
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 13/08 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 02 września 2008 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza Żebrowskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Kazimierz Żebrowski – o godzinie 10.13 otworzył posiedzenie 

Komisji i po powitaniu członków Komisji  i zaproszonych gości oświadczył, iż zgodnie z listą 

obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co wobec składu Komisji 

wynoszącego 9 osób  stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. Lista obecności stanowi załącznik   nr 1 do niniejszego protokołu.   

Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Barbara Polańska             - Sekretarz Gminy 

2. Elżbieta Głowacka           -  Skarbnik Gminy 

3. Jadwiga Frąckiewicz        - Kier. ZOSz w Gzach  

5. Teresa Linka                      - Kierownik GOPS w Gzach 

6. Janina Dąbrowska            - dyr. PSP w Gzach 

7. Anna Zalewska                  - dyr. PSP w Przewodowie 

8. Danuta Ojrzeńska             - dyr. PSP w Skaszewie 

9. Agnieszka Domańska       - dyrektor PG w Gzach 

10. Wiesław Jakubiak           -  insp. ds. plan. przestrz., drogownictwa i gosp. komunalnej.      

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia:     

1. Ocena informacji z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008. 

2. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

3. Informacja o stanie oświaty na terenie gminy Gzy. 

4. Sprawa budynku położonego  na działce  nr ewid.135 w Gzach. 

5. Zapoznanie się ze skargą Pani Wiesławy Adamskiej na działalność Kierownika Gminnego 

     Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 

6. Sprawy bieżące gminy. 

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie.    

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – poinformowała, że członkowie Komisji otrzymali  do 

zapoznania informację  z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008 r., ale          

w skrócie zasygnalizuje najważniejsze rzeczy.  Budżet na dzień 30.06.2008 r. po stronie 

dochodów został wykonany w 52,9%, po stronie wydatków – 40,6%. Zadłużenie gminy na 

dzień 30.06.2008 r. – 2.509.831,85 zł.  w tym kredyty długoterminowe – 2.415.831,85 zł.         

i pożyczka długoterminowa – 94.000 zł.  Struktura dochodów przebiegała zgodnie z planem. 

Dochody własne wykonano w - 50,8%. Subwencja ogólna – 56,3%. Dotacje celowe na 

zadania rządowe zlecone gminie - 57,6%.  
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Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących – 67%. Środki na dofinansowanie 

własnych inwestycji dla gmin z innych źródeł - 0% . Wynika to z bardzo niskiego wykonania 

wydatków majątkowych w I półroczu.  Gmina występowała  o środki z zewnątrz do Urzędu 

Marszałkowskiego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych a  decyzje zapadały w miesiącu 

czerwcu. Przetargi zostały ogłoszone i rozstrzygnięte, termin realizacji  zadań,  został 

ustalony na II półrocze. W związku z tym, że dotacje otrzymujemy po zrealizowaniu zadań 

inwestycyjnych, środki te do I półrocza nie wpłynęły. Środki wpłyną w II półroczu. Realizacja 

podatków przebiegała również zgodnie z planem. Skutki jakie wynikały z obniżenia górnych 

stawek podatków na podstawie uchwały Rady Gminy  wyniosły za I półrocze – 200.809,80 zł. 

i dotyczyły głównie podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Skutki udzielonych ulg          

i zwolnień  na podstawie uchwały Rady Gminy to kwota – 85.148,20 zł. Skutki wydanych 

decyzji przez Wójta Gminy 10.756,50 zł. Jeśli chodzi o ogólne wykonanie planu wydatków 

budżetowych to wykonano je w 40,6% z tego: wydatki bieżące – 46%, wydatki majątkowe – 

2%. W dziale Rolnictwo – wykonanie 67,3%. Gro środków stanowiła dotacja celowa 

otrzymana na wydatki związane z wypłatą producentom rolnym podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego. W dziale 600 Transport i łączność wykonanie – 2,6%.  

Niskie   wykonanie wiąże się z planowanymi   dwoma inwestycjami drogowymi, których 

realizacja przypada na II półrocze i pozostałe prace remontowe  - płatności w II półroczu.      

W Gospodarce komunalnej wykonanie – 3,1% obejmuje wypisy z ewidencji gruntów                 

i wykonanie map geodezyjnych.      W dziale Działalność usługowa  wykonanie - 26,2%. Są to 

wydatki związane z wykonaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy dla mieszkańców 

gminy oraz wykonanie map do opracowania planu zagospodarowania. W Administracji 

publicznej wykonanie – 42,4%.   W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej – 48,6%. Wydatki związane są z bieżącą aktualizacją spisu wyborców                      

i realizowane są z dotacji celowej. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa wykonanie 26,8%. Są to wydatki bieżące. Wykonanie inwestycyjne – 

realizacja w II półroczu.  W dziale  756 wydatki związane z  podatkami – poborem podatków,  

wykonanie – 48,6%. W dziale Obsługa długu publicznego - spłata odsetek od kredytów             

i pożyczki,   wykonanie -  47%.   Dział 758 Różne rozliczenia – rezerwa – wykonania nie ma.    

W dziale Oświata i wychowanie wykonano -  43,8% z tego: wydatki majątkowe wykonanie – 

8,2% i wydatki bieżące  - 46%.  W planie inwestycyjnym  była planowana 

„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie”. W I półroczu 

opracowano projekt techniczny i  kosztorys oraz przeprowadzono przetarg. Obecnie zadanie 

zostało wykonane. Gmina oczekuje na środki z budżetu Wojewody. W dziale 851 Ochrona 

zdrowia wykonanie – 45,9%. Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania realizowane są głównie         

w szkołach. Działania profilaktyczne z zakresu  narkomanii będą realizowane w II półroczu.      

W dziale Pomoc społeczna wykonanie – 49,1%. 
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W dziale tym gro środków stanowią wydatki związane z  zadaniami rządowymi zleconymi 

48.4%. Dofinansowanie zadań własnych – 54,8%. Zadania własne – 48,3%. W dziale 854 

Edukacyjna opieka wychowawcza- wykonanie 100%. Jest to wypłata stypendium szkolnego 

dla 114 uczniów. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie - 36,1 % 

wiąże się z oświetleniem dróg i opłatą związaną ze składowaniem odpadów stałych. W dziale 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  wydatki wiążą się z działalnością instytucji 

kultury i użytkowaniem budynku świetlicy w Gzach. W dziale Kultura fizyczna i sport  

wykonanie – 26,1%. Na dzień 30.06.2008 r. w gminie powstały zobowiązania niewymagalne, 

które wynoszą 126.886,53 zł.  z tego: oświata i wychowanie – 99.478,30 zł.  Są to 

zobowiązania, których termin płatności przypadał w m-cu lipcu i dotyczyły składek ZUS od 

wynagrodzeń pracowników za m-c czerwiec,  zaliczek na podatek dochodowy, faktury za 

materiały i usługi. Jeśli chodzi o fundusz celowy to w Gminnym Funduszu Ochrony 

Środowiska były tylko wpływy. Wydatki były w II półroczu. Została przekazana dotacja jaka 

była, planowana dla Gminnej Spółki Wodnej w Gzach.   Obecnie została nadesłana opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowych.  Opinia jest pozytywna ze wskazaniem na niskie 

wykonanie wydatków majątkowych.  

Przewodniczący  Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie informację z wykonania 

budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008 r.  

Komisja w obecności 5 członków komisji – 5 głosami „za” pozytywnie oceniła informację z 

wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008 – która stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

Uchwała nr 204/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

z dnia 01.09. 2008 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy  Gzy informacji o 

przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku – stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2. 

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – powiedziała, że temat sprzedaży nieruchomości był 

omawiany kilkakrotnie. Na  poprzednich posiedzeniach obydwóch  Komisji Rady była decyzja  

Komisji za sprzedażą. W związku z tym, że na ostatniej sesji Rady Gminy punkt dotyczący 

sprzedaży nieruchomości został zdjęty z porządku  obrad, Pan Wójt ponownie ponawia 

sprawę,  z prośbą  o podjęcie uchwały o sprzedaży nieruchomości. Poinformowała, że              

z  dzisiejszej rozmowy  z Panem Wójtem wynikało, że jest zainteresowanie kupnem obiektu.  

Zbycie nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu. 

Członek Komisji Marianna Filipowicz – zapytała,  jaka jest cena wyjściowa? 

Sekretarz  B. Polańska – odpowiedziała, że cena wyjściowa jest taka jaka była poprzednio – 

300.000 zł. 

Członek Komisji Wiesław Światkowski -  uznał, że zawsze był przeciwny sprzedaży 

nieruchomości, chyba, że  za cenę  500.000 zł.  
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Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

sprzedaży nieruchomości.   

Komisja w obecności 5 członków Komisji – 2 głosami „za”,  przy 2 głosach „przeciwnych” oraz 

1 głosie „wstrzymującym”  nie wyraziła opinii do w/w projektu uchwały proponowanego na 

sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz – przedstawiła informację        

o stanie oświaty na terenie gminy Gzy na dzień 01.09.2008 r. Poinformowała, że na terenie 

gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz Publiczne 

Gimnazjum.  Szkoły podstawowe są 6-ścio oddziałowe plus 1 oddział przedszkolny.                  

Ogólna ilość uczniów we wszystkich szkołach w roku szkolnym 2008/2009 wynosi - 403.        

W szkołach podstawowych - 251, w PG Gzy – 152. 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach – liczba uczniów – 64. Ilość uczniów                        

w poszczególnych klasach jest następująca: I kl. – 11, II kl. – 5, III kl. – 8, kl. IV – 8, kl. V – 15,      

kl. VI – 17.   

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie – liczba uczniów – 126. Ilość uczniów                

w poszczególnych klasach: I kl. – 22, II kl. – 15, III kl. – 22, IV kl. – 19, V kl. -24, VI kl. – 24. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie – 61 uczniów. Liczba uczniów w klasach: I kl. – 8,  

II kl. -10, III kl. – 8,  IV kl. – 8, V kl. – 14, VI kl. - 13. 

W Publicznym Gimnazjum w Gzach  ilość uczniów – 152. W kl. I w 3-ch klasach uczy się                    

razem 57 uczniów  z liczbą 18, 19,20 uczniów. W kl. II w 3-ch klasach  -  53 uczniów  z liczbą 

18,21, 14 uczniów.  Klasy III są 2-ie z liczbą uczniów 17 i 25, co stanowi 42 uczniów.    

Jeśli chodzi o nauczycieli,  to w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest                     

51 nauczycieli z tego 31 nauczycieli w szkołach podstawowych i 20 nauczycieli w Publicznym 

Gimnazjum oraz   16 nauczycieli,  którzy albo uzupełniają etaty albo są zatrudnieni w części     

w poszczególnych szkołach.  Poza tym jest 18 etatów obsługi,   a 20 osób, ponieważ                

w szkołach   w sekretariacie pracują osoby zatrudnione  w połowie wymiaru czasu pracy. 

Zaplanowane budżety szkół na rok 2008 to kwoty:  799.710 zł. dla PSP w Gzach,  dla PSP        

w Przewodowie – 966.805 zł., dla PSP w Skaszewie – 925.700 zł. i PG w Gzach – 1.339.430 zł.  

Z otrzymanej subwencji oświatowej na rok 2008 po przeliczeniu,   roczny koszt utrzymania     

1 ucznia w naszej gminie  wynosi – 6.335 zł.  Wysokość kosztów utrzymania 1 ucznia                  

w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:  w PSP w Gzach – 11.911 zł. , w PSP 

w Przewodowie – 7.391 zł., w PSP w Skaszewie – 13.743 zł., w PG w Gzach – 8.812 zł.                

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi -2.540.697 zł . Po odliczeniu zaplanowanych kwot 

na wynagrodzenia  osobowe,  składki  na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                     

i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkół,  brakującą  kwotę  finansuje  

gmina z własnych środków.  

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

Komisji biorących udział w posiedzeniu – 6. 
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Kier. ZOSz. w Gzach J. Frąckiewicz -  powiedziała, że na dzień dzisiejszy budżet oświaty, bez 

środków które były przeznaczone na „Termomodernizację budynku PSP w Przewodowie” 

wynosi - 4.417.662 zł. Po dodaniu kwoty 240.000 zł. na „Termomodernizację budynku PSP       

w Przewodowie” budżet oświaty  wynosi łącznie – 4.657.662 zł. Po odjęciu subwencji 

przyznanej na zadania oświatowe,   gmina z własnych środków przy planowanych wydatkach 

na rok 2008 r. przeznaczy z budżetu  kwotę  - 2.216.965 zł.   

Członek Komisji Marianna Filipowicz – powiedziała, że na poprzednim posiedzeniu Komisji 

członek Komisji Zdzisław Sierzan poruszył sprawę sprzątaczek. W związku z tym, zapytała czy 

w tej sprawie są jakieś unormowania? Chodzi o Publiczne Gimnazjum w Gzach. 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach Agnieszka Domańska – wyjaśniła, że raczej  nie 

chodzi o sprzątanie budynku szkolnego a o sprzątanie hali sportowej. Halę sportowa sprząta     

1 sprzątaczka,  a obszar do sprzątania dla 1 sprzątaczki jest bardzo duży. Panie, które  

sprzątają szkołę, sprzątają również szatnie, częściowo korytarz i wejście główne do hali 

sportowej. Uważała, że podział sprzątania budynków szkolnych jest sprawiedliwy, ponieważ 

jej sprzątaczki sprzątają całe piętro plus jedną klasę na dole natomiast panie z dołu,   

sprzątają cały parter plus przedszkole i  klatkę schodową prowadzącą do klas gimnazjalnych 

1-3. Jej zdaniem,  sprzątanie budynku szkolnego nie powinno budzić żadnych zastrzeżeń. 

Natomiast faktycznie w hali sportowej jest ciężko pracować. Dlatego chętnie zatrudniłaby do 

sprzątania osobę z prac interwencyjnych. Podkreśliła, że dzieci zmieniają obuwie, ale przy 

dużej liczbie osób wchodzących do wewnątrz i z powrotem  i wychodzących  na zewnątrz        

w czasie przerwy,  jest  co sprzątać.   

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że w tym roku nie ma możliwości zatrudnienia 

osoby z prac interwencyjnych. Budżet i kredyt został rozpisany,  wydatki na 2008 r. są już 

zamknięte.   

Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – uznała, że w hali sportowej jest duży metraż. 

Dyr. PG w Gzach A. Domańska – podała, że hala sportowa jest o wymiarach 38x18 m.  

Skarbnik E. Głowacka -  powiedziała, że jeśli chodzi o sprzątanie,  to podobny  problem jest    

i w gminie. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przepisów odnośnie powierzchni do 

sprzątania. Chyba, że organ prowadzący wyda zarządzenie odnośnie metrażu. Dodała, że       

w tym roku nie ma możliwości rozmowy na temat zatrudnienia osoby do sprzątania. Jeśli jest 

problem, to można go rozważać na przyszły budżet gminy -2009 r. 

Dyr. PG w Gzach A. Domańska – jej zdaniem, problem techniczny tkwi w budowie hali, 

ponieważ, hala tak jest postawiona, że prosto z korytarza jest wejście na salę gimnastyczną. 

Widziała inne rozwiązania, ale na cokolwiek jest już za późno. Gdzie indziej nie ma 

możliwości wejścia bezpośrednio z korytarza na salę gimnastyczną. Gdyby tak było, wtedy 

utrzymanie czystości w całej  sali gimnastycznej jest znacznie łatwiejsze. Jeśli uczniowie 

przechodzą do szatni i na świetlicę,  a 3 grupy idą na salę gimnastyczną,  to kurz i pył wniosą  

ze sobą. W związku z tym 1 osoba musi często przemywać korytarz. 
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Jej zdaniem, problem najbardziej nasila się w czasie od  jesieni do wczesnej wiosny, tym 

bardziej, że hala jest wynajmowana. Sprzątaczka posprząta halę po zajęciach lekcyjnych,  

później przychodzą grupy wynajmujące od 17.00  do godz. 20.00 i hala sprzątana jest dopiero 

na drugi dzień rano. Jest to  podwójne sprzątanie, chyba żeby przestać wynajmować halę .  

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, czy są dochody z wynajmowania hali sportowej?   

Dyr. PG w Gzach A. Domańska – odpowiedziała, że są pewne dochody finansowe. Hala jest 

wykorzystywana jest od października  do końca kwietnia, natomiast od maja do  końca 

września  z uwagi na brak zainteresowania wynajęcie hali jest zawieszone. 

Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski  - wyjaśnił, że pierwsza godzina  wynajęcia hali  jest 

droższa (30 zł.), później  jest taniej (20 zł. ). 

Dyr. PG w Gzach A. Domańska – dodała, że halę sportową wynajmowały grupy z Pułtuska , 

uczniowie ze szkoły podstawowej, gimnazjum i dorośli. Jednak stałej grupy, która 

wynajmowałaby halę,   nie było. Wynajmujący głównie grali w piłkę siatkową. Dodała , że         

z wynajęcia hali  nie są  duże pieniądze, ale hala wykorzystywana jest bardziej intensywnie. 

Członek Komisji W. Światkowski  - nadmienił, że może pomyśleć o przeróbce, żeby nie było 

bezpośredniego wejścia z korytarza. 

Dyr. PG w Gzach A.  Domańska – wyjaśniła, że drzwi otwierają się na korytarz, wycieraczki 

nie można położyć , ponieważ  jest za nisko. Jej zdaniem, być może problem  rozwiązałaby  

wymiana drzwi na inne i wtedy byłaby możliwość położenia wilgotnych wycieraczek. 

Obecnie drzwi są dwuskrzydłowe, a być może byłoby lepiej gdyby były jednoskrzydłowe. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Linka – poprosiła dyrektorów 

szkół o  ponaglenie apelu o dożywianie. 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, czy zostało wykończone boisko w Skaszewie? 

Poinformowała, że wokół boiska jest bałagan. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Danuta Ojrzeńska – nadmieniła, że 

boisko w Skaszewie jest gminne,  ale przekazane pod opiekę szkoły. Jeżeli chodzi o pracę 

wokół boiska,  poinformowała, że  firma przysłała 2 pracowników i maszynę, która równała 

teren wokół boiska.  W wyniku pracy koparki,    zerwana została cienka warstwa darniny             

i   usypana z niej pryzma obok boiska.  Pracownik, który tam był,  zostawił worek     z trawą 

prosząc konserwatora, żeby ją posiał. Jednak teren  ten jest tak utwardzony, że trawa  nie 

urośnie. Jej zdaniem, teren należy wyrównać, spulchnić glebę, lub nawieść cienką warstwę 

ziemi uprawnej  i dopiero posiać trawę. Tak jest na odległość 1,5 do 2 m od siatki.  

Dodała, że  przywieziono 1 przyczepę ziemi, ale zrzucono ją przy samym  wjeździe, a powinna 

być rozgarnięta wokół boiska. Następnie  poinformowała, że były zgłaszane usterki, które 

dotyczyły, źle zamontowanych tulei do słupka do siatkówki. Tuleje wymontowano                     

i ponownie zamontowano, ale w jej ocenie zrobiono to również źle, ponieważ słupek nie stoi 

w pionie tylko jest pochylony do środka. Zamontowano  też tuleje do słupków do tenisa,         

z tym, że jeżeli zostaną wyjęte słupki do siatkówki i do tenisa   to w  miejscach gdzie są tuleje 

odstaje trawa, ponieważ nie jest dobrze przyklejona.  
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Na chwilę obecną jest to niebezpieczne, gdyż może dość do wypadku.  Według jej oceny,  

naprawy gwarancyjne wręcz popsuły,   to co było. W ogrodzenie miała być zamontowana 

również 1 belka, która spadła. Belka była trzymana przez szkołę  i oddana wykonawcy. 

Obecnie,  ani nie została zamontowana, ani nie ma tej luźnej belki. Siatka, która ma  

zabezpieczyć przed  wypadaniem  piłki  i która stanowi   jednocześnie ogrodzenie , wg niej 

jest za mało naciągnięta.  W tej chwili,  po kilku miesiącach użytkowania w wielu miejscach 

szczególnie za bramkami,  wyraźnie widać w niej  wgłębienia  pod wpływem uderzeń. 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że odnośnie uporządkowania terenu wokół boiska              

i naprawy gwarancyjnej Pan Wójt kontaktował się z firmą. Kierownik, który tam był i robił, 

przekazał wykonawcy, że to jest zrobione. Pan Wójt kontaktował się  z wykonawcą                  

w ubiegłym tygodniu. Kierownik był na urlopie. Wykonawca obiecał, że  kiedy Kierownik 

wróci z urlopu, to   poprawi.  

Dyr. PSP w Skaszewie D. Ojrzeńska – powiedziała, że po wykonaniu naprawy,  na miejsce 

przybył Pan Wójt  z Panem Jakubiakiem i  oglądali jak to wygląda,  nie zaakceptowali tych 

napraw. 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, czy boisko gminne jest ubezpieczone od wypadku 

?  Uznała, że jeżeli jest tak jak przedstawiła Pani dyrektor,  to  boisko powinno   

ubezpieczone,  gdyż jeśli  coś się   wydarzy, to   odszkodowanie będzie płacić   gmina, 

ponieważ  takie boisko przejęła od wykonawcy. Dodała, że boisko kosztowało nie mało, a jest 

to bubel. 

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że boisko jest na gwarancji. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – zapytał, czy wykonawca obiecał tylko  naprawę 

belki, która spadła,  czy  całości? 

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że nie zna szczegółów  rozmowy,  ale  boisko jest na 

gwarancji i  jeśli   zostało źle wykonane,  to wymaga  poprawy. 

Dyr. PSP w Skaszewie D. Ojrzeńska -  wyjaśniła, że Pan Wójt miał kwestionować wszystkie 

elementy, które były naprawiane. 

Sekretarz B. Polańska – nadmieniła, że Pan Wójt był na miejscu i wszystko widział,   z Panią 

dyrektor rozmawiał odnośnie siatki i usterek. 

Dyr. PG w Gzach A. Domańska – powiedziała, aby na przyszłe lata pomyśleć o monitoringu 

PSP i PG,  ponieważ po sobocie i niedzieli sprzątaczki sprzątają puszki od piwa, coli, pety              

i inne. Nadmieniła, że przy szkole nie ma żadnego dozorcy a z tyłu szkoły odbywają się 

spotkania towarzyskie. Uznała, że problem jest masowy. Poinformowała, że w czasie wakacji 

ze schodów zginęły 2 wycieraczki natomiast  z tyłu szkoły,  powoli rozbierane są schody             

i ubywa płytek. Zaznaczyła, że dla   obydwóch dyrekcji szkół jest to wielki problem.  

Dyr. PSP w Gzach  Janina Dąbrowska – jej zdaniem, obiekt szkolny przez wakacje, soboty        

i niedziele powinien być zamknięty. Poinformowała, że z placu zabaw, który jest co rok 

remontowany i naprawiany zginęły łańcuchy od huśtawek.  
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Poza tym,  nie pierwszy raz zdarzyło się, że po sobocie i niedzieli  od strony boiska wybite są 

szyby,  nie mówiąc  o butelkach, puszkach i petach. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, czy taki problem jest w PSP w Skaszewie? 

Dyr. PSP w Skaszewie D. Ojrzeńska – powiedziała, że przy boisku zginął kosz postawiony na 

śmieci. 

Skarbnik E. Głowacka -  nadmieniła, że przy zakładaniu monitoringu wewnętrznego można 

skorzystać ze środków unijnych. 

Kier. ZOSz. w Gzach J. Frąckiewicz- wyjaśniła, że były wymogi, żeby w szkole było 200 

uczniów. W związku z tym, że żadna ze szkół w gminie nie kwalifikuje się , nie ma więc 

możliwości  skorzystania z  dotacji na założenie takiego monitoringu. 

Dyr. PSP w Gzach  J. Dąbrowska – jej zadaniem,  obiekt w Gzach jest spory i dozorca nie 

wchodzi w grę. Dlatego zwróciła się z prośbą, żeby w przyszłości pomyśleć o założeniu 

alarmu lub monitoringu.  

Ad. pkt 4. 

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że chodzi o budynek,  w którym mieszkają lokatorzy. 

Insp. ds. plan. przestrz., drogownictwa i gosp. komunalnej Wiesław Jakubiak -  wyjaśnił, że 

sprawa budynku położonego na działce nr ewid. 135 w Gzach przewija się od 2 lat. Na 

wniosek Pani Beaty Milewskiej w sprawie stanu technicznego budynku była komisja                 

z Powiatowego Nadzoru Budowlanego,  w Pułtusku,  która wykazała  nieprawidłowości            

i zaleciła ich usunięcie. Następnie okazało się, że nie są to lokale mieszkalne a socjalne, 

których nie można  sprzedać, tylko trzeba remontować. Zgodnie z zaleceniem remont 

budynku należy wykonać do końca stycznia 2009. 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, komu prawnie przysługuje lokal socjalny? 

Insp. ds. plan. przestrz., drogownictwa i gosp. komunalnej W. Jakubiak – odpowiedział, że 

prawnie lokal socjalny przysługuje tym osobom, które nie mają gdzie mieszkać. 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – powiedziała, że słyszała, że niektóre osoby  zamieszkują 

lokale socjalne w tym budynku,  są właścicielami innych mieszkań. 

Insp. ds. plan. przestrz., drogownictwa i gosp. komunalnej W. Jakubiak –wyjaśnił, że rzecz 

polega na tym, że gmina musi remontować budynek a nie może go sprzedać. Są zalecenia 

PINB i trzeba je wykonać. 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała,  jak jest z budynkiem w Skaszewie, w którym 

mieszkają lokatorzy? 

Insp. ds. plan. przestrz., drogownictwa i gosp. komunalnej W. Jakubiak – odpowiedział, że    

w budynku w Skaszewie są 2 lokale socjalne. Z uchwały podjętej w 2003 r. wynika, że                 

w Przewodowie są 2 lokale mieszkalne, w Starych Grochach  1 lokal socjalny i 3 lokale 

socjalne w Gzach. 

Członek Komisji Jan Kiliś  - zapytał, czy komisja uznała, że budynek nadaje się do remontu? 
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Insp. ds. plan. przestrz., drogownictwa i gosp. komunalnej W. Jakubiak – odpowiedział, że 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pułtusku wydał decyzję  z dnia 14.02.2008 r.,   

w której zmienił w terminy usunięcia  nieprawidłowości. Do dnia 30.11.2008 należy: 

- wykonać częściową wymianę zużytego technicznie deskowania płaci dachowej, 

- wykonać nowe pokrycie dachowe z rynnami i rurami spustowymi, 

- wykonać remont północnej ściany zewnętrznej, 

- wykonać opaskę betonowa  budynku, 

- przemurować ponad dachem kominy wentylacyjne i dymowe. 

W terminie do 30.11.2010 r. należy: 

- wyposażyć lokale mieszkalne w wentylację grawitacyjną, 

- wykonać remont wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego budynku (malowanie, 

posadzki, stolarka okienna) oraz dostosować instalację elektryczną do wymogów 

bezpieczeństwa p. pożarowego  

Członek Komisji Jan Kiliś – zapytał, czy lokatorom można podnieść czynsz? 

Insp. ds. plan. przestrz., drogownictwa i gosp. komunalnej W. Jakubiak – odpowiedział, że 

nie może  być tak , żeby lokatorom podnieść dużo czynsz. Jego zdaniem, przede wszystkim 

trzeba znaleźć pieniądze przynajmniej na wymianę  pokrycia dachowego i założenie rynien. 

Poinformował, że kosztorys inwestorski na remont budynku opiewa na  47.500 zł. Pani Beata 

Milewska do Pana Wójta wystąpiła  z pismem w którym informuje, że przystępuje  sama do 

naprawy dachu na koszt gminy. Wymianę pokrycia dachowego określiła na kwotę 15.000 zł. 

Po przedstawieniu sprawy Radcy prawnemu, radca uznał, że Pani Milewska ma takie prawo    

i  może to zrobić. Na nadesłane pismo, Pani Milewskiej została udzielona odpowiedź, żeby 

wstrzymała się z wymianą pokrycia dachowego, ponieważ wykona to gmina w terminie 

zaleconym przez PINB. 

Radny W. Światkowski – zapytał, czy budynek jest ubezpieczony?   

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że budynek jest ubezpieczony. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, ile na dzień dzisiejszy w budynku jest lokatorów,     

i czy można ich przenieść do innych lokali ? 

Insp. ds. plan. przestrz., drogownictwa i gosp. komunalnej W. Jakubiak – odpowiedział, że 

nie wie ile osób jest zameldowanych w budynku. Jeśli chodzi o przeniesienie lokatorów do 

innych lokali, to takich możliwości nie ma, ponieważ nie ma lokali socjalnych. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – był zdania, że gdyby lokatorzy zostali przeniesieni, to           

z budynkiem można byłoby coś zrobić.   

Insp. ds. plan. przestrz., drogownictwa i gosp. komunalnej W. Jakubiak – poinformował, że 

nie ma żadnych możliwości przeniesienia lokatorów. Poza tym w budynku są lokale socjalne    

i  nie można  go sprzedać.  

Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, jakie są inne możliwości rozwiązania problemu? 

Insp. ds. plan. przestrz., drogownictwa i gosp. komunalnej W. Jakubiak – odpowiedział, że 

tej chwili w grę wchodzi remont budynku zgodnie z decyzją PINB.  
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Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że nigdy nie rozwiąże się tego problemu, choć 

zmieni się dach i zapytał, na ile lat wytrzymałby ten remont? 

Insp. ds. plan. przestrz., drogownictwa i gosp. komunalnej W. Jakubiak -  odpowiedział, że  

remont budynku wytrzymałby na kilkanaście lat. W cenie 47.500 zł. mieści się wentylacja, 

okna, drzwi, malowanie,  podłogi oraz naprawa ściany  od strony Państwa Kozłowskich. 

Poinformował, że w sprawie wymiany pokrycia dachowego jest pismo Pani B. Milewskiej. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – jego zdaniem, jest to dziura bez dna, ponieważ gdy 

zrobi się dach, trzeba remontować ścianę. Uważał że, przy remoncie ściany rozleci się połowa 

budynku, gdyż jak uznał  jest to próchno.    

Członek Komisji Jan Kiliś – był zdania, że w kwocie 47.000 zł. można pomyśleć o budowie 

nowego budynku.  

Insp. ds. plan. przestrz., drogownictwa i gosp. komunalnej W. Jakubiak – powiedział, że Pan 

Wójt jest zobowiązany wykonać remont do dnia 31.01.2009 r. Jeśli tego nie zrobi,  nie wie   

co będzie. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – stwierdził, że przychyla się do tego,  co powiedział Pan 

Przewodniczący Komisji, ponieważ będzie to studnia bez dna. Wie, że będą ogromne koszty, 

ale skoro takich budynków socjalnych na terenie gminy nie ma, a w gminach   jest z tym  

coraz więcej problemów, to radni i Pan Wójt może  będą musieli spojrzeć z innej strony  na 

te zagadnienie. Może rzeczywiście lepiej pobudować, niż co kilka lat remontować. Uważał, że 

ludzie są na tyle świadomi swoich praw, że będą się ich domagać. Jego zdaniem, wszystko 

należy rozważyć. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – uznał, że nie są to rodziny patologiczne, każda 

pracuje,  są młode osoby i  powinni zapewnić sobie mieszkania. 

Insp. ds. plan. przestrz., drogownictwa i gosp. komunalnej W. Jakubiak – np. w Skaszewie 

ktoś mieszka, ktoś się wyprowadził, ktoś się w prowadził. W ten sposób ludzie się 

wymieniają. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – przyznał, że zapotrzebowania na lokale są różne,  np.  

na rok potrzeba  5 lokali.    

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, czy jest przepis dotyczący przydziału lokali? 

Insp. ds. plan. przestrz., drogownictwa i gosp. komunalnej W. Jakubiak – odpowiedział, że 

lokale przydzielane są wg  stanu posiadania.  

W tym czasie posiedzenie Komisji opuściła członek Komisji Marianna Filipowicz 

pomniejszając ilość członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu do  5 osób. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że jest propozycja, żeby problem załatwić doraźnie.   

Nadmienił, że na dzień dzisiejszy lokali socjalnych (budynków, które można  przeznaczyć na 

ten cel) z prawdziwego zdarzenia na terenie gminy  nie ma żadnych.  Następnie zapytał, ile 

kosztuje budowa nowego budynku (najniższy standard), która rozwiązałaby taki problem 

przynajmniej w części? 
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Insp. ds. plan. przestrz., drogownictwa i gosp. komunalnej W. Jakubiak – odpowiedział, że 

prawdopodobnie byłby to kwota, jaka była  zaproponowana w projekcie uchwały w sprawie: 

zmian   w budżecie gminy na rok 2008,  gdzie  mówiło się o remoncie budynku. 

Skarbnik E. Głowacka – wracając do remontu budynku wyjaśniła, że w jednym z projektów 

uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008, była propozycja  przeznaczenia 

na remont budynku w Gzach kwoty 50.000 zł. ale została odrzucona. Obecnie wydatki gminy 

są już skalkulowane do końca roku i żeby coś robić,  należy dokonać przeniesień pomiędzy 

działami,  ale nie na całość zadania. Można tylko mówić o kwocie 15.000 zł. na wymianę 

pokrycia dachowego i założenie rynien. 

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że w przesłanym piśmie do Wójta Gminy Pani 

Milewska napisała, że po ostatnim deszczu została zalana część sufitu, w związku z tym 

zachodzi konieczność wymiany pokrycia dachowego.  

Skarbnik E. Głowacka – uznała, że budowę budynku socjalnego należy odłożyć. Niemniej 

jednak jest to  sprawa ważna, ponieważ w naszym  kraju  coraz częściej występują 

kataklizmy. Dodała, że naszą gminę też może to spotkać i  jakaś rodzina może zostać bez 

dachu nad głową. Przypomniała, że jest już 1 rodzina, która zamieszkuje w Domu Pomocy 

Społecznej w Ołdakach. 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że chodzi tu  o rodzinę z Sulnikowa. W związku z tym ,że 

nieruchomość była własnością rodziców,  rodzina postarała się  założyć księgę wieczystą i 

kupić tylko część materiałów. Gmina od dyrektora DPS otrzymała już kilka pism o zabranie tej 

rodziny, gdyż miała być tam krótko, a sprawa się przeciąga. Była zdania, że rodzina w DPS ma 

bardzo dobre warunki i do mieszkania socjalnego nie będą chciała przejść. Jeśli chodzi             

o Panią Milewską,  to przeniesienie jej nie wchodzi w grę, ponieważ chodzi tu o konkretne 

miejsce – Gzy.  

Członek Komisji J. Kiliś – zapytał, czy musi być to lokal  socjalny w Gzach? 

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że Pani Milewska walczyła konkretnie o lokal              

w Gzach. 

Członek Komisji W. Światkowski – powiedział, że w Gotardach stoi budynek, który jest  

własnością Pani Jadwigi Milewskiej. Pół domu jest wynajmowane. Do drugiej połowy domu  

może  się przeprowadzić  Pani B. Milewska. Dodał, że dom jest o wysokim standardzie.  

Sekretarz B. Polańska – nadmieniła, że Pani B. Milewska ma wyrok sądowy, że ma prawo  

mieszkać w lokalu w Gzach i gmina nie ma na to żadnego wpływu.  

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie odłożenie sprawy budynku 

położonego na działce nr ewid. 135 w Gzach na najbliższą sesję Rady Gminy. 

Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 4 głosami „za”, 

przy 1 głosie „przeciwnym” odłożyła sprawę sprawy budynku położonego na działce nr ewid. 

135 w Gzach na najbliższą sesję Rady Gminy. 
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Ad. pkt 5. 

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że 03.07.2008 r. do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Ciechanowie wpłynęło zażalenie na bezczynność Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach,  polegające na niezgodności zgodnie z zapisem              

w postanowieniu realizacji decyzji. Kierownik GOPS wydała decyzję z dnia 13.05.2008 r.,            

w której został przyznany zasiłek celowy na zakup opału za miesiąc luty 2008 r. w wysokości 

50 zł. Pani Adamska środki te otrzymała. Następnie decyzją z  dnia 28.05.2008 r.  została 

zmieniona  decyzja z dnia 13.05.2008 r. w części dotyczącej wysokości kwoty przyznanego 

zasiłku celowego, na dofinansowanie zakupu opału za m- c luty  na kwotę 120 zł.  Z decyzji 

wynika, że Pani Adamska najpierw pobrała 50 zł.,  a później różnicę wynikającą z drugiej 

wydanej decyzji – 70 zł. Pani Adamska otrzymując drugą decyzję uważała, że otrzyma 120 zł.    

W związku z tym  nie wniosła odwołania od decyzji. Po pobraniu kwoty 70 zł.   napisała  

zażalenie do SKO w Ciechanowie uznając, że jest to bezczynność Kierownika GOPS.  

Wyjaśniła, że o bezczynności można byłoby mówić,   gdyby na wniosek Pani Adamskiej nie 

została udzielona odpowiedź, ani wydana decyzja. Jednak na złożony wniosek została 

wydana decyzja, a następnie decyzja zmieniająca.  W związku z powyższym,  SKO pismem         

z dnia 09.09.2008 r.  zwróciło się do Pani Adamskiej o sprecyzowanie,  czy wniesione przez 

nią podanie , należy traktować jako skargę na działalność Kierownika GOPS, czy w inny 

sposób. W piśmie z dnia 14.07.2008 r. Pani Adamska określiła się, że wniesione przez siebie   

podanie traktuje  jako skargę na działalność Kierownika GOPS w Gzach.   

W dalszej wypowiedzi nadmieniła, że z rodziną Państwa Adamskich jest poważny problem, 

ponieważ przez cały czas Państwo Adamscy uchylają się od pracy. Gmina w różny sposób 

próbowała załatwić im pracę, że nawet Pani Adamska pracowała w Zakładzie Opiekuńczo-

Leczniczym w Tąsewach, ale później  z pracy zrezygnowała. W związku z tym, że  zasiłek 

równa się wynagrodzeniu   w ramach robót publicznych,  Państwo Adamscy mówią jasno, że 

lepiej brać pieniądze nie pracując, niż pracując. Poinformowała, że kwota jaką Państwo 

Adamscy otrzymali z GOPS od stycznia 2008 do dnia dzisiejszego jest pokaźna. Uznała, że są 

to ludzie trudni, którzy przychodząc robią awantury. Pani Kierownik GOPS ze swojej strony 

czyniła dużo wysiłku, starała się  nawet pomóc Państwu Adamskim w znalezieniu pracy, ale 

bez efektu. W tym czasie  Pan Adamski skończył szkołę jako pracownik socjalny i pracę chce 

znaleźć w swoim zawodzie, a nie jest  to łatwe. Na wszystkie oferty pracy złożone przez 

gminę i Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku  Pan Adamski odmawia.  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Pani Teresa Linka – 

poinformowała, że Pan Adamski nie pracuje już 10 lat z dwoma przerwami po pół roku   na 

roboty publiczne. W tym czasie był wypłacany zasiłek dla bezrobotnych. Poza tym,  Pan 

Adamski jest długotrwale bezrobotny. Podkreśliła, że podania  od Państwa Adamskich  do 

GOPS wpływają bez przerwy( 02.01.2008 r., 01.02.08 r., 03.03.08 r. itd.).  
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Nadmieniła, że z uwagi na dzieci chciała zaktywizować 1 osobę z  rodziny Państwa Adamskich 

- Pana Adamskiego ale wszelkie podsuwanie  firm, wcześniejsze rozmowy,  Pan Adamski 

potraktował jako wykraczanie poza jej zakres czynności. Dodała, że zgodnie z przepisami,        

w przypadku  nie uzasadnionej odmowy podjęcia zatrudnienia,  GOPS może nie udzielić 

pomocy. W związku z tym Państwo Adamscy odwołują się, pisząc  do Pełnomocnika Praw 

Dziecka, do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Prokuratury i SKO. Zaznaczyła, że Pani 

Adamska z dzieckiem w wózku lub z mężem GOPS odwiedza praktycznie codziennie. Obecnie 

się wyciszyło, ponieważ Pani Adamska na złożone zażalenie do SKO dotyczące bezczynności  

otrzymała odpowiedź, że jest bezzasadne,  gdyż  brak jest  podstaw prawnych do  

podejmowania jakichkolwiek czynności  z zakresu postępowania administracyjnego. Jej 

zdaniem,  najbardziej dotkliwe jest to, że Pani Adamska w styczniu br. pracowała w ZOL         

w Tąsewach, jednak bez ustalonych przyczyn nie zgłosiła się do pracy. W rozmowie 

telefonicznej oświadczyła, że nie podejmie dalszej pracy. 

Zaznaczyła, że o przyjęcie do pracy Pana Adamskiego  występuje do kolejnych instytucji,          

w tym  do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku, ale Pani dyrektor nie 

odpowiadało to, że Pan Adamski nie kontaktował się z GOPS a była  informacja   o złożeniu 

dokumentów, że Pan Adamski chce podjąć pracę ewentualnie jako opiekun. W sprawie 

przyjęcia do pracy Pana Adamskiego było złożone podanie również do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, ale PCPR nie dysponuje takimi stanowiskami pracy. 

Współpracując z PUP w Pułtusku, PUP odpisał do GOPS, że dysponuje stanowiskami pracy: 

doradca klienta, magazynier, kierowca, pracownik działu ochrony i wiele innych ofert. Jednak 

Panu Adamskiemu, nie odpowiada żadna praca.  Przychodzi i np. pyta,  czym ma dojechać do 

pracy? Jej zdaniem,  jest to szczególnie trudny przypadek. Nadmieniła  od stycznia br.  do 

dnia 30.08.08 r. rodzina Państwa Adamskich otrzymała  z pomocy społecznej  środki              

w wysokości ok. 6.000 zł. Uznała, że co będzie dalej, strach jest pomyśleć, ponieważ idzie 

zima a Państwo Adamscy są obydwoje bezrobotni i dalej  piszą podania  o pomoc. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, jakie wykształcenie mają Państwo Adamscy? 

Kier. GOPS T. Linka – wyjaśniła, że Pani Adamska uzupełniła wykształcenie na  średnie, Pan 

Adamski ma  wykształcenie średnie ale  stwierdził, że z łopatą, czy taczką nie będzie pracował 

na budowie, ponieważ ma średnie wykształcenie .  

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – uznał, że jeśli Pan Adamski otrzyma zasiłek                      

i opał, to nie będzie pracował. W związku z tym, po jakimś czasie nie powinien  otrzymać nic. 

Kier. GOPS T. Linka – powiedziała, że  jej obowiązkiem jest czasowo dopomóc rodzinie              

w pokonywaniu trudności. Jednak Pan Adamski twierdzi, że jeśli go zatrudniają,  to 

nieodpowiednio. Pani Adamska o pracy w ZOL w Tąsewach , uznała że było złe zatrudnienie. 

Zdaniem  Pani Kierownik  wszystkie możliwości GOPS zawodowe i z poradnictw                         

z psychologiem nie dają efektu. 
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W tym czasie na salę obrad przybyła członek Komisji Marianna Filipowicz. Aktualna ilość 

członków Komisji biorących udział  w posiedzeniu – 6. 

Sekretarz B. Polańska -  poinformowała, że w gminie jest wiele osób, które naprawdę mają 

ciężko w domu i  wstydzą się przyjść  do GOPS o pomoc. 

Kier. GOPS T. Linka – przytoczyła  opinię Pana Adamskiego podczas gdy był zatrudniony             

w ramach prac społecznie-użytecznych  „ dał się poznać jako pracownik roszczeniowy              

i niezdyscyplinowany”.  Wyraziła nadzieję, że napisana skarga zmieni Pana Adamskiego              

i Pan Adamski zacznie się aktywizować , współdziałać z GOPS i rodziną oraz łożyć na 

utrzymanie rodziny. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie skargę Pani Wiesławy 

Adamskiej na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Gzach. 

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

uznała za bezzasadną skargę Pani Wiesławy Adamskiej na  działalność Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 

Skarga Pani Wiesławy Adamskiej stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6.  

Członek Komisji W. Światkowski – poruszył sprawę drogi - asfaltu  w Słończewie, który do tej 

pory nie został poprawiony i  budowy przystanku również w Słończewie. 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, czy  na   remont budynku w Szyszkach została już 

podpisana umowa z wykonawcą oraz  czy będzie uregulowana sprawa własności działki pod 

remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkach ? 

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że dzisiaj w Urzędzie Gminy był Pan Radecki i od 

08.09.08 r. ma zacząć prace remontowe budynku. W kwestii uregulowania prawa własności 

działki pod remizą OSP uznała, że  trudno jej na ten temat coś powiedzieć 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poinformował, że rozmawiał z Panią  radną                    

Z. Frąckiewicz na temat zorganizowania uroczystego spotkania z mistrzem olimpijskim 

Panem Tomaszem Majewskim. Poprosił Panią Sekretarz o przekazanie Panu  Wójtowi, aby 

pomyślał nad godnym przywitaniem  złotego medalisty. 

                   Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. Żebrowski                    

o godz. 12.57 zamknął posiedzenie Komisji.    

 

Protokołowała:                                                                                            Przewodniczył:   

 
Zofia Pszczółkowska 
 

 


