
P R O T O K Ó Ł  Nr 3/2007

z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego w dniu 23 lutego 2007 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach

pod przewodnictwem Kazimierza Żebrowskiego – Przewodniczacego Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji wg załączonej listy obecności stanowiacej 

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

1. Elżbieta Głowacka             - Skarbnik Gminy

2. Zbigniew Kołodziejski        - Wójt Gminy

3. Jadwiga Frąckiewicz          -  kier. ZOSz. w Gzach

4. Maria Korbal                      -  Prezes Oddziału Powiatowego ZNP

5. Małgorzata Przychodzka    -  Prezes Ogniska ZNP  

6. Anna Zalewska                   - p.o. dyr. P.Sz.P. w Przewodowie

7. Danuta Ojrzeńska               - dyr. P.Sz.P. w Skaszewie

8. Janina Dąbrowska               - dyr. P.Sz.P. w Gzach 

9. Andrzej Jusiński                  -  insp. ds. obronnych i ochrony p. poż.

10. Stefan Franczak                 - Prezes Gminny OSP w Gzach

11. Dariusz Mikuś                   - dr -  NZOZ „DAR-MED” 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków 

Komisji i zaproszonych gości. Zapoznał z tematyką posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie: regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki 

    przyznawania dodatków wynikających ze stosunku pracy, innych składników

    wynagrodzenia oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem

     prowadzącym jest Gmmina Gzy.    

2. Projekt uchwały w sprawie: regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania,

    obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego nauczycielom

    w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy. 

3. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej

    Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

4. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2006 rok.
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6. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

7. Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

8. Sprawy bieżące gminy.

Wójt Zbigniew Kołodziejski – zgłosił wniosek aby z uwagi na to, że sprawy nauczycieli będą 

omawiane  bardziej  obszernie    punkt  7  porządku  posiedzenia  został  omówiony  jako  1, 

natomiast pkt 4 jako 2 porządku, a pkt 5 jako 7 obrad. 

Przewodniczący Komisji  K.  Żebrowski -  poddał  pod głosowanie  proponowany porządek 

posiedzenia  z uwzględnieniem  zgłoszonych  zmian w następujacym brzmieniu:

1. Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

2. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie: regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki

    przyznawania dodatków wynikajacych ze stosunku pracy, innych składników

    wynagrodzenia oraz nagród nauczycielom  zatrudnionym w szkołach, dla których organem

    prowadzącym jest Gmina Gzy.

4. Projekt uchwaly w sprawie: regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania,

    obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego nauczycielom

    w szkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy.

5. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej

    Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

6. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

8. Sprawy bieżące gminy.    

Komisja  w obecności  8  członków Komisji  –  7  głosami „za”,  przy 1 głosie  „przeciwnym” 

przyjęła porządek posiedzenia ze zmianą.  

Ad. pkt 1 

Andrzej  Jusiński   insp.  ds.   obronnych i  ochrony p.  poż.   –  przedstawił  informację  o 

działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Powiedział, że  na terenie gminy  działa 6 jednostek 

OSP.  Wyposażenie  gaśnicze  to  5  samochodów  beczek  i  2  samochody  marki  „ŻUK”.  W 

szeregach OSP działa ok. 180 druchów czynnych, którzy biorą udział w akcjach gaśniczych 

oraz  członkowie wspierający. Dobrym zapleczem lokalowym dysponują 4 jednostki  OSP. Aby 

zachować gotowość bojową  w okresie zimy  w znacznej części ocieplane są garaże. 
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Samochodów nie posiadają dwie jednostki OSP tj. Porzowo i Ostaszewo-Wielkie. Ich gotowość 

bojowa opiera się tylko na posiadaniu motopomp. Uznał,  że odnośnie stanu wyposazenia i 

działalności operacyjnej gmina Gzy znajduje się w czołówce powiatu. Następnie przystąpił do 

omawiania  poszczególnych jednostek OSP na terenie gminy.

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Jan Kiliś. Aktualna ilość członków 

Komisji biorących udział w posiedzeniu – 9.

Członek  Komisji  Zofia  Frąckiewicz –  poinformowała,  że  działająca  przy  straży   sekcja 

bokserska w Szyszkach w dniu 21.02.2007 r. w Akademii Humanistycznej w Pułtusku brała 

udział  w  pokazach   bokserskich    Drużyna  była  mile  przyjęta,  a  WSH była  zaskoczona. 

Następnego dnia  przyjechali zobaczyć jak ćwiczą  nasi bokserzy. Byli roczarowani, ponieważ 

zobaczyli że drużyna ma słabe warunki lokalowe.   

Członek Komisji Wiesław Światkowski – był zdania, że budynek, w  którym ćwiczy sekcja 

bokserska należy otynkować.

A. Jusiński – wyjaśnił, że na początku gmina zrobiła tyle na ile było ją stać. Budynek został 

ocieplony, została wykonana obróbka. Obecnie do zrobienia pozostało jeszcze kilka prac, które 

wymagają określonych nakładów finansowych.     

Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że w 2006 r. odbył się Gminny Zjazd Straży Pożarnych. 

Na Zjeździe tym zostały wybrane władze gminne oraz powiatowe. Wójt jako Prezes Zarządu 

Gminnego  został  wybrany    do  Prezydium   Zarządu  Powiatowego  Ochotniczych  Straży 

Pożarnych w Pułtusku ,  zaś A.  Jusiński   na sekretarza Zarządu Gminnego i  Powiatowego. 

Ponadto A. Jusiński został  wybrany jako delegat na Zjazd Wojewódzki OSP. Natomiast Stefan 

Franczak został Komendantem  Gminnym Straży Pożarnych w Gzach.

Członek Komisji W. Światkowski – zwrócił się z prośbą, aby przyjżeć się młodzieżowym 

drużynom strażackim. Jego zdaniem jest  to nasza przyszłość i  nie należy ich utrącać i  nie 

oddalać od siebie. Chodzi o to aby zachęcać ich do siebie aby weszli w struktury strażackie i 

aby w nich działali, ponieważ nie którzy działacze straży chcą aby młodych było jak najmniej.  

Informacja  o  działalności  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  na  terenie  gminy Gzy za  2006 rok 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
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Ad. pkt 2

Dr Dariusz Mikuś Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „DAR - MED”  - przedstawił 

informację o stanie  opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok – która stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Powiedział, że jednym z punktów umowy zawartej  pomiędzy Gminą a NZOZ „DAR-MED” 

był  punkt,  który mówił  o tym, że  z chwilą rozpoczęcia  remontów aż do ich zakończenia 

NZOZ „DAR – MED” nie będzie ponosił kosztów związanych z płaceniem czynszu i koszty, 

które poniesie NZOZ „DAR – MED” na doprowadzenie do dobrego stanu Ośrodków Zdrowia 

w Przewodowie i Szyszkach będą rozliczone w ten sposób, że przez pewien okres czsu  NZOZ 

„DAR-MED” nie płaciłby czynszu. Od czsu kiedy NZOZ „DAR-MED”zorganizował opiekę 

minęło  2,5 roku i do tej pory NZOZ „DAR-MED” nie ponosił opłat z tytułu czynszu. Zgodnie 

z umową okres ten skończył się z grudniem 2006 r.  W związku z tym zgłosił wniosek,  aby 

nastąpilo rozliczenie kosztów remontowych w relacji do płacenia czynszu i aby jeszcze przez 

okres  6  lat  NZOZ  „DAR-MED”  nie  płacił  czynszu  dzierżawnego.  Przeliczają  sumę 

poniesionych kosztów na remonty  w relacji do miesięcznego czynszu w wysokości 600 zł. 

NZOZ „DAR-MED” nie musiałby płacić czynszu przez 16 do 17 lat. Uważa,  jednak, że może 

będzie lepiej  aby rozliczyć koszty i aby NZOZ „DAR-MED” był zwolniony z płacenia czynszu 

przez okres jak wnioskował wcześniej tj. jeszcze przez okres 6 lat. Kosztorysy wykonane  przez 

biegłego rzeczoznawcę na podstawie wszystkich faktur wyniosły ok.  200.000 zł.  Dodał,  że 

część  prac  związanych  z  remontem ośrodków została  wykonana  systemem gospodarczym. 

Zaznaczył, że stan obiektów był tragiczny i uznano je w powiecie pułtuskim jako 2 najgorsze 

obiekty służby zdrowia. W tej chwili jeśli obiekty  nie są najlepsze to są dobre.      

Członek Komisji W. Światkowski – zapytał, ile doktor ma zadeklarowanych pacjentów          i 

jakie ma z tego tytułu dochody?

Dr D. Mikuś – odpowiedział, że z terenu gminy ma zapisanych 3.300 pacjentów. Natomiast 

jeśli chodzi o finanse to ogólna kondycja służby zdrowia jest mizerna. Zaznaczył, że prawne 

rozwiązanie księgowe jest  takie, że koszty poniesione w remonty – środki trwałe obiektów 

wydzierżawianych nie mogą być  wliczone w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. 

Oznacza  to,  że  koszty  które  NZOZ „DAR-MED” poniósł  z  powodu  remontów Ośrodków 

Zdrowia nie można było wpisać w koszty działalności.  
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Rozpatrując sprawę  z punktu oceny księgowej to NZOZ ”DAR-MED” byłby teoretycznie  na 

plusie, a faktycznie jest w długach, które powoli są spłacane.

Wójt  Z.  Kołodziejski  –  wyjaśnił,  że  swojego  czasu   opieka  zdrowotna  została 

sprywatyzowana w tym sensie, że obiekty, które nie były nasze Starosta Pułtuski przekazał 

gminie Obiekty były w złym stanie, ale zostały uratowane i przystosowane do służby zdrowia 

Jeśli chodzi o podatek  od nieruchomości to  dr Mikuś płacił i będzie płacił. Natomiast jeśli 

chodzi o czynsz dzierżawny, zgodnie z umową obiekty były remontowane  w ramach czynszu. 

W związku z tym   w  uzgodnieniu z radcą prawnym najkorzystniejszym rozwiazaniem dla 

gminy byłoby,  aby   to  co   NZOZ „DAR-MED” włożył  w remont  Ośrodków Zdrowia  w 

Szyszkach i Przewodowie w relacji do płaconego czynszu był zwolniony jeszcze przez okres 6 

lat.  Po  akceptacji  wniosku  była  by  podpisana   stosowna  umowa.  Doktor  Mikuś  miałby 

zabezpieczenie, że  w tych  w wyremontowanych obiektach przez co najmniej 6 lat będzie 

świadczył usługi zdrowotne dla mieszkańców gminy.  Wójt z opinii mieszkańców  uważa, że 

opieka w gminie jest dobra. Nie ma narzekań ani skarg.

Członek Komisji W. Światkowski  -  jako pacjent doktora, mieszkaniec wsi Słończewo  i 

radny gminy powiedział, że mieszkańcy gminy   bardzo się cieszą, że dr Mikuś objął opiekę 

zdrowotną  na terenie gminy i jest za tym aby doktorowi pomóc. Zaznaczył, że chce aby w 

sprawie zwolnienia z płatności czynszu dzierżawnego za użytkowane obiekty jeszcze przez 

6 lat dr Mikuś wystapił na piśmie.

Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski  -  poddał  pod  głosowanie  wniosek  dr.  Dariusza 

Mikusia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DAR-MED” 06-120 Winnica  dotyczący 

zwolnienia  z  płatności  czynszu  dzierżawnego  w  wysokości  600  zł.  miesięcznie  do  dnia 

31.12.2012 roku w związku z kosztami poniesionym na remont Ośrodków Zdrowia                w 

Przewodowie i Szyszkach.

Komisja  w obecnosci  9  człnków Komisji  –  9 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała  w/w 

wniosek zgłoszony przez dr Dariusza Mikusia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DAR-

MED” 06-120 Winnica.

Radny W. Światkowski – zapytał, czy któryś z lekarzy jest pumatologiem?

Dr D. Mikuś – odpowiedział, że pumatologiem jest dr Ławrowska Czyżewska. Od stycznia 

tego roku pracuje  1 dzień w Przewodowie  i 1 dzień w Szyszkach.    
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Ad. pkt 3

Kierownik  Zespołu  Obsługi  Szkół  w  Gzach  Jadwiga  Frąckiewicz  –  powiedziała,  że 

obowiązkiem  samorządu  na  każdy  rok  kalendarzowy  jest  opracowanie  regulaminu 

wynagradzenia  nauczycieli  dotyczącego   dodatków  i  innych  składników  związanych  z 

zatrudnieniem. W regulaminie  wyłącznie są  składniki, które mają zwiazek ze świadzeniem 

pracy, powierzeniem dodatkowych zadań oraz dodatki za warunki pracy.  W opracowanych 

budżetach szkół – w  planie wydatków na rok 2007  na wynagrodzenia zostały zwiększone 

kwoty w porównaniu z rokiem 2006  w wysokości 2%. Natomiast na dzień dzisiejszy nie ma 

jeszcze  rozporządzenia,  które  ustalałoby  wysokość  wynagrodzenia  zasadniczego,  ponieważ 

minimalne  stawki  wynagrodzenia  zasadniczego  zawsze  są  przekazane  rozporządzeniem 

ustalonym przez Ministra Edukacji.  Na dzień dzisiejszy Kierownik ZOSz. powiedziała, że ma 

projekt  wynagrodzeń zasadniczych, ale jest on jeszcze nie zatwierdzony. Procent podwyższenia 

wynagrodzenia  nauczycieli  na  dzień  dzisiejszy  jest  jeszcze  nie  znany.  Na  wynagrodzenie 

nauczycieli było obiecane 500.000.000 zł., ale tych środków nie ma. Nie ma też wskaźników, 

któreby  określały  w  jakim  procencie  ma  wzrosnąć  wynagrodzenie  w  stosunku  do  roku 

poprzedniego.  Na przygotowanie nowego regulaminu wynagrodzenia  nauczycieli jest czas do 

końca marca br. 

Subwencja, którą gmina otrzymała na zadania oświatowe nie wystarcza na pokrycie płac oraz 

ich  pochodnych.  Pierwsza  wysokość  subwencji  była  2.381.985  zł.  Budżet  szkół  łącznie  z 

dowożeniem i oddzialami przedszkolnym wynosi 3.888.996 zł.  plus zaplanowane 150.000 zł. 

na  zadania  inwestycyjne.  Nadmieniła,  że  koszty  utrzymania  szkół  wynoszą  prawie  50% 

planowanego całego budżetu gminy na rok 2007. Planowane w wydatkach 2% na podwyżki dla 

wszystkich pracowników  są zapewnione w budżecie szkół. Odnośnie projektu rozporządzenia 

w sprawie stawek minimalnych powiedziała, że dla nauczycieli jest  planowana  5% podwyżka. 

Wynikałoby  z  tego,  że  na  5%  wzrost  wynagrodzeń  w  skali  rocznej   brakuje  3%  na 

poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego.  Po  przeliczeniu   ze  składkami  na 

ubezpieczenie społeczne jest to kwota w wysokości 50.000 zł. Kierownik ZOSz. myśli, że 5% 

wzrost płac na wynagrodzenie nauczycieli będzie. W związku z tym poprosiła o zwiększenie 

kwoty wydatków na zadania oświaty.

Wójt  Z.  Kołodziejski –  powiedział,  że  nie  wie  jak  Komisja  to  zaopiniuje,  ale  regulacje 

płacowe zostawiłby na poziomie 2006 roku.
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Na dzień dzisiejszy od Min. Edukacji   i rządu pieniędzy dla gmin nie ma. Jeśli  gmina nie 

otrzyma pieniędzy będzie musiała wziąć pożyczkę czy kredyt i nie robić innych rzeczy jak 

konserwację, modernizację itp. Członkom Komisji kazał się zastanowić. Uznał, że do oświaty i 

tak się dokłada. A jeśli tak, to trzeba zająć się reformą oświaty w gminie. Zaznaczył,  że nigdy 

nie był przeciw oświacie. Uważa, że jest to znacząca grupa zawodowa, ale w gminie jest nie 

tylko  oświata.  Jego  zdaniem Związki  Zawodowe  mają  rację  ponieważ  walczą  o   swoich 

pracowników, ale sam jako Wójt gminy ma obowiązek dbać o swoich pracowników, którzy nie 

mieli podwżek wynagrodzenia od 4 lat. Dodał, że  wcześniej  oświata otrzymywała  podwyżki 

corocznie, a pracownicy urzędu nigdy. Tego czy Min. Edukacji przekaże pieniądze na 5% czy 

7% podwyżki na wynagrodzenie  nauczycieli Wójt nie wie. Dlatego też zaproponował, aby 

wynagrodzenie nauczycieli  utrzymać na poziomie roku ubiegłego. Jeśli Związki Zawodowe 

wywalczą i Min. Edukacji da środki  to jest za. Jeśli środków gmina nie otrzyma, i trzeba będzie 

brać kredyty to wynagrodzenie nauczycieli nie będzie podwyższone.   

Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski -   był zdania, że trudno jest  dzisiaj komentować 

nasze  władze  resortowe.  Na  pewno  nie  spełniają  one  żadnych  oczekiwań,  ale  w pewnym 

momencie chciałby się zgodzić z Wójtem.  O ile   nie rozumie działań resortu  zapytał, jaka jest 

w tej chwili  polityka Związku Nauczycielstwa Polskiego. Z ostatnich doniesień telewizyjnych 

i prasowych  nie bardzo rozumie. Nie widzi stanowczości działań i jasnej polityki. Rozumie 

stanowisko Wójta, że pewne rzeczy spychane  na samorządy   są tam  w tych sprawach gdzie 

akurat  bezpośrednio nie  uderzają.  Natomiast  tam gdzie  jest  to  wygodne Ministerstwo chce 

decydować  o  dzieleniu  środków.  Zapytał,   dlaczego  w  tych  działaniach,  a  zwłaszcza  w 

przypadku  podwyżek dla nauczycieli nie widać stanowczości? Dodał, że są referenda, pyta się 

nauczycieli  o stanowiska , a później okazuje się, że stanowisk tych nie respektuje się.  Jego 

zdaniem widać dziwną politykę zaniechania. Tak jak niejasna jest polityka Ministerstwa tak 

polityka samego Związku Zawodowego jest nie istotna. Myślał, że skończyły się te czasy, kiedy 

Związki Zawodowe były zapleczem politycznym. Był podział na Solidarność i ZNP. Uważa, że 

najwyższy czas wprowadzić  takie działania, które będą ludzi jednoczyły, a grupa zawodowa 

nauczycieli  będzie  grupą  zawodową,  która  będzie  tą  politykę  rozumiała.  Natomiast  odnosi 

wrażenie, że tam tylko się dzieli nauczycieli. Dzisiaj jest taka sytuacja, że nauczyciele są nie 

pewni jutra. 
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Jeśli podwyżka będzie 3% czy 5% to  zawsze reszta  społeczeństwa otrzymuje taki komentarz 

jak podał Wójt, że nauczyciele zawsze na podwyżce kogoś krzywdzą, a przecież to nie o to 

chodzi. Dzisiaj wyczytał, że realne podwyżki w sferze prywatnej w tym roku przewidywane są 

w granicach 16%. W związku z tym podwyżki nauczyclieli przy iluś latach  zaniechania  są 

naprawdę niewielkie. Wychodzi na to, że nauczyciele są najgroszą grupą zawodową. Dlatego 

chcą,  aby Związki   wyjaśniły wreszcie   ich sytuację.  Jeżeli  już było pytanie,  to skoro ich 

zapytano,  to  teraz  szefowie  w  tych  Związkach  powinni  respektować  ich  wolę.  Tego  się 

domagają. Poprosił, aby jak to sama  widzi czy, rzeczywiście jest aż tak źle, czy nauczyciele 

tego nie rozumieją wypowiedziała się  Prezes Oddziału Powiatowego ZNP Maria Korbal.

Prezes Odziału Powiatowego ZNP Maria Korbal – jako członek Zarządu Głównego ZNP 

powiedziała, że ma na bieżąco najświeższe informacje podejmowane przez ZNP w całym kraju.

Zaznaczyła, że ZNP od samego początku stał na straży interesów pracowników tj. nie tylko 

nauczycieli  ale  i  pracowników niepedagogicznych.  Sprawy dotyczące  płac  nauczycielskich 

reguluje Karta Nauczyciela. Jest to ustawa sejmowa i obliguje wszystkich począwszy od rządu 

poprzez  instancje samorządowe. Jako Związek domagali się podwyżki wyższej niż proponował 

przed wyborami samorządowymi Minister Giertych, ale padła kwota określona procentowo - 

7% i  obydwa Związki   wyraziły zgodę.  Za realizację formalną  rozporządzenia płacowego 

odpowiada bezpośrednio  minister.  Natomiast za zapewnienie środków w budżecie odpowiada 

rząd.  Według niej  ,  w  tej  chwili  polityka  Związków jest  bardzo  prosta.  Domagają  się  by 

Minister zrealizował zaplanowaną,  obiecaną podwyżkę płac zasadniczych w wysokości 7%. 

Dodała, że na razie rozporządzenia płacowego nie ma. Natomiast ukazały się 2 propozycje tego 

rozporządzenia. Jedna przewiduje propozycję  podwyżki w wysokości 3,9% druga w wysokości 

5%. O 7% nie ma mowy. Ponieważ  deklaracje mijały się z rzeczywistością dlatego ZNP podjął 

decyzję o zorganizowaniu strajku jedniodniowego ostrzegawczego w celu wywarcia nacisku na 

rząd. Dodała, że Związek Nauczycielstwa Polskiego jest największym Związkiem Zawodowym 

w kraju.  W związku  z  tym rząd  musi  się  liczyć  z  tak  dużą  grupą  zawodową  gdzie   od 

nauczyciela  wymaga się wyższego wykształcenia plus 2 kierunków studiów podyplomowych. 

Natomiast  od  innych  pracowników  wykształcenie  na  takim  poziomie  nie  jest  wymagane. 

Pomoc  z  strony  organów  prowadzących  dla  nauczycieli  studiujących  nie  jest  zawsze 

wystarczająca.  Dlatego  też  większość  kosztów  kształcenia  ponoszą  z  własnej  pensji.  Za 

wykształceniem idzie grafika wynagrodzeniowa.
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Jako  Zarząd  Główny  podjeli  decyzję,  że  jeżeli  referendum  osiągnie  udział  pracowników 

oświaty co najmniej 60%, a z tych 60%  ponad 50%   w tajnym głosowaniu opowie się za tym, 

że chce żeby Zarząd Główny podjął radykalne działanie i zorganizował strajk to tak będzie. 

Zaznaczyła, że zna  już wynik z referendum z powiatu pułtuskiego. W referendum w powiecie 

wzięło  udział  ok.  80  %  pracowników  oświaty.  Referendum  odbyło  się  we  wszystkich 

placówkach  za  wyjątkiem  jednej  szkoły,  i   80%  opowiedziało  się  za  przystąpieniem  do 

jedniodniowego strajku ostrzegawczego.  Dnia  17.03.2007 r.  Zarząd Główny w Warszawie 

zorganizuje manifestację.  Poinformowała, że na terenie Pułtuska oprócz  ZNP istnieje Związek 

Nauczycielski Solidarność.  ZNP na terenie powiatu liczy 700 członków. Natomiast Związek 

Nauczycielski  Solidarność  28  członków.  Współpraca  Związków  układa  się  dobrze.  We 

wszystkich sprawach oświatowych występują razem.  Odnośnie regulaminu wynagrodzenia 

nauczycieli  powiedziała,  że  zgodnie  z  ustawą,  ma  być  ustalany  corocznie  przez  organ 

prowadzący. Jeśli chodzi o  budżet gminy Gzy to  kształtuje się podobnie jak we wszystkich 

innych  gminach   podobnych  do  gminy  Gzy.  Koszty  dowożenia  uczniów  utrzymania 

przedszkola i zerówek   to zadanie własne gminy. Zgadza się z tym, że gmina do oświaty 

dokłada.  Odnośnie regulaminu wynagradzania nauczycieli powiedziała, że w ubiegłym roku 

nastąpił znaczący postęp jeśli chodzi o finanse uwzględnione w regulaminie. Jednak uważa, że 

nie można dopuścić do takiej sytuacji, żeby  zatrzymać się na tym etapie i za rok okaże się, że 

gmina będzie do tyłu w stosunku do  innych samorządów w powiecie. Stwierdziła, że rozumie 

sytuację naszej gminy i  nasze problemy. Jest  po konsultacji  z gminą Pokrzywnica i  innym 

gminami  i wszędzie Rady przyjęły do wiadomości, że nie można zatrzymać się na  etapie 

takim  jaki  był,  ponieważ  znowu  zrobi  się  wielka  przepaść  i   apeluje  o  zwiększenie 

wynagrodzeń.  W   związku  z  tym  zaproponowała,  żeby  w   regulaminie  wynagrodzenia 

nauczycieli był zapis zwiększający środki za wychowawstwo  do 73,50 zł. 

Kierownik  ZOSz.  J.  Frąckiewicz –  odpowiedziała,  że  przy  5  %  podwyżce  za 

wychowawstowo dla 28 nauczycieli w skali roku  byłaby  to kwota 1.200 zł.       

Prezes Oddziału Powiatowego ZNP M. Korbal – zaproponowała również podwyżkę dodatku 

motywacyjnego z wysokości z 3 % do 5%. Dodała, że nie jest  to kwota powalająca dla budżetu 

gminy, ale systematyczne podnoszenie  skladników wynagrodzenia.  Poprosiła o rozważenie 

zaproponowanych przez nią podwyżek. Zaznaczyła, że wynika to z negocjacji z pozostałymi 

gminami powiatu pułtuskiego. 
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Członek Komisji Marianna Filipowicz – zapytała ile jest uczniów w jednej klasie?

Prezes Oddziału Powiatowego ZNP M. Korbal – odpowiedziała, że jest różnie i nie mają 

zamiaru likwidacji szkoły. Są klasy  gdzie uczniów jest 8 ,9 jak np. w Przemiarowie, czy w 

Płocochowie.  W mieście  klasy liczą 24-  25 uczniów. Podkresliła,  że praca nauczyciela nie 

sprowadza  się  tylko  do  zajęć  dydaktycznych.  Nauczyciele  przygotowują   uroczystości, 

organizują  konkursy o straży, o  ochronie środowiska itp.  prowadzą kółka zainteresowań, 

przygotowują do konkursów z zajęć przedmiotowych.

Skarbnik  Gminy  Elżbieta  Głowacka  –  wyjaśniła,  że  wydatki  poza  płacowe  szkół  oraz 

związane  z  utrzymaniem  klas  zerowych,  dowożeniem  uczniów  i  obsługą  administracyjną 

finansowane są w 100%  z własnych środków gminy.  Do wynagrodzenień, pochodnych od 

wynagrodzeń,  na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  gmina na  dokłada 396.000 zł.z 

własnych  środków.  Natomiast  do   działu  801   gmina  dokłada   ogółem 1.394.000  zł.  Jej 

zdaniem,  tak sugerował Wójt z oświatą w naszej gminie jest coś nie tak. Kiedy sprawdziła 

subwencje  i porównała  z sąsiednimi gminami to zauważyła, że najmniejszą subwencje ma 

gmina Gzy. Okazuje się,  że w gminie jest   najmniej uczniów i  małoliczne klasy.W innych 

gminach klasy liczą powyżej 20 uczniów, a nawet do 30 uczniów.  Natomiast u nas potworzyły 

się klasy nawet poniżej 10 uczniów , a to skutkuje na subwencję. Zaznaczyła, że na terenie 

gminy  są  3  szkoły  podstawowe  ,  gimnazjum  i  3  oddziały  przedszkolne,  liczba  uczniów 

zmniejsza się,  a  koszty utrzymania budynków pozostaja  takie  same.  Dodała,  że subwencja 

maleje  i  będzie  jeszcze  mniejsza.  Przy  takiej  organizacji  szkół  w  najbliższych  latach 

prawdopodobnie nie starczy środków na wynagrodzenia. Uważa, że należy zastanowić się nad 

wielkością  klas.  Dodała,  że  w  roku  2007/2008  w  szkole  w  Gzach  w  I  klasie  będzie 

prawdopodobnie   2 czy 3 uczniów. 

Prezes Oddziału Powiatowego ZNP M. Korbal – uznała,  że należy wziąć pod uwagę co 

mówią mieszkańcy gminy nt. dowożenia dzieci do innej szkoły. 

Kierownik ZOSz. w Gzach J. Frąckiewicz – poinformowała, że w tym roku szkolnym do 

końca roku szkolnego jest 472 uczniów.  Natomiast  od września w roku szkolnym 2007/2008 

będzie  ok.  450 uczniów.  Dodała,  że  przez  okres  najbliższych 5  lat  liczba  uczniów będzie 

malejąca. 

Członek Komisji Zdzisław Sierzan – był zdania, aby w związku z taką  sytuacją zobowiązać 

organ prowadzący do weryfikacji nauczycieli. 
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W tym momencie salę obrad opuścił  członek Komisji Włodzimierz Żbikowski. Aktualna ilość 

członków Komisji bioracych udział w posiedzeniu – 8.

Prezes Oddziału Powiatowego ZNP M. Korbal – jej zdaniem zamknięcie szkoły to sprawa 

nie prosta. Musi być zgoda Kuratorium Oświaty. Uważa, że  dzieci są miezkańców gminy i dla 

nich trzeba żeby było dobrze. Podkreśliła, że szkoła to oaza kultury. Uważa, że warto utrzymać 

szkołę  nawet  kosztem  innych   wyrzeczeń  gminy,  bo  jest  to  ośrodek  życia 

kulturalnego.Odnośnie  zaproponowanych  podwyżek  powiedziała,  że  środowisko  oświatowe 

podziela jej opinię. Poprosiła raz jeszcze o rozważenie jej propozycji w takiej wysokości w 

jakiej zaproponowała. Dodała, że stawki, które proponuje są minimalne. 

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że podziela opinię Prezes Oddziału Powiatowego ZNP M. 

Korbal.  Jednak  regulamin  wynagrodzenia  nauczycieli  w 2007  r.   proponuje   utrzymać  na 

poziomie roku 2006. Uważa, że należy poczekać na decyzje Min. Edukacji i  działania  ZNP. 

Chce również  przemyśleć jak rozwiązać   problem  z oświatą na terenie gminy. Zaznaczył, że 

sytuacja finansowa gminy jest trudna i nie można wygospodarować dodatkowych  pieniędzy na 

podwyżki.

Członek Komisji Z. Kaczorowski – stwierdził, że Prezes Oddziału ZNP  powiedziała, że jeśli 

chodzi o udział członkowski  to ZNP ma znaczący wpływ na naszym terenie.  Czy, z punktu 

widzenia ewentualnych zmian, które Związki  powinny postulować, chociaż wystepują między 

tymi Związkami poprawne stosunki, czy nie należało by iść w kierunku zjednoczenia ?

Prezes Oddziału Powiatowego M. Korbal – odpowiedziała, że nie chce  wkraczać w politykę. 

ZNP podjął, decyzję że na terenie powiatu pułtuskiego nie wchodzi w żadne opcje polityczne. 

Dodała, że współpracują że Związkiem Solidarność i z tego bardzo się cieszy , ale są to dwie 

różne struktury. 

Członek Komisji  Z. Kaczorowski -   jego zdaniem, w kraju panuje opinia,  że Związki są 

mocno upolitycznione.

Prezez Oddziału Powiatowego M. Korbal – powiedziała, że jako Prezes Związku ma swoje 

osobiste  poglądy polityczne,  do których ma prawo i  nigdy Związku nie  ciągnęła  w żadne 

układy polityczne. Zajmuje się tylko tym co dotyczy Związku Zawodowego.

Członek  Komisji  Z.  Kaczorowski –  zapytał,  czy  ZNP  ma  konkretne  propozycje 

przemodelowania systemu finansowania oświaty?  Prezes zauważyła, że   sytacja gminy Gzy 

jest specyficzna, ponieważ do oświaty dokłada się dużo.
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Na dodatek sytuacja do przebudowy jest nie bardzo  przystawalna. Czy, w związku z tym ten 

system  dodatków  motywacyjnych,  które   stają  się  jakby  przywilejem   gmin,  nie  dzielą 

środowiska nauczycielskiego nadmiernie , ponieważ  na innym poziomie są  w Waszawie, w 

Pułtusku,   a  na  innym  w  gminie  Gzy?   Nauczyciele  mieli  uzyskać  status  urzędników 

państwowych. Zapytał, jeszcze raz czy są propozycje przemodelowania tego systemu?

Prezes Oddziału Powiatowego M. Korbal – odpowiedziała, że nie jest to takie proste. System 

oświaty  przemodelował  poprzedni  rząd.  Powstały  podziały  na   gimnazja,  powołano  nowe 

dyrekcje, przygotowano odpowiednio budynki w placówkach oświatowych na co poszło dużo 

pieniędzy.  Osobiście  była  przeciwna  temu systemowi.  Przeciwny  temu był  też  ZNP ale  z 

systemem trzeba było się pogodzić. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach Janina Dąbrowska – powiedziała, że w 

szkołach wiejskich dzieci mają duże osiągnięcia. Jeśli jest  mniejsza liczba uczniów łatwiej jest 

ich czymś zainteresować.  Dzieci są zdolne. Zajmują wysokie miejsca w różnych konkursach w 

powiecie i  ogólnopolskich. Uważa jednak, że dzieci wiejskie są bardziej pokrzywdzone niż w 

miastach, ponieważ mają mniejszy dostęp do dóbr kultury takich jak teatr czy kino.   

Członek  Komisji  M.  Filipowicz –  poprosiła  o  przedstawienie  skutków  proponowanej 

podwyżki.

Kier.  ZOSZ.  J.  Frąckiewicz –  poinformowała,  że  skutki  podwyżki  w  skali  roku  byłyby 

następujące -  dodatku motywacyjnego  z 3% do 5% to kwota 32.000 zł. natomiast dodatku za 

wychowawstwo to kwota  1.500 zł.

Członek Komisji Z. Kaczorowski – powiedział, że rzadko zgadza się w Wójtem, ale w tej 

kwestii się zgadza.  Jego zdaniem jest to bardzo krzywdzące dla środowiska nauczycielskiego, 

ponieważ  co  rok  dyskusje  wyglądają  jak  jedna  wielka  żebranina  i  dla  środowiska 

nauczycielskiego jest to wręcz poniżające. Jeśli  podwyżka idzie w eter to dowiadują się , że 

idzie to kosztem samorządu. Osobiście ma ogromne zastrzeżenia do systemu.  Jego zdaniem 

dojdzie do tego, że trzeba będzie zacząć oszczędzać,  a na pewno w gminie Gzy jest to bardzo 

blisko.  Dlatego ma mieszane uczucie.   Z jednej strony  każda podwyżka będzie na pewno 

dobrze zrozumiana przez nauczycieli.   ale  będzie to nadal  jałmużna.  Uważa,  że wszystko 

zaczęło się na początku lat 90,  kiedy odpowidzialność za oświatę spychano na samorządy. 

Później okazało się, że w gminach gdzie liczba dzieci drastycznie spada subwencje maleją. 
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Nastepnie okazuje  się,  że ta grupa zawodowa z konieczności  jest najbardziej znaniewidzona 

w tych momentach, kiedy mówi się o płacach. Przyznał, że rację ma Wójt i rację ma Prezes 

Odziału Powiatowego ZNP, ale uważa, że z takim systemem trzeba zacząć walczyć, ponieważ 

Minister  Edukacji  zajmuje  się  bzdurami  i  głupatmi  i  dziwne  jest,  że  człowiek  o  takich 

poglądach zajmuje  stanowisko publiczne.  Myślał,  że w tym temacie konkretne propozycje 

przedstawią Związki Zawodowe. Uznał, że będzie za propozycją najbardziej idącą , ale nie z 

przekonania. Jako nauczyciele mają świadomość, że coraz bardziej obciążają budżet gminy i w 

pewnym momencie mieszkańcy gminy zaprotestują.

Prezes Odziału Powiatowego ZNP M. Korbal – odpowiedziała, że Związki mają propozycję 

odwołania Ministra Edukacji Narodowej.. 

Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – zaznaczyła, że gmina Gzy jest gminą najbiedniejszą w 

powiecie, a nawet w województwie, a możliwe, że nawet i w kraju.

Członek Komisji Z. Kaczorowski – zgłosił wniosek o podwyżkę dodatku motywacyjnego w 

wysokości z 3% do 5% oraz dodatku za wychowawstwo klas szkolnych i przedszkolnych w 

wysokości 5% kwoty 70 zł. co stanowi kwotę 73,50 zł.  w uchwale w sprawie: regulaminu 

określajacego  wysokość,  szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  wynikajacych  ze 

stosunku pracy, innych składników wynagrodzenia oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w 

szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy.

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Komisja w obecności  8 członków Komisji – 2 głosami  „za” ,  przy 1 głosie „przeciwnym” 

oraz 5 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez  członka 

Komisji Zdzisława Kaczorowskiego do w/w uchwały na sesję Rady Gminy. 

Projekt  -  uchwała  w  sprawie:  regulaminu  określającego  wysokość,  szczegółówe  warunki 

przyznawania dodatków wynikających ze stosunku pracy, innych składników wynagrodzenia 

oraz nagród nauczycielom zatrudnionym  w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Gzy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4    

Kier.  ZOSZ.  J.  Frąckiewicz -   dodatek   wiejski  uzależniony  jest  od  wynagrodzenia 

zasadniczego  poszczególnych  nauczycieli.  Ponieważ   jest  zapis  w Karcie  Nauczyciela,  że 

dodatki  wypłaca się dla wszystkich nauczycieli, którzy pracują na wsi do 5.000 mieszkańców, 

wszyscy nasi nauczyciele ten dodatek otrzymują. 
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Jest   wypłacany w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Pani Kierownik myśli, że tak 

pozostanie. W budżecie  szkół na wypłatę dodatku wiejskiego w porównaniu do roku 2006  są 

zabezpieczone środki  w wysokości 2% .  Dodatek mieszkaniowy,  przysługuje nauczycielom 

prowadzącym zajęcia  w szkolach   na  wsi.   Uzależniony  jest  od  liczby  członków rodziny 

nauczyciela. Wysokość dodatku mieszkaniowego przedstawiona jest w tej wysokości w jakiej 

było uchwalone na 2006 r. Na wczorajszym spotkaniu dyrektorów szkół padła propozycja, aby 

dodatek ten wzrósł o 5%. 

Wójt Z. Kołodziejski – wnioskował, aby dodatki te zostawić na poziomie roku ubiegłego.  

Prezes  Oddziału  Powiatowego M.  Korbal –  powiedziała,  że  dodatek  wiejski  będzie 

zwiększony  w  zwiazku  ze  zmianą  minimalnych  wynagrodzeń  zasadniczych  nauczycieli, 

natomiast dodatek mieszkaniowy pozostaje bez zmian.  

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 

Wójta,  aby dodatek wiejski i mieszkaniowy pozostawić na poziomie roku 2006. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji -  6 głosami „za”,  przy 2 głosach „wstrzymujących” 

pozytywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez Wójta  w uchwale w sprawie: regulaminu 

określającego  szczególowe  warunki   przyznawania,  obliczania  i  wypłacania  dodatku 

mieszkaniowego  i  dodatku  wiejskiego  nauczycielom  w  szkołach,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Gmina Gzy na sesję Rady Gminy  pozostawiając w/w dodatki  na poziomie 

roku ubiegłego. 

Prezes Oddziału Powiatowego M. Korbal – podziękowała za zaproszenie na posiedzenie 

Komisji. Zaproponowała, aby członkowie Komisji i Wójt do sesji Rady Gminy przemyśleli i 

uwzględnili  przedstawioną przez nią  propozycję,  którą przedstawila  w imieniu środowiska 

oświatowego na terenie naszej  gminy.

Projekt- uchwała w sprawie:  regulaminu określajacego szczegółowe warunki przyznawania, 

obliczania  i  wypłacania  dodatku  mieszkaniowego  i  dodatku  wiejskiego  nauczycielom  w 

szkołach,  dla  których  organem prowadzącym jest  Gmina  Gzy  stanowi  załącznik  nr  5  do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5 

Członek Komisji M. Filipowicz -  odczytała pismo Starosty Pułtuskiego, w którym zwrócił się 

z  prośbą  o  zgłoszenie  Przedstawiciela  Gminy  Gzy  do   Rady  Społecznej  Zakładu  Opieki 

Zdrowotnej w Pułtusku. 
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Poinformowała, że w skład Rady Społecznej ZOZ wchodzi  12 członków, a jej kadencja trwa   4 

lata. Jest to funkcja czysto-społeczna.   Dotychczas członkiem  Rady Społecznej z ramienia 

naszej Gzy był Wójt. Zaproponowała aby, Wójt był nadal członkiem Rady Społecznej ZOZ. 

Członek Komisji  Zdzisław Sierzan -  miał odmienne zdanie. Powiedział,  że Wójt mieszka 

w Pułtusku, a Przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej  trzeba wybrać  z  gminy Gzy. 

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział,  że jest  to funkcja społeczna.  Mieszka w Pułtusku, ale 

pracuje  w gminie Gzy.  Jeśli   Komisja uważa,  że nie nadaje się  do pełnienia  tej  funcji,  to 

poprosił aby  zaproponowała inną kandydaturę. Innej kandydatury nie zgłosił nikt.

Członek  Komisji  M.  Filipowicz -   zapytała,   Wójta  wyraza  zgodę  na  kandydowanie  na 

Przedtawiciela Gminy Gzy do Rady Społecznej ZOZ?

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że jeśli  nie ma innej kandydatury to na kandydowanie 

wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 w 

sprawie:  wyboru  Przedstawiciela  Gminy  do  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku proponując na Przedstawiciela Gminy Gzy Zbigniewa 

Zenona Kołodziejskiego – Wójta Gminy.    

Komisja w obecnosci 8 członków Komisji – 7 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”   

pozytywnie  zaopiniowała  w/w  projekt  uchwały  na  sesję  Rady  Gminy  proponując  na 

Przedstawiciela  Gminy  Gzy  Zbigniewa  Zenona  Kołodziejskiego  –  Wójta  Gminy  –  który 

stanowi załacznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6 

Lekarz Wterynarii Jan Czernik – przedstawił informację o stanie opieki weterynaryjnej na 

terenie Gminy Gzy za 2006 rok. 

Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie Gminy Gzy za 2006 rok stanowi załącznik 

nr  7 do niniejszego protokołu.

Wójt Z. Kołodziejski – wnioskował o zorganizowanie przez Starostę  w powiecie w soboty i w 

niedziele dyżuru lekarzy  dla zwierząt. Chce, aby Starosta o tym pomyślał, znalazł środki i na 

bazie Powiatowego Lekarza Weterynarii zorganizował dyżur. 

Członek Komisji Z. Sierzan -   odnośnie bezpańskich psów, powiedział, że w Pękowie chodzi 

4 bezpańskie  psy. W związku z tym zapytał Wója, dokąd będzie czekał z rozwiązaniem tego 

problemu?   Dodał, że w maju  br. będzie 15 psów. 
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Ad. pkt 7

Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Gzy w  2006 roku stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8

Wójt  Z.  Kołodziejski  –  poinformował,  że  pojawiła  się  szansa  budowy  boisk  z  trawy 

syntetycznej  przy  szkołach   Na  ten  cel  będą  fundusze  od Ministra  Sportu i  Państwowego 

Zakładu Ubezpieczeń, które  należy wykorzystać do końca br. Jest to program 3-letni. 

Program przewiduje, że może uzyskać podmiot, który zobowiąże się do pokrycia 30% kosztów 

projektu, przygotuje dokumentację boiska całorocznego o wymiarach min. 30          na 60 m 

pokrytego trawą syntetyczną o wysokości min. 5 cm i ogólnie dostępnego dla dzieci młodzieży 

bez opłat   i  warunków. Dofinansowanie każdego obiektu może wynieść maksymalnie 70% 

kosztów budowy lecz nie więcej niż 320.000 zł. na jedno boisko (PZU przekazju 40% kosztów, 

Ministerstwo  Sportu  30%).   Warunkiem  dofinansowania  projektu  będzie  zobowiązanie 

podmiotu  wnioskującego  odotację  do  zapewnienia  środków  własnych  w  wysokości 

pozwalajacej na terminowe ( do końca roku 2007) zakończenie budowy boiska. Wnioski wraz z 

dokumentacją należy składać do końca marca br.  Z uwagi na to, że na terenie gminy są 3 

szkoły, co roku można byłoby  przy każdej szkole pobudować boisko. Wójt powiedział,  że 

sprawę budowy boisk przedstawi również na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Budżetu oraz 

sesji Rady Gminy, aby zastawić się, od której szkoły zacząć. 

Członek Komisji Z. Sierzan – odnośnie bezpańskich psów powiedział raz jeszcze, że czeka 

cierpliwie na rozwiązanie sprawy.  Zaznaczył, że jeśli pogryzą czyjeś dziecko, to nie popuści. 

Problem zgłaszał, kiedy  chodziło 2 psy. Później   zrobiło się 13. Z 11 psiaków część ludzie 

rozebrali, a część zabili.  Bezpański psy udusiły mu psa i nie pomże odpędzić ich od zagrody.

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że zajmie się tym problemem.

Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski –  uznał,  że  w  nowo  wybudowanym budynku  z 

przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską i Gminna Bibliotekę Publiczna w Gzach  pękają tynki. 

W związku z tym zapytał, czy na nowo wybudowany budynek jest gwarancja? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że gwarancja na budynek jest.

            Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:                                                                       Przewodniczył:

Zofia Pszczółkowska


