
P R O T O K Ó Ł Nr 2/2007

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu 

odbytego w  dniu 08.01.2007 r.  w pokoju Wójta 

 pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego - Przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji wg załączonej listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1. Elżbieta Głowacka            - Skarbnik Gminy

2. Zbigniew Kołodziejski       - Wójt Gminy

3. Marianna Filipowicz          - Przewodnicząca Rady Gminy  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków 

Komisji i zaproszonych gości. Zapoznał z tematyką posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącej 

    Rady Gminy Gzy.

2. Projekt uchwały w sprawie: zasad wypłacania diet radnym.

3. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla wójta Gminy Gzy.

4. Projekt uchwały w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

    Problemów Alkoholowych na 2007 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie: programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

6. Projekt uchwały w sprawie:  uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2007.

7. Projekt uchwały w sprawie:  uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na 2007 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gzy na

    2007 rok.

9. Rozpatrzenie wniosku radnych Gminy Gzy Zofii  Frąckiewicz i Mariana Jakubaszek

    w sprawie przywrócenia pierwotnej wersji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy

    i modernizację drogi gminnej (asfaltowanie) Szyszki – Ostaszewo-Pańki – Ostaszewo-

    Wielkie  w roku 2007.

10. Rozpatrzenie wniosku Rad Sołeckich Wsi Grochy Stare i Wójty-Trojany dotyczącego

      umieszczenia w budżecie gminy na 2007 r. dokończenia budowy drogi w miejscowości 

     Grochy Stare – Wójty-Trojany na odcinku 1400 mb rozpoczętej w 1997 r.

11. Zagospodarowanie obiektu po byłej Gminnej Spółdzielni „SCh” w Ołdakach.

12. Sprawy bieżące gminy.   
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Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – zaproponował przeniesienie punktu 9 i 10 jako 6 i 7 

gdyż wiążą się z budżetem gminy Gminy na 2007 rok. Pozostałe punkty pozostają w kolejności 

jak ustalono wcześniej. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński - poddał pod głosowanie proponowany porządek 

posiedzenia z zaproponowanymi zmianami..

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

przyjęła jednogłośnie proponowany porządek posiedzenia  z zaproponowanym zmianami.  

Ad. pkt 1

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że zaproponował aby wynagrodzenie Przewodniczącego 

Rady Gminy było ujednolicone i nie wynosiło 936 zł  a 1.000 zł. Natomiast  dieta  radnego 

wynosiłaby  100 zł.  tak jak w projekcie uchwały w sprawie: wypłacania diet radnym.  

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński  -  zapytał,  jak  kształtuje  się  wynagrodzenie 

Przewodniczącego Komisji w gminach ościennych?

Wójt  Z.  Kołodziejski –  odpowiedział,  że  w  gminach  wynagrodzenie  Przewodniczących 

Komisji kształtuje się w granicach od 120 zł. do 150 zł. 

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w 

sprawie: ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.

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. 

Ad. pkt 2 

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że jeśli chodzi o wynagrodzenie radnych to dieta radnego 

wynosiłaby 100 zł..   Do tej  pory  radni  i  Przewodniczący Komisji  mieli  stawki jednolite. 

Dodał, że w niektórych gminach Przewodniczący Komisji  i radni mają stawki zróżnicowane 

np. w gminie Obryte i Zatory. Natomiast dieta sołtysa wynosi ½ diety radnego.

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w 

sprawie: zasad wypłacania diet radnym.

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 3 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 3

Przewodnicząca Rady Marianna Filipowicz – powiedziała,  że  do tej  pory Wójt  pobierał 

wynagrodzenie w kwocie 6.125 zł. W tej chwili proponuje się wynagrodzenie wyższe o 10 do 

15%.  Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4.000 zł., dodatek  specjalny – 1.050 zł., dodatek 

funkcyjny w kwocie 1.250 zł., dodatek za wieloletnią prace w wysokości 20%  wynagrodzenia 

czyli 800 zł. Łączne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiłoby 7.100 zł. –

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, ile wychodzi z wyliczenia  netto ?   

Wójt  Z.  Kołodziejski –  powiedział,  że  dokładnie  nie  pamięta,  ale  z  wyliczenia  netto 

wynosiłoby  4.500  zł.  do  4.600  zł.  Dodał,  że  w  poprzedniej  kadencji  miał  wynagrodzenie 

najniższe. Natomiast jeśli chodzi o sąsiadów  to wynagrodzenie Wójta  gminy Świercze wynosi 

- 7.800 zł., Wójt   gminy Pokrzywnica - 7.740 zł. Podobne wynagrodzenie ma Wójt gminy 

Obryte. Według Wójta stawka jego prawdopodobnie będzie najniższa.

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w 

sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy.

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.

Członek Komisji  Edward Malicki –  zapytał,  czy planuje  się  podniesienie  wynagrodzenia 

pracownikom Urzędu ?

Wójt Z. Kołodziejski -  odpowiedział, że  w budżecie przewidziano wzrost wynagrodzenia 

pracowników o 3% ale uważa, że trzeba to przemyśleć i znaleźć większe środki.

Ad. pkt 4

Wójt  Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że z tytułu sprzedaży alkoholu w sklepach gmina pobiera 

opłaty roczne wg stawek określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości                            i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z tym  środki w kwocie 34.125 zł, które wpłyną z 

tego tytułu do kasy Urzędu przeznaczane są na realizację Gminnego  Programu Profitaktyki     i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych jest  Pani Jadwiga Frąckiewicz.

Skarbnik E. Głowacka -  powiedziała, że środki te wykorzystywane są głównie w szkołach. 

Nauczyciele organizują różne zawody, dzieci różne konkursy. 
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Za pieniądze te są zakupywane nagrody indywidualne, nagrody dla szkoły, organizowane są 

spotkania z osobami prowadzącymi szkolenia nt. skutków picia alkoholu. Wysyłane są osoby na 

szkolenia, co roku kilkoro dzieci kierowanych jest na kolonie, które częściowo finansowane są 

z tych środków.  Są także indywidualne sprawy kierowane do leczenia. Pokrywane są koszty 

przewiezienia osoby do zakładu leczniczego w celu zastosowania terapii czy kierowania na 

terapię. Dla członków tej Komisji ustalone są również diety. Ze środków tych wyposażana jest 

również Kawiarenka Internetowa w Publicznym Gimnazjum w Gzach. Kupowany jest papier i 

inne podstawowe rzeczy.  Uznała,  że  środki  z  tytułu opłat  za  sprzedaż  alkoholu w 2006 r. 

wykorzystywane zostały  w 100%.    

Przewodnicząca  Rady  M.  Filipowicz –  powiedziała,  że  kiedyś  były  spotkania 

z psychologiem.

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że spotkania były, ale Komisja zrezygnowała. Skarbnik 

nie wie dla czego. Może nie było chętnych, ale raczej  zrezyganowała ta osoba.  Nie było 

psychologa, któryby przyjeżdżał. Jedna Pani wyraziła chęć aby przyjeżdżać raz w miesiącu, ale 

było za mało godzin. Jej zdaniem pobyt przez 2 godziny to za mało aby osiągnąć jakikolwiek 

efekt. 

Przewodniczący Komisji  M. Mordwiński – zapytał,  czy zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

zaczyna się od roku kalendarzowego, czy inaczej?  

Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział,  że  ważność zezwolenia może zaczynać się różnie. 

Zależy od tego,  kiedy kończy  się  ważność poprzednio wydanego zezwolenia  na sprzedaż 

danego rodzaju alkoholu. 

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński -  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w 

sprawie:  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych na 2007 rok. 

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 5

Wójt  Z.  Kołodziejski   -  powiedział,  że  w  roku  budżetowym  2007   nie  przewiduje  się 

współpracy z organizacjami pożytku publicznego.
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Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński  – poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w 

sprawie: programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

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 6

Przewodniczący Komisji  M. Mordwiński – odczytał  wniosek  radnych Gminy Gzy Zofii 

Frąckiewicz i Mariana Jakubaszek w sprawie przywrócenia pierwotnej wersji  Planu Rozwoju 

Lokalnego Gminy Gzy i  modernizacji  drogi gminnych (asfaltowanie) Szyszki - Ostaszewo-

Pańki  - Ostaszewo-Wielkie  w roku 2007 . 

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił,   że gmina posiada uchwalony  Plan Rozwoju Lokalnego 

Gminy Gzy. W Planie tym umieszczone są drogi do realizacji na poszczególne lata. Poprzednia 

Rada nic nie zmieniając wprowadziła do PRL  na 2007 r. drogę  Żebry-Falbogi – Gąsiorówek 

oraz na 2008 r. drogę Sulnikowo - Nowe Skaszewo. W ślad za tym zostały uchwalone środki na 

opracowanie  dokumentacji.  Na  koniec  kadencji  poprzedniej  Rady  jako  Wójt  opracował 

dokumentację  na drogi  Żebry-Falbogi  –  Gąsiorówek, opracowany jest  kosztorys i  drogę tą 

wprowadzono  do  projektu  budżetu  gminy   na  rok  2007.  Poza  tym mamy w   budżecie 

dokumentację na drogę z FOGR-u  na modernizację odcinka drogi Mierzenic - Grochy Stare, 

której  do  realizacji  zostało   ok.  750  mb  .  W związku  z  tym  jeśli  pozytywnie  zostanie 

rozpatrzony   wniosek  radnych   musiałby  być   zmieniony  cały  budżet  gminy  ,  ponieważ 

musiałby być ujęty w dokumentacji i projekcie. Mogłaby też zaistnieć  sytuacja, że  zanim 

opracujemy dokumentację na drogę wymienioną w wniosku  mogłoby być tak, że by nie było 

co  złożyć.  Droga  zgłoszona  przez  radnych  we  wniosku  jest  w  PRL  na  2007  r.  i  jest 

przewidziana  do  opracowania  dokumentacji.  Komisja  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa 

Publicznego wniosku radnych nie rozstrzygnęła. 

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński –  podał  pod  głosowanie  wniosek  radnych  Z. 

Frąckiewicz  i  M.  Jakubaszek  w  sprawie  przywrócenia  pierwotnej  wersji  Planu  Rozwoju 

Lokalnego Gminy Gzy i modernizacji drogi gminnej (asfaltowanie)  Szyszki - Ostaszewo-Pańki 

-  Ostaszewo-Wielkie w roku 2007. 



- 6 -

Komisja  w  obecności  5  członków  Komisji  uczestniczących  w  posiedzeniu  –  5  głosami 

„ przeciw” negatywnie zaopiniowała w/w wniosek radnych proponowany na sesję Rady Gminy 

– który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 7  

Przewodniczący Komisji  M. Mordwiński  -  odczytał  wniosek Rad Sołeckich Wsi  Grochy 

Stare i Wójty – Trojany dotyczący umieszczenia w budżecie gminy na 2007 r. dokończenia 

budowy drogi w miejscowości Grochy Stare – Wójty-Trojany na odcinku 1400 mb rozpoczętej 

w 1997 r. i poddał pod głosowanie.

Komisja  w  obecności  5  członków  Komisji  –  3  głosami  „przeciw”,  przy  1  głosie 

„wstrzymującym”  negatywnie  zaopiniowała  wniosek  w/w  Rad  Sołeckich   dotyczący 

umieszczenia w budżecie gminy na 2007 r. dokończenia budowy drogi w miejscowości Grochy 

Stare – Wójty –Trojany na odcinku 1400 mb rozpoczętej w 1997 r. na sesję Rady Gminy. Jeden 

członek Komisji będący w pokoju Wójta  nie wziął udziału w głosowaniu. 

Ad. pkt 8

Skarbnik E. Głowacka –  powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych projekt 

budżetu do 15 listopada opracowywuje Wójt Gminy na podstawie danych jakie uzyska od 

Ministra Finansów odnośnie projektu subwencji ogólnej dla gmin, projektu  dochodu z tytułu 

udziału  w   podatku  od  osób  fizycznych  jak  również  projektu  dotacji  celowych,  które 

otrzymujemy z Budżetu Państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie   i zadań, na 

które  jakby  gmina  uzyskuje  środki  na  dofinansowanie  zadań  bieżących.  Gmina  wykonuje 

zadania własne, które są określone w ustawie o samorządzie gminnym i zadania zlecone, na 

które uzyskuje środki i których przybywa np. sprawa paliwa czy klęska suszy.  Największe 

środki  jakie  otrzymujemy z  Budżetu  Państwa  są  to  środki  na  realizację  zadań  Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to jednostka budżetowa  podległa gminie, która realizuje 

zadania rządowe i zadania własne.  Z zadań rządowych realizowane są zadania wyborów do rad 

gmin,  sprawy związane  z  aktualizacją  spisu wyborców,  częściowo sfinansowane zadania  z 

zakresu  ewidencji  ludności,  czy  wydawania  dowodów  osobistych.  Dochody  zostały 

wyszacowane na kwotę 7.948.431 zł. Jakie środki jeszcze otrzymamy na zadania  dokładnie 

będzie wiadomo po zatwierdzeniu projektu Budżetu Państwa.  Chodzi tu głównie o subwencję 

ogólną.  
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Jeśli  chodzi  o  wydatki  to  są  zaplanowane  na  kwotę  7.852.131  zł.,  na  wydatki  bieżące  - 

7.036.131 zł. , wynagrodzenia  - 3.134.005zł., pochodne od wynagrodzeń - 628.009 zł. , dotacja 

dla bibliotek - 62.000 zł., obsługa długu - 141.000 zł. , wydatki majątkowe – 816.000  zł. Przy 

kalkulacji  wydatków  uwzględniono  średnioroczny  wskaźnik   cen  towarów  i  usług 

konsumpcyjnych  w  wysokości  1,9%,  średnoroczny  wzrost  wynagrodzeń  dla  oświaty  w 

wysokości 2%, dla administracji 3%. Skarbnik zaznaczyła, że największy ogrom wydatków jest 

w oświacie.  Wzrastają również wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów. Natomiast 

liczba uczniów zmniejsza się. Stwierdziła, że w gminie dochody są tylko z podatków i trzeba 

pobierać kredyty, które są rozciągane na lata  i  trzeba je spłacać np. na Halę Sportową. Dodała, 

że przez ostanie  4 lata inwestycji  zrobiono ogrom ale gmina pobrała kredyty, które trzeba 

spłacać.  Zadłużenie  gminy na  dzień  31.12.2007 r.  stanowi  31,4% planowanych dochodów. 

Odnośnie  pożyczki  na  wodociągowanie  „  Zadanie  Borza–Strumiany  –  Grochy-Serwatki 

„  powiedziała,  że  poprzednia Rada pobrała  pożyczkę w wysokości  -350.000 zł.  i   połowa 

pożyczki jest już spłacona. Po spłaceniu połowy pożyczki można wystąpić o umorzenie. Jeśliby 

pożyczka została umorzona do 50% środki, które są w prognozie długu uchwały budżetowej, 

zostaną przesunięte ze spłaty na wydatki majątkowe –  ekologiczne. W roku 2007 planowane 

kredyty  wynoszą - 650.000 zł., spłata kredytów i pożyczek - 947.804 zł. Spłata rat kredytów i 

pożyczek oraz odsetek bankowych w roku 2007 stanowią 13,6% planowanych dochodów.  

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński  -  odczytał  Uchwałę  Nr  364/C/2006  Składu 

Orzekającego Regionalnej w Warszawie z dnia 12.12.2006 r.  w sprawie wydania opinii           o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2007 rok wraz       z 

informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami – która stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 

W tym  momencie  do  pokoju  Wójta  przybył  członek  Komisji  Leon  Pytel.  Aktualna  ilość 

członków Komisji biorących udział w posiedzeniu – 6.  

Wójt  Z.  Kołodziejski –  jego  zdaniem  do  projektu  budżetu  gminy   należałoby  wnieść 

autopoprawkę  znaleźć  środki  i  zaznaczyć  jakie  drogi  przewidujemy  do  opracowania 

dokumentacji. Zaproponował,  aby dokumentację opracować na  drogi, które są ujęte  w PRL w 

pierwszej kolejności, a później na drogi następne.
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Członek Komisji L. Pytel -  powiedział, że nie wiadomo czy dojdzie do zamiany drogi od Ład 

do Skórznic o długości 3700 mb na drogę od Przewodowa do granicy Lipnik o dł. 2000 mb. 

Uważa, że na ten temat należy wszcząć rozmowy aby przy zmianie PRL wprowadzić drogę 

przynajmniej na 2010 r. i 1500 mb drogi pokryć asfaltem. Dodał, że droga  Łady - Skórznice 

miała wejść do asfaltowania w poprzedniej  kadencji Powiatu ale nie weszła. Jego zdaniem 

droga  Porzowo -  Skórznice jest ważna, ponieważ  stanowi jeden ciąg komunikacyjny. Dodał, 

że w związku z tym, że uznano duże zaległości  na terenie gminy Zatory  na dzień dzisiejszy do 

asfaltowania nie weszła żadna z dróg  powiatowych z terenu gminy Gzy.

Wójt Z. Kołodziejski – uważa, że dobrze byłoby na terenie gminy drogi powiatowe zrobić. Ale 

jeśliby trzeba było dołożyć 7,5% środków gminy to lepiej na początku tej kadencji środki 

uzyskane z zewnątrz dołożyć do naszych dróg.   

Skarbnik E. Głowacka – zaznaczyła, że wszystkie inwestycje z 2007 r. nie są ujęte w budżecie 

gminy. Uważa, że należy wprowadzić zmianę w PRL.

Członek Komisji L. Pytel – jego zdaniem, chodzi tylko o środki na opracowanie dokumentacji. 

Członkowie  Komisji   E.  Malicki,  Marian  Jakubaszek  i  Stanisław  Pieńkowski  - 

wnioskowali  o wniesienie autopoprawki  do budżetu gminy Gzy  na 2007 r. polegającej na 

zwiększeniu  planu  w Dziale  600  –  Transport  i  łączność  Rozdział  60016  Drogi  publiczne 

gminne z przeznaczeniem kwoty 40.000 zł. z wolnych środków na opracowanie dokumentacji 

na następujące drogi:

- Porzowo 650 mb,

- Ostaszewo-Pańki – Szyszki ok. 2000 mb,

- Porzowo- Kozłowo ok.1550 mb,

- Ostaszewo-Wielkie - Szyszki (Begno – Ostaszewo-Wielkie- Ostaszewo-Włuski) ok. 2000mb,

- Kozłowo - Porzowo 1500 mb.

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie w/w autopoprawkę  .

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

pozytywnie zaopiniowała wniosek o  wprowadzenie autopoprawki do budżetu gminy Gzy na 

2007 r.  i przeznaczenie kwoty 40.000 zł. z wolnych środków na opracowanie dokumentacji na 

w/w drogi gminne.
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Członek  Komisji  E.  Malicki -   zapytał  ponownie,  czy  będzie  szansa  na  podwyżki  dla 

pracowników  ?

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że w  projekcie budżetu  dla wszystkich łącznie z 

Wójtem jest planowany wzrost  wynagrodzenia średnio o 3%. Dla oświaty o 2%. Przeliczjąc 

5%  dla Urzędu Gminy łącznie ze skutkiem podwyżki  Wójta byłaby to kwota 21.500 zł., dla 

Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  2.000  zł.,  dla  Zespołu  Obsługi  Szkół  łącznie  z 

kierowcą 3.050 zł.. Razem byłoby to ok. 27.000 zł. Uważa, że przy tym projekcie budżetu nie 

powinno się wprowadzać podwyżki  dla pracowników, ponieważ nie wiadomo jak będzie z 

subwencją  oświatową  i  jak  będzie  ze  środkami na  inwestycje,  a  pewna  rezerwa  środków 

powinna w budżecie pozostać aby w ciągu roku można było zmieniać budżet. 

Członek Komisji  L. Pytel -  zapytał,  czy podwyżki można byłoby wprowadzić do budżetu 

gminy  w miesiącu marcu ale od 1 stycznia br. ?

Skarbnik  E.  Głowacka –  odpowiedziała,  że  Rada budżet  gminy może  zmienić  w każdej 

chwili. Wynagrodzenia są w kompetencji Rady i Rada decyduje o tym ile środków przeznaczyć 

na wynagrodzenie. 

Członkowie  Komisji E. Malicki i M. Jakubaszek – wnioskowali aby sprawę tę odłożyć,      a 

do tematu wrócić później.  

Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, że przy projekcie budżetu występowała do Wójta, aby 

zmienić strukturę organizacyjną Urzędu. Radni wiedzą jak pracownicy pracują w referatach i 

jak  to  wygląda.  Gmina  ma  jednostki  podległe  GOPS  –  3  osoby  merytoryczne.  Finanse 

obsługuje Referat Finansowy Urzędu Gminy. Budżet GOPS jest olbrzymi. Są to dotacje celowe 

Budżetu  Państwa.  W gminach  są  już  propozycje  struktur  organizacyjnych  żeby  utworzyć 

stanowisko księgowego – osoby, która zajmowałaby się wyłącznie obsługą finansową GOPS. 

Są to  pieniądze znaczone,  rozliczane bardzo szczegółowo.  Była propozycja  zmiany,  ale  ze 

względu na brak środków nie zostało to wprowadzone. Przybyły również  zadania związane z 

paliwem i  suszą,  a  pracowników nie  przybyło.  Uważa,  że  sprawą tę  należy rozwiązać w 

najbliższym czasie.  

Członek Komisji L. Pytel – powiedział, że Wojtowie gmin składali do Powiatowego Urzędu 

Pracy w Pułtusku zapotrzebowanie na pracowników. W związku z tym ma prośbę aby Wójt 

złożył wniosek o 3 osoby,  a  nawet więcej. Być może gminie zostałyby przydzielone  te osoby i 

byłaby jakaś pomoc np. do kserowania. 
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Wójt  Z.  Kołodziejski –  powiedział,  że  pomoc  taka  jest  potrzebna,  ale  chodzi  głownie  o 

zatrudnienie pracownika.

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński -  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w 

sprawie  :  uchwalenia  budżetu gminy Gzy na  rok 2007 łącznie  z  przegłosowaną wcześniej 

autopoprawką. 

Komisja w obecności 6 członków uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za”  pozytywnie 

zaopiniowała w/w projekt budżetu gminy Gzy na rok 2007 wraz z autopoprawką polegającą na 

przeznaczeniu  kwoty  40.000  zł.  z  wolnych  środków  na  opracowanie  dokumentacji  na 

następujące drogi gminne: Porzowo 650 mb, Ostszewo-Pańki – Szyszki ok. 2000 mb, Porzowo 

–  Kozłowo  ok.  1550  mb,   Ostaszewo-Wielkie  –  Szyszki  (Begno-Ostaszewo-Wielkie  – 

Ostaszewo-Włuski) ok. 2000 mb i Kozłowo – Porzowo 1500 mb, na sesję Rady Gminy – który 

stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 9

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński  –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w 

sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na 2007 r. 

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 11 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10 

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński  –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w 

sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gzy na 2007 rok.

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 12 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że obiekt po byłej Gminnej Spółdzielni „SCh” w Ołdakach 

wynosi 4,00 ha, a budynki istniejące na nim są zaniedbane. Obiekt jest pilnowany doraźnie. 

Problem próbował rozwiązać ale do niczego nie doszło. Obiekt jest wyceniony na ok. 350.000 

zł. Poprzednia Rada i Klub Radnych Samorządowe Porozumienie Rolników pierwotnie chciał, 

aby obiekt sprzedać za 1.000.000 zł..   Po prośbach odpuścili na 700.000 zł., ale obiektu nie 

można było sprzedać.  
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Później   zainteresowanych wydzierżawieniem części obiektu było 2 chętnych. Jeden z nich 

zrezygnował i tak pozostało. Na dzień dzisiejszy został   1 chętny, który zainteresowany  jest 

najlepszym budynkiem po pawilonie handlowym. 

W związku z tym być może na sesji Rady Gminy trzeba będzie postawić wniosek o zbycie. 

Wójt proponuje spróbować zbyć obiekt w drodze przetargu nieograniczonego. Najlepiej byłoby 

aby znalazła  się osoba, która zakupiłaby całość na działalność nieuciążliwą, ekologiczną do 

przyjęcia i stworzyła miejsca pracy.  Jeśliby to się nie udało  proponuje zbycie w częściach.

Członek Komisji L. Pytel – był zdania,  aby ze zbyciem obiektu jeszcze się wstrzymać.

Wójt Z. Kołodziejski – jego zdaniem, można spróbować. Jeśli  nie wyjdzie, przetarg w każdej 

chwili można unieważnić. Uznał, że sprawdzi czy ważna jest wycena obiektu. Jeśli wycena 

byłaby nieważna wówczas punktu w sprawie zbycia obiektu do porządku na sesji Rady Gminy 

nie zgłosi. Uważa, że być może z tym tematem należy poczekać i dokładnie rozpoznać sprawę, 

a co myślą radni poinformować w punkcie sprawy bieżące gminy. Wójt powiedział, że  sprawę 

z obiektem w Oładakch chce zamknąć w tej kadencji.

Ad. pkt 12

Przewodniczący Komisji  M. Mordwiński  – odczytał  wniosek Rad Sołeckich Wsi  Kęsy i 

Tąsewy, w kórym proszą o  modernizację drogi we wsi Kęsy – Tąsewy ( od gospodarstwa P. 

Janusza Turka do drogi powiatowej Sołectwa Tąsewy  tj. odcinek o dł. 2800 mb), założenie 

przepustu ze zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 620 do drogi prowadzącej do gospodarstwa Pana 

Pawła  Łempickiego  i  Pana   Błażeja  Kęsickiego,  nawiezienie  żwiru  na  podwyższenie  i 

wyrównanie drogi (odcinek o dł. 480 mb), ponieważ od wielu lat nie były remontowane oraz o 

interwencję do Zarządu Dróg Wojewódzkich  o dokończenie odkrzaczania rowów przy drodze 

nr 620 (od Gąsiorowa do Ład ).

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że nie wszystko zawarte we wniosku jest prawdą. Żwir  był 

dowożony do Pana Łempickiego i Pana Kęsickiego,  a kręgi  na zjazdy były dane i założone w 

kierunku gospodarstwa P. Turka i do P. Rutkowskiego,  Jednak uważa, że jest to za mało. Wójt 

uznał, że faktycznie  zjazdu z drogi wojewódzkiej do gospodarstwa  Pana Łempickiego  nie ma. 

Zaznaczył, że wniosek Rad Sołeckich  do realizacji przez Wójta zostanie przyjęty. Uważa, że 

byłoby  dobrze,   aby  radni  przy  rozdzielaniu   środków,  które  są  w  budżecie  na  2007  r. 

uwzględnili potrzeby mieszkańców Kęs  i Tąsew.    



- 12 -

Członek Komisji L. Pytel – powiedział, że słyszał, że mieszkańcy mogą trochę pomóc sami 

i po 1 czy 2 przyczepy przywieźć żwiru sami. 

Jest tylko problem skąd mogliby przywieźć ten żwir? Uważa, że przywiezienie 10 przyczep 

żwiru nie byłoby wielkim kosztem.  Uznał, że drogi są makabryczne. 

Odnośnie zajazdu  przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie wnioskował, aby Wójt 

zorganizował spotkanie z udziałem Prezydium Rady, Dyrekcji Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich i Dyrektora Szkoły, na którym  omówiono by  sprawę założenia mostku przy 

szkole w związku z modernizacją drogi.  Jego zdaniem,  nie byłaby to wielka sprawa jeśli 

Dyrekcja M.Z.D.W. dałaby kręgi na założenie mostku. 

Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że 03.01.2007 r.  w Starostwie Powiatowym w Pułtusku 

odbyło się spotkanie w sprawie modernizacji  dróg wojewódzkich,  a  w szczególności drogi 

Gołymin –Pułtusk – Wyszków, która będzie do realizacji. Na spotkaniu tym poruszono również 

problem modernizacji drogi wojewódzkiej nr 620. Wójt   poinformował Dyrekcję M.Z.D.W., 

że  będzie  się  chciał  spotkać  i  załatwić  sprawę  mostku  przy  szkole  w  Przewodowie   i 

modernizacji drogi na najgorszym odcinku do Ład a nawet do końca gminy. Wójt zwrócił się z 

wnioskiem, aby w tym roku  drogę ujęto w planach do dokumentacji, a za rok żeby droga była 

zrobiona. W tej sprawie poparł Wójta radny powiatowy Wiesław Barkała. 

Członek Komisji L. Pytel – uznał, że sprawy tej nie należy spuszczać z oka, ponieważ do 

realizacji Dyrekcja M.Z.D.W. ma dużo dróg.

Do Wójta zwrócił się z zapytaniem, czy nadal w Przedszkolu w Przewodowie, źle funkcjonuje 

piec. Z tego co wie, to piec źle funkcjonował, ulatniał się dwutlenek węlga.

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że o ulatnianiu się w Przedszkolu dwutlenku węgla nic 

nie  wie.  Piątego  stycznia  br.  na  posiedzeniu  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa 

Publicznego był obecny dyr. J. Machnowski, ale nic o tym nie mówił.

Członek Komisji L. Pytel – uważa, że o tą sprawę należałoby zapytać dyr. Machnowskiego. 

Dodał, że przyczyną złego funkcjonowania pieca może być to, że jest za nisko komin, a są 

drzewa i robi się korek. Jego zdaniem piec może być w porządku, a trzeba tylko zamontować w 

kominie  kamionkową rurę.

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, do kogo należy się zwrócić z wnioskiem 

o  oznakowanie miejscowości?



- 13 -

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział,  że w sprawie oznakowania miejscowości na drodze 

powiatowej należy zwrócić się do Pana Strzyżewskiego Dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych 

w Pułtusku.

Członek Komisji L. Pytel – zapytał, na ile jest to możliwe w tej kadencji żeby gmina mogła 

skorzystać ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i zrobiła modernizację 

kotłowni  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Przewodowie  na  olej  z  biopaliwa?  WFOŚ 

zwróciłby 50% kosztów. Wnioski wstępne na takie  zadania można składać do 15.03.2007 r.  na 

następny rok. 

L. Pytel zgłosił również wniosek związany z ekologią dla dzieci. Chodzi o to, aby gmina wyszła 

z inicjatywą i przeprowadziła konkurs pod hasłem  „Z ekologią na ty”. WFOŚ na taki cel też 

zwraca 50% kosztów. Termin złożenia wniosku był do 15.12.2006 r.   Uważa,  że  wniosek 

wstępny z opracowaniem krótkich programów na następny rok można złożyć. W konkursach 

brałaby udział młodzież szkolna i gimnazjalna. Konkurs zakończyłby się wycieczką dla dzieci 

biorących udział w konkursie. Dodał, że jest to sprawa edukacyjna dotycząca ochrony przyrody 

na terenie naszej gminy. Jego zdaniem pod patronatem Wójta Gminy można byłoby również 

zorganizować na terenie gminy konkurs na najładniejszą zagrodę. W konkursie wzięłyby udział 

gospodynie  w  prowadzeniu  ogródków  przydomowych,  czy  całe  gospodarstwa  odnośnie 

utrzymania porządku i  czystości. Są to konkursy mobilizujące do utrzymania w lepszej estetyce 

gospodarstw i posesji, na które  można też uzyskać środki z WFOŚ.

Wójt Z. Kołodziejski – odnośnie modernizacji obiektów szkolnych wyjaśnił, że w roku 2006 

była robiona termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie. Gmina 

chce  dokończyć te zadanie. W związku z tym do WFOŚ został złożony wniosek o środki na 

modernizację  kotłowni.  Wójt  zaznaczył,  że  w roku  2007  nie  ma możliwości  prowadzenia 

termomodernizacji  jednocześnie  w  dwóch  szkołach.  W  PRL termomodernizacja  budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej jest przewidziana na lata 2008-2009.  Wniosek o limit środków 

na rok 2008 można złożyć od 15- 30.04br.

Dalej Wójt powiedział, że zadań na gminie jest dużo. Dużo pomysłów i inicjatyw mają też 

radni.  Dużo  spraw  wyjdzie  z  zebraniach  wiejskich  w  wyborach  do  organów  samorządu 

mieszkańców. W związku z tym sprawy te należało będzie posegregować i rozpatrzyć. 
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Zaznaczył, że w gminie nie tylko ważne są duże inwestycje ale i drobne, które nie wymagają 

dużych  nakładów,  a  które  gmina  wykonuje  przy  pomocy  mieszkańców  danej  wsi  np. 

przywiezienie żwiru na drogę. Wójt uważa, że przy zaangażowaniu mieszkańców na terenie 

gminy drobnych inwestycji  można byłoby wykonać dużo więcej, niż patrząc na to co gmina ma 

i czym dysponuje        

Członek  Komisji  L.  Pytel -  uznał,  że  odnośnie  kruszywa  gmina  Gzy  jest  w  sytuacji 

niekorzystnej, ponieważ nie ma swojej żwirowni. Jego zdaniem pewne  zasoby żwiru są  w 

Borzach, ale trzeba byłoby wykupić grunt. Musiałby też sprawdzić na mapie geologicznej czy 

były tam robione badania na jakiej głębokości jest żwir.

Członek Komisji S. Pieńkowski – był zdania, że dobry  żwir na drogi  jest w Kozłowie i jest to 

na gruncie gminnym.    

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że przyjrzy się tej sprawie.

          Wobec wyczerpania się porządku posiedzenia Przewodniczący zamknął posiedzenie 

Komisji.

Protokołowała:                                                                     Przewodniczył:                      

Zofia Pszczółkowska 
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