
                                     P R O T O K Ó Ł  Nr 32/06

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy

odbytego w GCI w Gzach w dniu 19 października 2006 roku

pod przewodnictwem Pana Edwarda Malickiego – Przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik    nr 1 do 

niniejszego protokołu.

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pani Barbara Polańska          - Sekretarz Gminy

2. Pani Elżbieta Głowacka        - Skarbnik Gminy

3. Pan Zbigniew Kołodziejski    - Wójt Gminy

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

gości. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia.   

1. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk.

2. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2006 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie: procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju 

    i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszącej uchwale budżetowej.

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia 

    i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach 

    organizacyjnych Gminy Gzy i pracowników Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej   

    w Gzach.

5. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia „Koncepcji projektowej, techniczno-

    technologicznej, sanitacji gminy Gzy”. 

6. Sprawy bieżące  gminy.

Poddał po głosowanie proponowany porządek posiedzenia.

Na 6 członków Komisji obecnych na sali obrad, za przyjęciem proponowanego porządku głosowało 6 

członków Komisji. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 1

Pani Skarbnik  – poinformowała, że kwota w wysokości 6.930 zł. została zabezpieczona       w 

budżecie gminy. 

Jest to kwota  wynikająca z zawartego wcześniej Porozumienia Komunalnego  z gminami między 

Gminą Pułtusk w sprawie budowy i  realizacji  wspólnej inwestycji  obiektu składowiska odpadów 

komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej. Wyjaśniła, że do grudnia 2005 r. ustawa o 

finansach publicznych nie wymagała dodatkowej odrębnej uchwały oprócz zapisu w budżecie. Taka 

pomoc była przekazywana bez odrębnej uchwały.   Z dniem 01 stycznia 2006 r. została zmieniona 
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ustawa  i w art. 167 ust. 2 pkt 5 mówi się, że pomoc rzeczowo-finansową dla jakichkolwiek jednostek 

finansowych  samorządu  terytorialnego  Rada  określa  odrębną  uchwałą.  Aby   środki  zostały 

przekazane Gminie Pułtusk musi być odrębna uchwała Rady Gminy gdzie określa kwotę i zasady 

tzn., że upoważnia Wójta do zawarcia umowy i szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia dotacji 

celowej,  które są  określone  w odrębnej  umowie.  W związku z  tym poprosiła  o  zaakceptowanie 

projektu uchwały w celu przekazania środków Gminie Pułtusk.

Pan Mieczysław Skorupski – zapytał, czy na wysypisku  jest określone miejsce, które jest gminy 

Gzy.  

Pan Wójt – odpowiedział, że wysypisko jest wspólne. Śmieci przyjmuje  osoba, która  wskaże gdzie 

można je wysypać.

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

pomocy finansowej Gminie Pułtusk.

Na  6  członków  Komisji  za  pozytywnym  zaopiniowaniem  proponowanego  projektu  uchwały  - 

głosowało  3  członków  Komisji,  przeciw  –  głosował  1  członek  Komisji,  2  członków  Komisji 

wstrzymało się  od głosów.

Komisja  w/w  projekt  uchwały  proponowany  na  sesję  Rady  Gminy  zaopiniowała  pozytywnie 

większością głosów i stanowi on załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 2

Pani Skarbnik – powiedziała, że pod względem wykonania budżet został przeanalizowany na dzień 

30.09.2006 r.  Zachodzą  jeszcze  konieczności  korekt  tego   budżetu.  Zadania  inwestycyjne,  które 

zostały zaplanowane w budżecie gminy na rok 2006 zostały wykonane       i można było sięgnąć po 

dalsze środki z budżetu Województwa Mazowieckiego. Uznała, że zaszła konieczność zwiększenia 

planu  w  zakresie  realizacji  zadania  „Odnowa  wsi  oraz  zachowanie  i  ochrona  dziedzictwa 

narodowego” przy udziale środków SPO tj. wykonania dodatkowych robót.  

W związku z tym konieczność zwiększenia planu na  zadanie o kwotę 35.000 zł. jak również jest 

propozycja Pana Wójta do zwiększenia planu w dziale Gospodarka mieszkaniowa- na remont dachu 

budynku mieszkalnego w Gzach.  Zwiększenia wynikają   z  koniecznych potrzeb.  Nastąpiła  więc 

korekta  budżetu  poprzez  zmniejszenie  w  dziale  700  kwoty  2.000  zł.   z  zakupu  materiałów  i 

wyposażenia na zakup usług remontowych. Po zmianach przewidziana jest łączna kwota 10.000 zł. 

Działalność  usługowa  –  zmniejszenie  kwoty  20.000  zł.  tj.  zdjęcie  z  Planu  zagospodarowania 

przestrzennego. Po wstępnej analizie wykonania tego zadania i podpisaniu umów jakie zawarte są do 

końca  rb.  i  jakie  są  przewidziane  wydatki  (plan  był  przewidziany  na  kwotę  85.000  zł.)  po 

sfinansowaniu wydatków kształtuje się w granicach 65.000 zł. W związku z tym kwotę 20.000 zł. 

należy  zdjąć  z  działalności  usługowej  na  to,  żeby zbilansować stronę  wydatków.  W Oświacie  i 

wychowaniu gmina otrzymała środki w wysokości 3.000 zł. Są to środki na wykonanie zadania, które 

realizuje Publiczne Gimnazjum „Patriota – kto to taki”. Są podpisane umowy. Zwiększa się kwotę po 
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stronie dochodów jak i po stronie wydatków na ten cel. Zmniejszenie wydatków w dziale Oświata i 

wychowanie   w  wydatkach  inwestycyjnych  jest  to  zmniejszenie  zadania  inwestycyjnego 

„Termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  w Skaszewie”. 

Po  zbilansowaniu  wydatków i  dochodów budżet  zamknąłby  się  po  stronie  dochodów w kwocie 

7.688.844 zł., po stronie wydatków w kwocie 8.646.433 zł.

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

gminy Gzy na 2006 rok.

Na 5 członków Komisji obecnych na sali obrad za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały 

głosowało 5 członków Komisji. 

Komisja  w/w  projekt  uchwały  proponowanej  na  sesje  Rady  Gminy  zaopiniowała  pozytywnie 

jednogłośnie i stanowi on załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3

Pani  Skarbnik  – poinformowała,  że  projekt  uchwały  budżetowej  wraz  z  załącznikami  zawsze 

przygotowuje Wójt.  Opracowany projekt przedkłada Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 

dnia 15.11.2006 r.   w celu zaopiniowania. W tym roku pracujemy na znowelizowanej ustawie  o 

finansach publicznych, która obowiązuje od 01.01.2006 r. Ustawa jest jeszcze „ciepła” a  następna 

jest już w zanadrzu.  Pani Skarbnik podejrzewa, że ze względu na nową Radę, do uchwalenia budżetu 

gminy dojdzie w roku następnym.

W tym roku dojdzie tylko do zatwierdzenia uchwał podatkowych. W tej chwili projekt budżetu jest w 

trakcie  zbierania  materiałów  planistycznych.  Ustawa  o  finansach  publicznych  określa  jakie 

dokumenty, na jakich zasadach opracowywać projekt, jakie są dopuszczalne granice gdzie Rada może 

opracowywać uchwałę budżetową,  gdzie   mówi  się   o deficycie,  do jakiej  wysokości.  Na dzień 

dzisiejszy  z  Ministerstwa  Finansów jeszcze  nie  nadeszło  jak  ma wyglądać  deficyt  w tym roku. 

Uznała, że Minister Finansów zawsze po roku ogranicza deficyt budżetu państwa i między innymi 

gmin.   W tym roku nie  można było  więcej  jak  20%. Wszystkie  sprawy są  w trakcie  zbierania 

materiałów.  Dostaliśmy  wstępnie  projektu  ustawy  subwencje.  Dotacji  jeszcze  nie  dostaliśmy. 

Zdaniem Pani Skarbnik nie zapowiada się to zbyt różowo. W procedurze zostały zawarte krótkie 

terminy w stosunku do Kierowników Referatów i jednostek oraz co powinien obejmować projekt 

uchwały,  kiedy  Wójt  składa  projekt,  kto  opracowywuje  projekt  uchwały,  jakie  wnioski  na 

posiedzeniach komisji powinny wpłynąć do uchwały budżetowej, jak powinien wyglądać porządek 

sesji.  W  uchwale  zawarte  są  ogólne  zasady  proceduralne  opracowywania  projektu  uchwały 

budżetowej. 

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

uchwalania  uchwały  budżetowej  oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych 

towarzyszącej uchwale budżetowej.

Na 6 członków Komisji obecnych na sali obrad za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały 
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głosowało 6 członków Komisji.

Komisja  w/w  projekt  uchwały  proponowany  na  sesję  Rady  Gminy  zaopiniowała  pozytywnie 

jednogłośnie i stanowi on załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4

Pani Sekretarz –  poinformowała, że przygotowany projekt uchwały to uchwała zmieniająca jeden 

punkt.  We wcześniej  podjętych uchwałach przez Radę Gminy z  dnia  30.06.2006 r.  w §  6 było 

napisane,  że  „Uchwała  obowiązuje  z  dniem ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego”. Redakcja Dziennika Urzędowego odrzuciła uchwały, ponieważ stwierdziła, że nie 

powinny być ogłoszone. W związku z tym Pani Sekretarz uzgodniła z organem nadzoru żeby § 6 

zmienić w ten sposób, że „Uchwała wchodzi w życie       z dniem podjęcia”.  Pozostałe zapisy w 

uchwałach pozostają bez zmian.

Pan Przewodniczący Komisji –  poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwały w 

sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników 

zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych  Gminy  Gzy  i  pracowników  Gminnego  Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gzach.

Na 6 członków Komisji obecnych na sali obrad za pozytywnym zaopiniowaniem proponowanego 

projektu uchwały głosowało 6 członków Komisji.

Komisja  w/w  projekt  uchwały  proponowany  na  sesję   Rady  Gminy  zaopiniowała  pozytywnie 

jednogłośnie i stanowi on załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5

Pan Wójt – powiedział, że materiały dotyczące koncepcji sanitacji gminy były omawiane na dwóch 

sesjach Rady Gminy. Chodziło o uszczegółowienie i zapoznanie.  Przypomniał, że gmina Gzy jest 

zwodociągowana  prawie w 100%. Dokumentacja została opracowana przez firmę „REWOŚ” Sp. z 

o.o. z Warszawy. Zamiar pierwotny był inny. Jednak ze względu na to, że na terenie naszej gminy 

znajduje się Zakład Mięsny Pana Lenarcika  i tuż obok w gminie Sońsk zakład Pana Domżały, wg 

koncepcji  wynika,  że  na  terenie  gminy   należy  pobudować  2  oczyszczalnie  ścieków,  zrobić 

kanalizację i odprowadzać ścieki. Jedna oczyszczalnia większa ma być pobudowana w Ostaszewie –

Włuski,  druga  zaś  mniejsza   w  Przewodowie  -  Parcelach.   Program  przewiduje  wybudowanie 

oczyszczalni  mechaniczno-biologicznych z trzecim stopniem oczyszczania dla zabudowy zwartej 

oraz  bezobsługowych  oczyszczalni  hydrofitowych  dla  oczyszczalni  przydomowych.  Proporcje 

kosztów wybudowania wodociągów a wybudowania kanalizacji  kształtują się 1:  3.  Długość sieci 

kanalizacyjnej przez przyłączy dla oczyszczalni w Przewodowie- Parcelach wynosi ok. 50 km , dla 

oczyszczalni w Ostaszewie 17 km. Koszt  wybudowania dwóch oczyszczalni dla zabudowy zwartej 

kształtuje się w granicach 8.425.000 zł.  Jeśli radni zaakceptowaliby taki projekt, to wspomniane 

wyżej  dwa  zakłady  mogą  dać  swoje  wkłady.  W  związku  z  tym  można  byłoby  wybudować 

oczyszczalnię w Ostaszewie i   skanalizować teren. W następnym etapie byłaby budowa oczyszczalni 
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w Przewodowie- Parcelach. Mieszkańcy kilku wsi i kilku zabudowań  na terenie gminy gdzie są 

położone  dalej w niezwartej  zabudowie będą  musieli budować oczyszczalnie przydomowe, których 

jest  planowane około 100 szt.   Ścieki  będą  musieli  dowozić  do oczyszczalni  w Ostaszewie lub 

Przewodowie – Parcelach.   

Pan  Janusz  Konarzewski –  zapytał,   w  którym  miejscu  będzie  wybudowana  oczyszczalnia 

w Przewodowie-Parcelach?

Pan  Wójt -  odpowiedział,  że  oczyszczalnia  jest  planowana  przy  rzece  Przewodówce.  Jest  to 

zaznaczone na mapie, ale w tej chwili trudno jest mu powiedzieć.

Pan Witold Czapliński – zapytał, czy każdy indywidualny rolnik będzie mógł zawieść ścieki do 

oczyszczalni, czy tylko firma?

Pan Wójt – odpowiedział, że ścieki będzie mógł zawieść każdy rolnik.

Zdaniem Pana  Wójta  jeśli  będzie  zatwierdzona koncepcja  i  projekt  na  zabudowę zwartą,  należy 

pomyśleć  o  wykupieniu  działek  od  rolników  na  oczyszczalnie.  Uważa,  że  koncepcję  należy 

zatwierdzić,  gdyż  jest   pierwszym krokiem w jakim kierunku pójść oraz  nastawicniem się  na 

wydatki.

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

”Koncepcji projektowej, techniczno-technologicznej, sanitacji gminy Gzy”. 

Na 6 członków Komisji obecnych na sali obrad za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały 

głosowało 6 członków Komisji.

Komisja  w/w  projekt  uchwał  proponowany  na  sesję  Rady  Gminy  zaopiniowała  pozytywnie 

jednogłośnie i stanowi on załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6  

Pan Witold Czapliński – przypomniał, że na  poprzednim posiedzeniu Komisji i sesji Rady Gminy 

zgłaszał uwagi odnośnie nowo wybudowanej drogi Osiek Górny – Grochy Imbrzyki. Do tej pory Pan 

Kaczmarczyk się  zjawił, a Pan Wójt w tym kierunku nic nie zadziałał. 

Pan Wójt – odpowiedział, że działa i to co obiecał tj.  sprawę poboczy spróbuje załatwić. Odnośnie 

przepustów uznał, że  kręgi na przepusty są. Komu starczy zostaną dane, a jeśli dla kogoś zbraknie to 

jeśli zostanie wójtem to w tym roku kręgi zakupi.

Pan  Mieczysław  Skorupski  –  zgłosił,  wymianę  kręgu  na  przepuście  w  Ostaszewie  -  Włuski. 

Stwierdził, że k. Pani  Mazańskiej pękł krąg i robi się dziura.

Pan Janusz Konarzewski – był  zdania,  że oprócz tego jednego kręgu  trzeba będzie wymienić 

wszystkie kręgi.

Pan Witold Czapliński – zapytał  się  o    drogę w Mierzeńcu biegnącą w kierunku Zawad gm. 

Gołymin przy której mieszkają Państwo Dobrzyńscy. Droga jest w złym stanie. Podobno wymienieni 

byli u Pana Wójta i prosili  o żwir.

Pan Wójt – wyjaśnił, że w tym roku pieniędzy na żwir nie ma. Na drodze tej był i oglądał ją i temat 
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zna. Dodał, że Państwo Dobrzyńscy zwracali uwagę, że drogę wyorał mieszkaniec gminy Gołymin.

Pan Janusz Konarzewski – zaznaczył, że poprawienie  drogi Osiek Górny – Grochy Imbrzyki to 

ostatni dzwonek gdyż zaczynają się przymrozki.   

Pan Witold Czapliński – dodał, że na nowo wybudowanej drodze pobocza są fatalne. Droga była 

robiona na odwrót jak w gminie Gołymin.

Pan Edward  Malicki –  przypomniał,  że  przy  drodze  Kozłówka-  Pękowo  z  rowów miały  być 

usunięte drzewa.    

Pan Wójt – odpowiedział, że drzewa w ilości 6 lub 7 szt. będą usunięte.

Pan Witold Czapliński  –  powiedział,  że  koło  Państwa Sokolnickich przy  drodze  w Mierzeńcu 

zostały nie  usunięte drzewa -  wierzby. Stwierdził,  że kiedy jedzie duży sprzęt np. ”Holmer” do 

buraków to zawadza o wystające na drogę gałęzie. Chcąc  je ominąć, jeżdżą po jego polu  Poprosił o 

obcięcie wystających gałęzi.  

Pan Mieczysław Skorupski -  zgłosił, zapotrzebowanie na osobę przynajmniej na jeden dzień, która 

by wycięła krzaki przy moście. Uznał, że most zarasta i popsuje się. Most jest drewniany i jest w 

cieniu. W związku z tym znów spróchnieje i będzie problem.

Pan Witold Czapliński – zapytał, czy skończył już pracę Pan Brzeziński?

Pan Wójt – odpowiedział, że Pan Brzeziński jeszcze pracuje.

Pan Witold Czapliński – uznał, że koło jego pola za wysoko w rowie ściął drzewa.

Pan Janusz Konarzewski –  stwierdził,  że  przed zimą pasowałoby aby były wykoszone rowy , 

ponieważ są metrowe  osty -chaszcze.  Chodzi o drogę powiatową Kozłówka – Krzemień. Nic nie 

widać jak się wyjeżdża, a  jak zacznie padać śnieg to zaraz zasypie drogę. 

Pan Cezary Wojciechowski - zapytał, czy są kręgi na przepust dla Sulnikowa?

Pan Wójt – odnośnie Sulnikowa powiedział, że myślał, że chodzi o 1 czy 2 kręgi na uzupełnienie. 

Jeśli trzeba będzie  przebudować cały przepust  przez całą drogę,  to potrzeba 7 lub 8 kręgów. 

Pan Janusz Konarzewski – zapytał, czy odbył się przetarg na samochód „NYSA”?

Pan Wójt – odpowiedział, że przetarg był ogłoszony. Został wyszacowany na 1.200 zł. ale nikt się 

nie zgłosił.

- 8 -

Pan Mieczysław Skorupski – uznał, że  być może  znalazłby się chętny gdyby samochód ten  nie był 

na benzynę a na gaz.   

     Po wyczerpaniu się  porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

Zofia Pszczółkowska
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