sprzęt ratowniczy 

zakupiony w ramach projektu będzie własnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Pułtusku oraz gmin uczestniczących w projekcie. Każda z gmin uczestniczących     

w projekcie otrzyma sprzęt ratowniczy o wartości 320.000 zł.   

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt  uchwały                

w sprawie przystąpienia do projektu : „Wsparcie techniczne systemu reagowania 

kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego”. 

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

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

stanowi załącznik nr  7 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 6.  

Członek Komisji E. Malicki – zapytał, co do końca  nie  jest zrobione z oświetleniem                 

w Przewodowie? Dodał, że z tego, co rozmawiał z Panem Wójtem, to była nieuregulowana  

suma. 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że oświetlenie do końca nie jest  zrobione. Kwota  do 

zapłaty wynosiła  ok. 2.000 zł.  

Przewodnicząca Rady Marianna Filipowicz - poinformowała, że wczoraj zaobserwowała, że 

w Gotardach były wykaszane rowy przy drogach gminnych. 

Członek Komisji L. Pytel – zapytał, czy odbyły się wybory sołtysa w Nowym Przewodowie? 

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że wybory sołtysa się odbyły. Sołtysem wsi został 

wybrany Pan Postek Andrzej.  Dodała, że mieszkańcy wsi, którzy byli na zebraniu wiejskim 

usilnie namawiali Pana Długołęckiego, ale definitywnie zrezygnował.    

Członek Komisji Stanisław Pieńkowski – powiedział, że byłoby dobrze żeby przystanek         

w Kozłowie powstał w tym roku, będą  stały nowe znaki drogowe.  

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że znaki drogowe będą stały, przystanek pewnie nie. 

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – zapytała, kto projektował przystanek w Słończewie? 

Dodała, że jej osobiście to nie przeszkadza, ale komentują wygląd okienek, że siedzą tam 

zamocowane rurki.  

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że przystanek w Słończewie projektowała i wykonała 

Gminna Spółka Wodna. 

Członek Komisji L. Pytel – pytał o most w Słończewie, czy jest budowany, czy dzieje się coś 

na Stacji Uzdatniania Wody w Gzach-Wisnowych? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że most w Słończewie nie jest budowany. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, kiedy ruszy  żwirowanie i równanie dróg? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że trzeba podpisać umowę i rozpisać żwir. Zaznaczył, że 

w związku z tym, że  jest dużo chętnych będzie problem komu go przydzielić. Każda wieś 

złożyła podanie.  

Członek Komisji E. Malicki – prosił, aby Pani Sekretarz powiedziała coś konkretniejszego         

w spawie funduszu wiejskiego.  

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że zebrania wiejskie,  na których wieś powinna 

zadecydować na co chce  przeznaczyć pieniądze powinny odbyć się do końca września 

bieżącego roku. Następnie Pan Wójt decyduje, czy pieniądze są przeznaczone zgodnie                

z ustawą o funduszu sołeckim i udziela odpowiedzi. Wyjaśniła, że pieniądze można 

przeznaczyć na żwirowanie, na budowę oświetlenia, na budowę przystanku, tablicę 

informacyjną. Poinformowała, że do pism wysłanych do sołtysów o wysokości funduszu 

został załączony wniosek,   gdzie należy wyszczególnić zadanie i podać wartość kwotową. 

Wieś musi się zmieścić w przydzielonej dla niej kwocie. Dalsza realizacja zadania następuje    

w gminie.  
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Członek Komisji E. Malicki – zapytał, co będzie jeśli nie złoży wniosku o fundusz sołecki,          

a będzie chciał, żeby gmina wyżwirowała we wsi pewien odcinek drogi?  

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że jeżeli wieś nie chce, to nie składa wniosku. 

Członek Komisji E. Malicki – uznał, że jeżeli  z budżetu gminy  odejmie się środki na   fundusz 

sołecki, a wiadomo, że z budżetu były przeznaczane środki na drogi,  wówczas znacznie 

uszczupli się budżet gminy. Jeżeli wieś złoży wniosek,  to pieniędzy tych nie można planować 

do określonego zadania. Natomiast gdyby wniosku nie było, to środki te można  planować 

budżecie. 

Członek Komisji Marian Jakubaszek – zapytał, czy Pan Czarnecki na drodze Ostaszewo-

Włuski – Ostaszewo-Pańki  wytnie krzaki, ponieważ grube zabrał, a drobne zostawił? 

Następnie zgłosił  mostek, który zawalił się na zakręcie w miejscowości Ostaszewo –Pańki. 

                         Wobec zrealizowania  porządku posiedzenia  Przewodniczący M. Mordwiński           

o godz. 11.06  zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Protokółowała:                                                                                            Przewodniczył: 

Zofia Pszczółkowska 

 


