
P R O T O K Ó Ł  Nr 17/09 

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

odbytego w dniu  03 marca 2009 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza Żebrowskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Kazimierz  Żebrowski – o godzinie 10.15 otworzył posiedzenie 
Komisji i po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, iż zgodnie z listą 
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 6 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. Zbigniew Kołodziejski      - Wójt Gminy 
4. Jadwiga Frąckiewicz        - kier. ZOSz. w Gzach 
5. Teresa Linka                    - kier. GOPS w Gzach         
6. Janina Dąbrowska           - dyr. PSP w Gzach 
7. Agnieszka Domańska      - dyr. PG w Gzach 
8. Danuta Ojrzeńska            - dyr. PSP w Skaszewie 
9. Dariusz Mikuś                  - kier. NZOZ „DAR-MED” w Winnicy 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
    obowiązującego od 1 stycznia 2009 roku, dla których Gmina Gzy jest organem  
    prowadzącym. 
3. 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. 
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Gzy. 
5. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy wykonania 
    czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy. 
6. Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie projektu systemowego w ramach 
    Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
7. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
    Społecznej w Gzach do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej. 
8. Projekt uchwały  intencyjnej w sprawie przystąpienia Gminy Gzy do projektów kluczowych 
     realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007- 
     2013 pn.:  1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, 
     przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
    stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2)” Rozwój elektronicznej 
     administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 
    dwudzielności potencjału województwa”. 
9.  Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do 
      Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. 
10. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Gzach. 



- 2 - 
 
11. Zapoznanie z wnioskiem Rady Sołeckiej wsi Kozłówka w sprawie przyznania środków 
       finansowych  na remont świetlicy wiejskiej w Kozłówce. 
12. Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał podjętych w 2008 roku. 
13. Informacja o aktualnym stanie opieki zdrowotnej  na terenie gminy Gzy. 
14. Sprawy bieżące gminy. 
Członek Komisji Marianna Filipowicz – zgłosiła zmianę do porządku posiedzenia,  aby ze 
względu  na prośbę dr Pana Dariusza Mikusia kierownika  Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej  „DAR-MED” w Winnicy  pkt 13 porządku obrad  został omówiony jako 1.  
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie porządek obrad                        
z zaproponowaną zmianą. 
Komisja jednomyślnie przyjęła porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej: 
1. Informacja o aktualnym stanie opieki zdrowotnej  na terenie gminy Gzy. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
    obowiązującego od 1 stycznia 2009 roku, dla których Gmina Gzy jest organem  
    prowadzącym. 
4. 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. 
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Gzy. 
6. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy wykonania 
    czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy. 
7. Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie projektu systemowego w ramach 
    Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
8. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
    Społecznej w Gzach do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej. 
9. Projekt uchwały  intencyjnej w sprawie przystąpienia Gminy Gzy do projektów kluczowych 
     realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007- 
     2013 pn.:  1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, 
     przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
     stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2)” Rozwój elektronicznej 
     administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 
     dwudzielności potencjału województwa”. 
10.  Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do 
       Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. 
11. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Gzach. 
12. Zapoznanie z wnioskiem Rady Sołeckiej wsi Kozłówka w sprawie przyznania środków 
       finansowych  na remont świetlicy wiejskiej w Kozłówce. 
13. Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał podjętych w 2008 roku. 
14. Sprawy bieżące gminy. 
Ad. pkt 1. 
Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DAR- MED” Dariusz Mikuś – 
poinformował, że na terenie gminy Gzy funkcjonują 2 Ośrodki Zdrowia tj. w Przewodowie       
i  w Szyszkach.  
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Opiekę nad pacjentami sprawuje 5 lekarzy w tym: 2 lekarzy specjalistów z medycyny 
rodzinnej czyli sam i Pani dr Wyszyńska, specjalista pediatra Pani dr Dul , Pan dr Popko i Pan 
dr Laskowski. W Ośrodkach Zdrowia pracują pielęgniarki  3 pielęgniarki rodzinne:                      
2  w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie, 1 pielęgniarka w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach,           
1 położna rodzinna, konserwator palacz Pan Piekutowski. W Ośrodku Zdrowia                         
w Przewodowie pracuje 3 lekarzy: Pan dr Laskowski, Pani dr Dul i Pani dr Wyszyńska.             
W Ośrodku Zdrowia w Szyszkach pracuje 4 lekarzy:  Pani dr Wyszyńska, Pan dr Popko, Pan dr 
Laskowski i sam osobiście. Jeżeli chodzi o dzieci, to NZOZ „DAR-MED” sprawuje opiekę 
leczniczą i profilaktyczną tzn. badania, przesiewy, bilanse szczepienia, bieżące leczenie.         
W razie konieczności dzieci kierowane są na badania konsultacyjne, na leczenie szpitalne         
i leczenie uzdrowiskowe. W obydwu Ośrodkach są punkty pobierania badań. Badania są 
wykonywane przez NZOZ – laboratorium jak również badania obrazowe (RTG w Szpitalu)           
i część badań laboratoryjnych,  które są wykonywane  w Samodzielnym Publicznym Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Pułtusku – Punkt Pobierania Badań w  Przychodni. Zarówno w Ośrodku 
Zdrowia w Przewodowie jak i w Szyszkach,   na miejscu wykonywane są badanie EKG.              
W  Szyszkach nowy aparat został zakupiony w 2008 r. Jeśli chodzi o organizację czasu pracy,  
to w roku 2009 został wydłużony czas pracy w czwartek do godz. 18.00  w Ośrodku Zdrowia 
w Przewodowie. Pacjentów będzie przyjmować Pani dr Wyszyńska, która obecnie przez          
2 tygodnie przebywa na urlopie. W marę możliwości i zapotrzebowania organizowane są 
konsultacje specjalistyczne zarówno  w jednym jak i w  drugim Ośrodku Zdrowia, które 
odbywają się okresowo. Poinformował, że w kwestii problemów  zdarza się, że w czasie 
zabaw w Szyszkach prawdopodobnie młodzież, która lubi tam przychodzić,  ostatnio                 
w Ośrodku Zdrowia uszkodziła drzwi.  Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Przewodowie,  to  na 
razie nic się nie zdarzyło.  Nadmienił, że chciałby, żeby w tym roku w Szyszkach było 
wykonane  ogrodzenie Ośrodka Zdrowia, ponieważ byłoby bardziej  bezpiecznej.  Jeśli chodzi 
o wywóz  nieczystości stałych, to  NZOZ „DAR-MED” ma podpisaną umowę z Pułtuskim 
Przedsiębiorstwem Usług  Komunalnych  Sp. z o.o.  Na  odbiór odpadów medycznych, które 
muszą być spalane  ma  podpisaną umowę z przedsiębiorstwem specjalistycznym. 
Członek Komisji Zdzisław Sierzan – opowiedział przypadek,  kiedy przewrócił się i zbił sobie 
żebra. Pojechał   ze skierowaniami z Ośrodka Zdrowia w Przewodowie do chirurga i na 
prześwietlenie rentgenowskie do Pułtuska, a tam nie działały obydwa aparaty RTG. 
Następnie zapytał, czy Ośrodek Zdrowia w Przewodowie nie mógłby mieć informacji, że w 
Pułtusku nieczynne są obydwa aparaty  i  trzeba jechać do Makowa Mazowieckiego? 
Kierownik NZOZ „DAR- MED” D. Mikuś –  odpowiedział, że z tego co wie, to w SP ZOZ            
w Pułtusku zgoda na wykonywanie badań raz jest  zabierana a następnie  przywracana, 
ponieważ aparaty nie spełniają norm. W związku z tym,   faktycznie  RTG  raz jest czyny  a raz 
nieczynny. Bywa też, że czasami  RTG w Przychodni jest nieczynny, wówczas prześwietlenia 
robione są  w Szpitalu i  na odwrót.  Z tego co wie, jest zakupiony nowy aparat RTG, który ma 
być docelowo zainstalowany w nowym Szpitalu.  Podkreślił, że jeżeli  NZOZ „DAR-MED”  tylko 
wie, że RTG jest nieczynny,  to  pacjentów informuje. Jednocześnie  nadmienił, że zgodnie       
z przepisami,  nagły wypadek lub nagłe zachorowanie ma obowiązek obsługiwać pogotowie 
ratunkowe. 
Członek Komisji Z. Sierzan – na temat pogotowia i służby zdrowia nie chciał się wypowiadać 
gdyż jak stwierdził miał przykre doświadczenia. Za przykład opowiedział zdarzenie, gdy jego 
teść dostał krwotoku z nosa. 
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Kierownik NZOZ „DAR- MED” D. Mikuś – zgodził się z tym i powiedział, że za funkcjonowanie 
pogotowia nie odpowiada. 
Członek Komisji Wiesław Światkowski -  powiedział, że sporo matek ma dzieci i na bilanse       
z dziećmi musi jeździć do Ośrodka Zdrowia w Przewodowie, po czym zapytał, czy nie można 
byłoby  zrobić tego  w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach oraz jak wygląda opieka 
stomatologiczna? 
Kierownik NZOZ „DAR-MED”  D. Mikuś – odpowiedział, że tak jak wcześniej wspomniał,        
w NZOZ pracuje 2 lekarzy rodzinnych i pediatra. Lekarze rodzinni mają uprawnienia do 
wykonywania bilansów, szczepień i sprawowania opieki nad dziećmi natomiast rodzic ma 
prawo wyboru. W związku z tym  szczepienia i bilanse mogą być wykonywane i w Ośrodku 
Zdrowia w Szyszkach. Jeśli chodzi o lekarza stomatologa,  to jest to odrębna opieka i NZOZ 
„DAR-MED”nie ma podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie 
usług. Poinformował, że  odrębny,  niezależny gabinet   w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie 
świadczący   usługi stomatologiczne prowadzi Pani dr Jasińska, która ma podpisaną umowę      
z NFZ. 
Wójt Z Kołodziejski -  powiedział, że Pan dr Mikuś zrealizował 1 postulat wydłużając  1 dzień 
w tygodniu,  w czwartki  czas pracy Ośrodka Zdrowia w Przewodowie do godz. 18.00 chociaż 
chcielibyśmy,  żeby takich dni było więcej. Następnie zapytał, kiedy i gdzie przyjmuje 
pacjentów? 
Kierownik NZOZ „DAR-MED”  D. Mikuś – odpowiedział, że  w Ośrodku Zdrowia                        
w Przewodowie pacjentów nie przyjmuje, natomiast w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach 
pacjentów przyjmuje we wtorki,  z podziałem na wizyty domowe i przyjęcia w gabinecie. 
Ad. pkt 2.  
Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – przypomniała, że budżet gminy Gzy na rok 2009  był 
zatwierdzony w miesiącu grudniu 2008 r. i tym momencie gmina pracowała na projektach 
budżetu państwa. Po zatwierdzeniu budżetu państwa,  gmina otrzymała informację od 
Ministra Finansów dotyczące naliczenia subwencji dla gminy jak również szacunkowe 
wielkości przewidywanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób 
fizycznych.     Po zmianach gmina otrzymała zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej     
o kwotę – 52.556 zł. natomiast dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa w stosunku do projektu budżetu państwa  uległy zmniejszeniu o kwotę - 29 
zł.. W związku z tym,  dochody zostały zwiększone o kwotę – 52.556 zł. i po zmianie wynoszą 
11.443.917 zł.  W związku z tym, że za I kwartał sporządzane jest sprawozdanie, konieczne 
jest wprowadzenie zmiany  i  doprowadzenie  do zgodności z informacja Min. Fin. 
Po stronie wydatków od momentu zatwierdzenia budżetu zaszły również pewne zmiany. Są 
propozycje zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę – 97.500 zł. w Dziale 
Transport - Zakup usług pozostałych – 18.500 zł.  (wydatki przewidziane  na załatwienie map 
geodezyjnych związanych z drogą  Skaszewo Nowe - Sulnikowo tzn. doprowadzenie do 
stanowienia własności gminy),  w Działalności usługowej zwiększenie – 20.000 zł.  - w 
związku z podjętą uchwałą w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2009 
– 2020. Dokument jest potrzebny do uzyskania w przyszłości środków unijnych. W Dziale 801 
zwiększenie wydatków o kwotę 44.000 zł. Jest to jak gdyby zrefundowanie kosztów 
dotyczących uczęszczania dzieci z Gminy Gzy do przedszkoli publicznych i niepublicznych  
prowadzonych przez podmioty niepubliczne funkcjonujące na terenie Gminy Pułtusk.              
O zrefundowanie kosztów z wnioskiem wystąpiła Gmina Pułtusk.  
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W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.000 zł. zwiększenie wydatków  
na opracowanie gminnej ewidencji zabytków. Ewidencja pozwoli na zdobycie aktualnej i 
kompleksowej  wiedzy o stanie zachowania obiektów zabytkowych jak również dzięki niej 
możliwe będzie przygotowanie przez gminę gminnego programu opieki nad zabytkami. Na 
koniec poprosiła o przyjęcie proponowanych zmian budżetu gminy. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009.  
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie  zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3.   
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz – wyjaśniła, że od 2000 r. na 
każdy rok kalendarzowy, Rada Gminy Gzy uchwalała regulamin wynagradzania nauczycieli. 
Od  od 01.01.2009  r. w związku z nowelizacją ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela                                  
z dnia 21.11.2008 r. regulamin wynagradzania nauczycieli będzie uchwalony bezterminowo,  
z koniecznymi zmianami. Zaznaczyła, że zapisy w Karcie Nauczyciela wprowadziły istotne 
zmiany, które obowiązują na rok bieżący. Ostateczny termin uchwalenia regulaminu, który 
będzie obowiązywał od 1 stycznia 2009 r. to 23.04.2009 r. Zgodnie z znowelizowanym 
zapisem w Karcie Nauczyciela zmieniona została procentowa wysokość wynagrodzeń 
nauczycieli, które obowiązują na dany rok. Dotychczas średnie wynagrodzenie  nauczyciela 
stażysty stanowiło 82% kwoty bazowej. W tej chwili jest to 100% kwoty bazowej  - 2.177,86 
zł,  która jest określana dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Na rok bieżący dla 
nauczycieli zostały określone 2 terminy zmian wzrostu wynagrodzeń  zasadniczych tj. od dnia 
1.01.2009 r. do sierpnia br.  o 5% a następnie od września do grudnia br. stawki 
wynagrodzenia zasadniczego wzrastają o kolejne 5%. Zmienione są również kwoty bazowe, 
czyli wynagrodzenie nauczyciela stażysty za okres od  stycznia 2009 r. do sierpnia 2009 r. ,  
wynagrodzenie we wszystkich składnikach  - 2.177,86 zł.  a od września 2009 r. do grudnia 
2009 r. 2.286,75 zł.  Wynagrodzenie nauczyciela   kontraktowego  - 111% podstawy , 
mianowanego – 144%, dyplomowanego – 184%. Ponieważ nie ma konieczności uchwalania 
regulaminu na każdy rok, to zapisy w ustawie  Karta Nauczyciela    wprowadziły obowiązek 
rozliczania samorządu za każdy rok kalendarzowy,  czy  w poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego nauczyciele osiągają takie kwoty jakie są podane w zapisie w Karcie 
Nauczyciela. W każdym roku kalendarzowym do 31 grudnia trzeba będzie  przeprowadzić 
analizę poniesionych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Gdy w danym roku nie 
osiągną pułapu średnich wynagrodzeń, to należy ustalić kwotę między wydatkami faktycznie 
poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w tym roku,  a średnią liczbą nauczycieli w 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W tym roku będzie koniecznością wypłacić 
tę różnicę wyliczoną dokładnie dla poszczególnych nauczycieli. Do 10 stycznia będzie 
obowiązek złożyć do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie  z wysokości  średnich 
wynagrodzeń  nauczycieli z terenu naszej gminy. Nie mając projektu o wysokości 
wynagrodzeń nauczycieli nie można mówić o skutkach podwyżek. Projekt uchwały , który  
mówi o przyjęciu regulaminu wynagradzania nauczycieli, który obowiązywałby od 1 stycznia 
2009 r. jest to regulamin, który obowiązywał w  naszej gminie w roku poprzednim. Projekt 
określał dodatki, które przysługują nauczycielom, zasady obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe, nagrody. 
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Zaproponowała zmienić zapis w § 10 pkt 1. w wysokości od 3% do  30%, aby można było 
określić wyższą stawkę dodatku motywacyjnego, ponieważ jeżeli będziemy wyliczać 
wynagrodzenie poszczególnych nauczycieli w danym stopniu awansu zawodowego może 
okazać się, że  wynagrodzenie nie osiągnie kwoty, którą powinien otrzymać nauczyciel.  
Wówczas trzeba byłoby nanieść poprawki. Przez zwiększenie dodatku motywacyjnego byłaby 
możliwość wypłacenia nauczycielom w miesiącu grudniu pełnych kwot do osiągnięcia kwot 
wynagrodzeń  przeciętnych zgodnie z zapisem w Karcie Nauczyciela. 
W § 15 pkt 1.  zamiast 55 zł. dodatku   za opiekuna stażu,  nie byłoby zapisu   kwoty,  tylko 
2,31% wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z przygotowaniem pedagogicznym. 
Podobnie byłoby w § 16.  Zamiast kwoty 80 zł  miesięcznie za wychowawstwo klasy  dodatek  
ten byłby ujęty procentowo w wysokości 3,36 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela      
z przygotowaniem pedagogicznym. Jednocześnie gdyby wzrastało wynagrodzenie zasadnicze 
nauczycieli  wówczas wzrastałyby składniki dodatków do wynagrodzenia. 
Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski -  powiedział, że Pani Kierownik ZOSz. wspomniała, że 
może oznaczać, że wynagrodzenie nauczyciela będzie niższe  niż wynika z założeń i zapytał w 
jakim przypadku ? 
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – wyjaśniła, że nauczyciel 
mianowany w okresie od stycznia do 31 sierpnia powinien otrzymać miesięczne 
wynagrodzenie we wszystkich składnikach 4.027 zł.  Jeżeli pomnożymy to przez 8miesięcy  to 
wiadomo jaką kwotę powinien otrzymać nauczyciel. Podobnie  nauczyciel stażysta, który 
powinien otrzymać wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.177,86 zł.    Wprowadzone 
zmiany w zapisie w Karcie Nauczyciela, zapewniają, że  nauczyciele powinni osiągnąć takie 
wynagrodzenie, a nie inne  i za to odpowiada dyrektor szkoły. Do wynagrodzeń nauczycieli 
nie wlicza się dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, które są dodatkami socjalnymi. 
Skarbnik E. Głowacka – jej zdaniem, jest to na zasadzie, że jest  ogłoszona kwota bazowa na 
dane stanowisko i Rada Gminy musi wyrównać pobory z wysokością jaką przewidział 
ustawodawca. Są stawki, które obowiązują , a oprócz tego jest kwota bazowa, którą 
samorząd musi wyrównać do wysokości, która obowiązuje w danym roku. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – powiedział, że jego wątpliwości budzi wyrównywanie 
różnic  poprzez dodatek motywacyjny. 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach Agnieszka Domańska – wyjaśniła, że nie chodzi 
tu o jednego nauczyciela ale o grupę nauczycieli. – Liczymy pobory od stycznia do sierpnia, 
biorąc pod uwagę jaka jest kwota najniższa i odejmujemy  różnicę. Mogą tu wejść dodatki 
funkcyjne,  dodatki za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw. Jest tu 
wliczane wszystko. Gdy później jest jakaś kwota do wyrównania,  ale z tego co słyszała w 
propozycjach, to   nie będzie to dodatek wyrównawczy,  tylko np. dodatki motywacyjne  i np. 
w grupie 8 nauczycieli wyrównujemy wynagrodzenie 4 nauczycieli tą większą kwotą.   W tej 
kwocie mieściłaby się grupa nauczycieli mianowanych.  
Skarbnik E. Głowacka – uznała, że kwota bazowa została uśredniona ze wszystkimi 
dodatkami do  wynagrodzenia. 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska – w sprawie zatrudnienia opiekuna 
hali sportowej, powiedziała, że do tej pory miała 2-ch opiekunów hali. Obecnie jest 3 
opiekun. Dobrze, że  panowie  lubią  i angażują się w sport. W tej chwili funkcję tę sprawuje 
Pan Maciej Frąckiewicz ale, nie wie czy od października będzie miała kogoś chętnego  do 
objęcia tej funkcji.  
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Praca jest nienormowana w godzinach popołudniowych a nawet wieczornych ( sobota, 
niedziela). W związku z tym nie wie , czy można to ujmować jako dodatek funkcyjny, czy 
może jako odrębne stanowisko pracy.  
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – uznała, że najlepiej byłoby gdyby 
był to nauczyciel wychowania fizycznego. Jeśli będzie to inna osoba, która nie jest 
nauczycielem, to będą dodatkowe koszty.  
Członek Komisji Z. Sierzan – uważał, że musi to być osoba dyspozycyjna. 
Członek Komisji Marianna Filipowicz – zapytała, jak wygląda sprawa z wynagrodzeniem? 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska – odpowiedziała, że wysokość 
dodatku funkcyjnego  dla opiekuna hali sportowej będącego nauczycielem wynosi 35%  do 
50% zasadniczej pensji nauczyciela.  Taka sama wysokość dodatku jest dla  dyrektorów szkół. 
Jej zdaniem, opiekunem hali sportowej musi być osoba, która zna się na rzeczy i potrafi do 
siebie przyciągnąć grupy.  
Członek Komisji Marianna Filipowicz – zapytała, czy wynagrodzenie opiekuna hali sportowej 
jest niezależne od godzin? 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska – odpowiedziała, że 
wynagrodzenie opiekuna hali sportowej jest niezależne od ilości godzin, ale są grupy chętne, 
które z hali korzystają bardzo często,  a  szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, jaki jest stosunek  związków zawodowych do 
projektu uchwały? 
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – odpowiedziała, że związki 
zawodowe nie opiniują ale uzgadniają. Wcześniej na ten temat rozmawiała z Panią Prezes 
Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pułtusku. Na dzień dzisiejszy 
uzgodnień na piśmie  nie ma, ale do sesji na pewno będą. 
W związku ze zmianą na   stanowisku Prezesa Ogniska Gminnego ZNP nie ma też uzgodnień z 
Panią Prezes, która byłaby dziś obecna na posiedzeniu Komisji. 
Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że to, że  związki zawodowe są  i się bronią jest bardzo 
dobrze, ale w naszej gminie do związków należy najmniejsza liczba nauczycieli bo ok. 25. 
Poinformował, że nowa Panią Prezes Ogniska Gminnego ZNP została wybrana Pani Aneta 
Radecka.  
Członek Komisji Z. Sierzan  - stwierdził, że zapisy rozporządzeń należy przestrzegać, pytając 
jednocześnie czy w sprawie wynagradzania nauczycieli jest rozporządzenie z zewnątrz?  
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – wyjaśniła, że zawsze każdego roku 
MEN określa  wysokość stawek zasadniczych. Są to minimalne stawki wynagrodzenia 
zasadniczego i organ prowadzący może je zwiększyć jeżeli są w budżecie środki . 
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – przytoczyła  przykład 
wynagrodzenia  nauczyciela stażysty, które wynosiło   dotychczas  1.418 zł.  a od 01.01.2009 
r.  1808 zł.   
Wójt Z. Kołodziejski – uznał, że nauczyciele w naszej gminie nie są dyskryminowani i ich 
wynagrodzenie jest w miarę  wysokie. Gmina jako organ prowadzący pieniędzy nauczycielom 
nie żałuje, ale po prostu ich nie ma. 
Członek Komisji Z. Sierzan – jego zdaniem, należy zrobić reorganizację, ponieważ np. w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach w klasie jest 6 uczniów,  co wiąże się z dużym 
kosztem utrzymania 1 ucznia. Uważał, że jeśli dzieci ubywa, to trzeba  zastanowić się nad 
reorganizacją, gdyż do utrzymania  w gminie są nie tylko szkoły. 
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Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – w tej sprawie miała odmienne zdanie i uznała, że szkoły 
należy utrzymać.  
Członek Komisji Z. Kaczorowski – proponował odłożyć głosowanie  do czasu uzgodnień ze 
związkami zawodowymi. 
Sekretarz Gminy Barbara Polańska – w kwestii § 10 powiedziała, że skoro wiemy, że zgodnie 
z nowym rozporządzeniem nie spełniamy minimalnych stawek, to stawki należy zwiększyć 
natomiast 3% jak napisała Pani Kierownik oparte jest na dotychczasowym regulaminie.  
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – przyznała, że projekt uchwały to  
zapisy regulaminu wynagradzania nauczycieli z 2008 r. informując o tym Prezes Oddziału 
Powiatowego ZNP. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie proponowane zmiany do 
projektu uchwały: 
- W  § 10 pkt 1. W ramach środków planowanych w budżetach szkół, ustala się odpis na 
dodatki motywacyjne, w wysokości od 3% do 30% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia  
zasadnicze nauczycieli.  
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie  zaopiniowała proponowaną autopoprawkę. 
- W § 15 pkt 1. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu, przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości 2,31% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
dyplomowanego z przygotowaniem pedagogicznym. Zmiana polegałaby na wykreśleniu  
kwoty „55,00 zł miesięcznie” a określeniu w  zapisie procentowym. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za, przy 
1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie  zaopiniowała proponowaną autopoprawkę. 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska - poinformowała, że trudno mówić 
o projekcie regulaminu, ponieważ może mieć tu tylko osobiste zdanie gdyż otrzymała pismo 
o porządku posiedzenia Komisji, a nauczyciele będą chcieli konkretnych wiadomości, 
ponieważ jako dyrektor nie ma żadnej informacji o tym,  co będzie mówione na Komisji 
Oświaty.  
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie następną proponowaną  
zmianę: 
- W § 16 pkt 1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy  przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości 3,36 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
dyplomowanego z przygotowaniem pedagogicznym.  Zmiana polegałaby na wykreśleniu 
zapisu kwoty „ 80,00 zł. miesięcznie” a określeniu   w zapisie procentowym. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie  zaopiniowała proponowaną autopoprawkę. 
Następnie poddał pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli obowiązującego od 1 stycznia 2009 roku, dla których Gmina Gzy 
jest organem prowadzącym wraz z przyjętymi autopoprawkami. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”,  
pozytywnie   zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz z przyjętymi autopoprawkami  
proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
 



- 9 - 
 
Ad. pkt 4. 
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – poinformowała, że dodatek 
wiejski przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska 
zatrudnionemu w szkołach w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru 
zajęć, w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten  jest zróżnicowany na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego i wynosi – 141,80 zł. dla mgr stażysty, 
nauczyciela dyplomowanego - 238 zł.  
Dodatek mieszkaniowy przysługuje każdemu nauczycielowi nie zależnie od tytułu prawnego 
do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego i jest uzależniony od liczby członków 
rodziny nauczyciela. Wypłacany w wysokości : dla jednej osoby - 60 zł., dla dwóch osób – 74 
zł., dla trzech osób – 89 zł., dla czterech i więcej osób – 103 zł. z tym, że jeżeli w szkole 
pracuje małżeństwo to dodatek przysługuje tylko jednej osobie. Do członków rodziny zalicza 
się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących : współmałżonka, rodziców i uczące się 
dzieci do 25 lat pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu. Dodatek mieszkaniowy 
przysługuje   również jeżeli nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym, a także na 
zwolnieniu lekarskim. Dodatek wiejski wynika z Karty Nauczyciela, i   musi być realizowany  
obowiązkowo przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości nie niższej niż 10% 
wynagrodzenia zasadniczego natomiast dodatek mieszkaniowy proponowany jest     w 
wysokościach takich jakich był wypłacany nauczycielom w roku poprzednim.      
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, co będzie jeśli pracują w różnych zakładach pracy, 
czy wtedy otrzymują dodatek mieszkaniowy? 
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – jeśli są obydwoje  nauczycielami, 
to dodatek mieszkaniowy otrzymuje 1 z nich, a drugi składa oświadczenie. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie 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.  
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”,  
pozytywnie   zaopiniowała w/w projekt uchwały  proponowany na sesję Rady Gminy – który 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5. 
Sekretarz Gminy Barbara Polańska – poinformowała, że od 01.01.2009 r. obowiązuje nowa 
ustawa o pracownikach samorządowych. W związku z tym,  jest wiele nowych zmian.               
W zatwierdzonym Statucie Gminy Gzy uchwałą Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 roku 
zmienił się § 80 tj. sposoby zatrudniania. Pracownicy samorządowi dotychczas byli 
zatrudniani w drodze wyboru, powołania, mianowania i umowy o pracę. Od 01.01.09 r. 
zgodnie z nową ustawą zmieniły się sposoby zatrudniania: z wyboru pozostał - Pan Wójt,  z 
powołania – Pani Skarbnik Gminy  i Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy – jest zatrudniony na 
umowę o pracę. Zmianie uległ również § 82 tj. sposoby pełnienia obowiązków Pani 
Przewodniczącej Rady Gminy w stosunku do Pana Wójta. „Wójt pełni  swoją funkcję za 
wynagrodzeniem. Jest pracownikiem samorządowym. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada 
Gminy w drodze uchwały. Czynności  z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane                  
z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy”.         
W związku z tym od 01.01.2009 r. delegacje dla Pana Wójta,  limit kilometrów,  urlopy 
podpisuje wyznaczony przez Wójta pracownik lub Sekretarz Gminy. 



- 10 - 
 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmian w Statucie Gminy Gzy.  
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”,  
pozytywnie   zaopiniowała w/w projekt uchwały  proponowany na sesję Rady Gminy – który 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 
Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że również należało zmienić poprzednią uchwałę                 
w sprawie powierzenia Przewodniczącej Rady Gminy wykonania czynności w sprawach           
z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy.  Paragraf 1 w projekcie uchwały brzmi:     
„Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy związane z nawiązaniem                        
i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy, z wyłączeniem prawa 
do ustalenia wynagrodzenia”. Traci moc uchwała podjęta 12 grudnia 2006 roku w sprawie 
powierzenia Przewodniczącej Rady Gminy wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa 
pracy w stosunku do Wójta Gminy. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
powierzenia Przewodniczącemu rady Gminy wykonania czynności  w sprawach z zakresu 
prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy.  
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”,  
pozytywnie   zaopiniowała w/w projekt uchwały  proponowany na sesję Rady Gminy – który 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka – powiedziała, że, 
projekt ten zastąpił poprzedni projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013.  Całkowity koszt projektu wynosi  96.341,00 zł. Środki w kwocie 86.225,19 
zł. pochodzą z dotacji rozwojowej – środki Unii Europejskiej. Środki własne gminy stanowi 
kwota – 10.115,81 zł.  Środki zostały przedstawione w formie prac społeczno-użytecznych na 
kwotę -  9.360 zł i zasiłki celowe jednorazowe wypłacone dla uczestników projektu                  
w wysokości 755,81 zł.  Osoby, które będą uczestnikami projektu są zatrudnione od dnia 
01.02.2009 r.  w ramach prac społecznie–użytecznych. Są to opiekunki sprawujące opiekę 
nad osobami samotnymi. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie projektu 
systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 jest  niezbędna  
ze względu na udział środków własnych. Jednocześnie nadmieniła, że poprzedni projekt z 
roku ubiegłego nie był realizowany, ponieważ ocena merytoryczna nadeszła pod koniec 
listopada i było  niemożliwością żeby  zaplanowany projekt zrealizować do końca grudnia 
2008 r. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na złożenie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”,  
pozytywnie   zaopiniowała w/w projekt uchwały  proponowany na sesję Rady Gminy – który 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka – poinformowała, że od 
dnia 01.10.2008 r. GOPS realizuje ustawę o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
Jest to zadanie obligatoryjne gmin.  
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W związku z tym, że GOPS realizuje zakres działań w postępowaniu wobec dłużników 
alimentacyjnych, niezbędna jest uchwała upoważniająca do prowadzenia postępowania 
wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego do  załatwiania spraw w imieniu Wójta 
Gminy. Postępowanie wobec dłużników polega na dokonaniu wywiadów środowiskowych, 
odebraniu oświadczeń majątkowych od dłużników oraz  zgłaszaniu  wszelkich niezbędnych 
informacji  do prowadzenia egzekucji w stosunku do dłużnika.  
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach do załatwiania 
spraw z zakresu administracji publicznej. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”,  
pozytywnie   zaopiniowała w/w projekt uchwały  proponowany na sesję Rady Gminy – który 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 9.  
Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że do projektu przystąpiło ponad 200 gmin województwa 
mazowieckiego, w tym gmina Gzy. W związku z tym należy podjąć uchwałę intencyjną                
w sprawie przystąpienia Gminy Gzy do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, o których mówiła na poprzednim posiedzeniu Komisji. 
Następnie omówiła cele obydwóch projektów. Poinformowała, że środki finansowe na 
pokrycie własnego wkładu w projektach zostaną zabezpieczone w uchwałach budżetowych 
gminy na lata 2009-2012. Nadmieniła, że we wstępnym piśmie, kwota dla gmin na rok 2009 
opiewała na 10.000 zł.  Konkretną informację o kwocie,  jaką należy zarezerwować                 
w budżecie gminy na 2009 r. gmina ma otrzymać pod koniec marca b.r.   
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Gzy do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.:  1) „Przyspieszenie 
wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 
wiedzy o Mazowszu”, 2)” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.   
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”,  
pozytywnie   zaopiniowała w/w projekt uchwały  proponowany na sesję Rady Gminy – który 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 10. 
Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że w dniu 7 czerwca 2009 r. odbędą się wybory 
posłów do Parlamentu Europejskiego. Oprócz stałych obwodów głosowania Wójt Gminy 
może utworzyć dodatkowe obwody głosowania. Zgodnie z Ordynacją wyborczą  Pan Wójt 
występuje z wnioskiem do Rady Gminy o utworzenie dodatkowych obwodów głosowania      
w miejscach takich jak np. w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych          
i aresztach śledczych. Warunkiem utworzenia dodatkowego obwodu głosowania, jest 
przebywanie w danym  zakładzie  w dniu głosowania,  co najmniej  50 wyborców.  Chodzi tu    
o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tąsewach, w którym w tej chwili przebywa ok. 100 
pensjonariuszy. Zgodnie z kalendarzem wyborczym uchwałę o utworzeniu obwodu 
głosowania należy podjąć najpóźniej do dnia 23.04.2009 r. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, skąd będą środki na utworzony obwód? 
 



- 12 - 
 
Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że środki tak samo jak na pozostałe obwody 
głosowania otrzymujemy z budżetu państwa. Jest to obwód zamknięty i  praktycznie nie 
wymaga finansowania. Obwodowa Komisja Wyborcza w tym obwodzie będzie pracowała  na 
takich samych zasadach jak inne komisje wyborcze, które powoła Pan Wójt. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”,  
pozytywnie   zaopiniowała w/w projekt uchwały  proponowany na sesję Rady Gminy – który 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 11. 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska – powiedziała, że w imieniu Rady 
Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej wystąpiła do Rady Gminy       
o nadanie Publicznemu Gimnazjum w Gzach imienia Papieża Jana Pawła II. Do wniosku 
załączyła 3 uchwały z dnia 03.12.2008r. Poinformowała, że inicjatorem pomysłu jest Rada 
Rodziców, natomiast pierwotnym inicjatorem jest Związek Kombatantów Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Gminnego w Gzach, który w kwietniu 2008 r. 
napisał pismo do Rady Gminy Gzy, aby Publicznemu Gimnazjum w Gzach nadać imię Papieża 
Jana Pawła II. Powyższe pismo zostało przesłane do niej. Następnie pismo przedstawiła na 
posiedzeniu Rady Rodziców  w maju, a następnie Rada Rodziców podjęła decyzję, że kwestię 
tę trzeba kontynuować we wrześniu 2008 r. gdy ustanowi się nowa Rada Rodziców 
Publicznego Gimnazjum w Gzach. Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców we wrześniu 
2008 r. podjęto decyzję  aby przyprowadzić procedurę wyboru patrona szkoły. Potrzeba była 
taka, że ponieważ inicjatorem pierwotnym byli Kombatanci, to na jednej stronie ankiety było 
skserowane pismo Kombatantów, natomiast na drugiej stronie treść ankiety, która mówiła    
o tym, że Publiczne Gimnazjum w Gzach ubiega się o nadanie imienia, że na wniosek  
Kombatantów proponuje się jedno imię Papieża Jana Pawła II. Jeśli rodzice bądź uczniowie 
mają inne propozycje  mieli również możliwość wyrażenia swojej opinii. Ankiety nie były 
anonimowe i były przeprowadzane od końca września do końca października. Na początku 
listopada po przeliczeniu głosów okazało się, że około 98% ankietowanych wypowiedziało się             
jednoznacznie za wyborem imienia Papieża Jana Pawła II. Nieznaczny odsetek stanowiły 
głosy, które nie wskazywały  żadnego  innego patrona, i mówiły, że może w kręgu gminy Gzy 
w bliższej naszej  historii, ta niewielka szkoła nie zasługuje aż na takie wielkie imię, gdyż 
Papież to niewątpliwie człowiek światowego formatu. Następnie 06.11.2008 r. odbyło się 
wspólne posiedzenie Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, na którym w ramach dyskusji 
przeanalizowano wszelkie  kwestie i 03.12.2008 r. na wspólnym spotkaniu Samorządu 
Uczniowskiego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej zostały podjęte 3 uchwały w sprawie 
nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Gzach. Jeśli chodzi o Samorząd Uczniowski w 
posiedzeniu uczestniczyło 3 uczniów z każdego poziomu klas, w tym Przewodniczący 
Samorządu Uczniowskiego Przemysław Kowalski. Obecni byli również rodzice tworzący Radę 
Rodziców i trójki klasowe oraz cała Rada Pedagogiczna. W miesiącu styczniu 2009 r. odbyło 
się wspólne zebranie z Panem Wójtem Rady Rodziców. Na zebraniu tym była poruszona 
kwestia terminu uroczystości. Wspólnie ustalono, że optymalny termin to październik 2009 r.  
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Po normalnej procedurze w imieniu Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Samorządu 
Uczniowskiego poprosiła o podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu 
Gimnazjum w Gzach.  
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Gzach. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”,  
pozytywnie   zaopiniowała w/w projekt uchwały  proponowany na sesję Rady Gminy – który 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 12. 
Wójt  Z. Kołodziejski – powiedział, że obiekt w Kozłówce został wybudowany w czynie 
społecznym przez mieszkańców w latach 80-tych. Do 1991 r. funkcjonował jako Gminny 
Ośrodek Kultury. Dziś sporadycznie odbywa się coś w tym budynku. Obecnie Rada Sołecka    
z Sołtysem wystąpili do Rady Gminy   aby pomóc im w przeprowadzeniu remontu 
kapitalnego tego budynku. We wniosku wskazano aby zastanowić się,  czy nie wystąpić           
o  dofinansowanie z „Programu Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich” na lata 2007-2013. Jego 
zdaniem,   należy się zastanowić,  czy podjąć temat,    skorzystać ze środków zewnętrznych i 
obiekt remontować w szerszym zakresie, czy  prowadzić go przez kilka i  robić tyle na ile 
będzie nas stać w danym roku , ponieważ na rok 2009 do realizacji jest wiele innych zadań 
inwestycyjnych. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy w budżecie gminy środków finansowych  
nie ma i nie wie jak się ustosunkować do wniosku. Podkreślił, że obiekty istniejące należałoby 
odnawiać, tylko zachodzi pytanie,  czy będzie na  to stać i czy uzyskamy środki z zewnątrz            
i kiedy gdyż kwestię stanowi duży zakres robót.  Wyjaśnił, że   działka wraz ze  znajdującym 
się na niej obiektem  jest własnością gminy i zostały przekazane w zarząd mieszkańcom wsi. 
Dodał, że  na terenie  gminy  są i inne obiekty, które również wymagają remontu, ale 
potrzeby remontu obiektu w Kozłówce są wskazane . Jego zdaniem, należy pomyśleć o 
przyszłości obiektu, gdyż mija się z celem,  żeby wyremontowany obiekt stał pustkami. 
Następnie zapytał, jak widzą to członkowie Komisji? 
Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, czy  w obecnej sali  Świetlicy Wiejskiej w Gzach w której 
odbywają się posiedzenia Komisji i sesje Rady Gminy, odbywają się posiedzenia młodzieży? 
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że posiedzenia odbywają się sporadycznie, ale generalnie nic 
się nie dzieje.     
Członek Komisji W. Światkowski – zapytał, czy obiektu nie można sprzedać ?  
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że sprzedać można tylko to,  co jest zbędne i niepotrzebne. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że budynku w Kozłówce nie zna, ale z wniosku 
wynika, że  trzeba remontować praktycznie wszystko. Podkreślił, że Pan Wójt wcześniej  
powiedział, że można skorzystać z Programu Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich, ponieważ 
jest to też jakaś propozycja, ale musi być jakiś cel, czemu miałoby  to służyć. Dodał, że we 
wniosku  mowa jest o imprezach organizowanych kiedyś, a co dalej nie wie. 
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że swojego czasu w świetlicy wiejskiej w Kozłówce odbywały 
się sesje Rady Gminy, turnieje kół gospodyń wiejskich, zapusty, dożynki i inne imprezy 
kulturalne, które prowadziła Pani Jadwiga Koc. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że takich obiektów na terenie gminy, które 
pasowałoby wyremontować z konkretnym przeznaczeniem mamy dużo. Jest remiza               
w Szyszkach,  szkoła w Skaszewie, która mogłaby być odbudowana od podstaw, a takich 
obiektów jest więcej.  
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Jego zdaniem,  problem jest innej natury tj. żeby skorzystać ze środków unijnych, ponieważ 
możliwości są bardzo duże,  ale  trzeba mieć wkład własny, a my jesteśmy w sytuacji, że 
akurat o to nie zadbaliśmy i czy możemy skorzystać np. z Programu Rozwoju Wsi i Obszarów 
Wiejskich ? 
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że środki unijne były na lata 2004-2006, z których 
realizowane były różne wnioski m.in. obiekt w którym się znajdujemy - świetlica wiejska        
w Gzach. Na dzień dzisiejszy na lata 2007-2013 są różne środki    unijne i różne programy. Są 
to programy, na które będą niektóre nabory jeszcze w roku 2009. Poinformował, że 
pieniądze  unijne są trudne środki,  obarczone wieloma przepisami. Wójt uważał, że w 
rozwiązaniu problemu może pomóc Strategia Rozwoju Gminy, którą należy opracować w tym 
roku. Po czym należy się zastanowić jakie obiekty  i w jakim czasie remontować. Uznał, że 
remont budynku w Kozłówce jest potrzebny i należałoby robić wszystko,  żeby obiekt nie 
niszczał, ale jest kwestia jak podejść do wniosku.   
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – uznał, że do podania należy podejść w zależności od 
kosztów, ile  miałaby do tego dołożyć gmina. 
Wójt Z. Kołodziejski – uznał, że program jest dosyć korzystny, ponieważ 85% to dotacja 
natomiast 15% to udział środków gminnych z tym , że trzeba opracować i złożyć projekty 
oraz dokumentacje,  na które trzeba zaciągnąć kredyt, a później czekać na zwrot środków. 
Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała,  z ilu projektów możemy skorzystać w ciągu roku ? 
Wójt Z. Kołodziejski - odpowiedział, że ze środków na  Odnowę Dziedzictwa Kulturowego          
w ciągu roku możemy skorzystać  na 1 projekt. Dodał, że w Kozłówce jest uregulowana 
własność natomiast jeśli chodzi o remizę OSP w Szyszkach,  to nie ma jeszcze uregulowanego 
stanu prawnego,  co przy dobrych układach  zajmie   ok. roku. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – uważał, że jeśli nie byłyby to duże koszty, to warto 
coś zrobić. 
Skarbnik E. Głowacka – była zdania, że budynek w Kozłówce jest o podobnej kubaturze jak 
świetlica wiejska w Gzach. Jeżeli będzie ocieplenie, ogrzewanie, wymiana okien,   podobnie   
jak w Gzach,  to kosztowało to  -  690.000 zł.   
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – zapytał , jaki był udział gminy w kosztach ? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że wkład gminy wynosił 15%. 
Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – uznała, że w złożonym wniosku Rady Soleckiej wsi 
Kozłówka brak jest celu przeznaczenia obiektu.    
Członek Komisji Z. Kaczorowski – był podobnego zdania. Uznał, że w złożonym wniosku brak 
jest wizji obiektu. 
Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że gmina jest przed opracowaniem Strategii Rozwoju 
Gminy Gzy na lata 2009-2020 i na pewno będą na wsiach spotkania. W związku z tym 
musimy się przymierzyć i zapisać konkretnie,  co do 2020 r.  w gminie chcemy zrobić. 
Wówczas będzie czas na rozpatrzenie np. jeśli zdecydujemy się na GOK, to gdzie on ma być. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – zaproponował odłożenie rozpatrzenia wniosku do 
czasu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2009-2020 i poddał pod głosowanie. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za”,  
przy 1 głosie „wstrzymującym” odłożyła rozpatrzenie wniosku do czasu opracowania 
Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2009-2020. 
Wniosek Rady Soleckiej wsi Kozłówka w sprawie przyznania środków finansowych na remont 
świetlicy wiejskiej w Kozłówce stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 13. 
Wójt Z. Kołodziejski – przedstawił informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych      
w 2008 r.  
Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2008 roku 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 14. 
Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, co dalej z drogą, o której pisał Pan Grzybowski? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że Panu Grzybowskiemu udzielił pisemnej odpowiedzi, 
w której poinformował go, że spotka się z nim ze swoim pracownikiem i sołtysem wsi Stare 
Grochy. Uważał, że dogadają się, co dalej  trzeba zrobić.  O efektach spotkania poinformuje 
na następnym posiedzeniu Komisji. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – powiedział, że sołtysi roznoszą kartki, na których są  
pytania o eternity i zapytał, czy tylko zapytania bo nagle się to  zmieniło, czy to jakaś wyższa 
akcja  w szerszym zakresie?  
Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że co roku do końca marca, a obecnie do końca kwietnia 
gmina musi przedłożyć sprawozdanie o ilości eternitu na terenie gminy. Poinformowała, że 
gminę obowiązuje program  gdzie powinien  być zaewidencjonowany  każdy mieszkaniec 
gminy posiadający eternit,  a gminna powinna śledzić co dzieje się z nim  dalej. Dlatego             
na każdym rolniku i mieszkańcu ciąży obowiązek złożenia informacji o wyrobach 
zawierających azbest. Do tej pory gmina nie ma uruchomionego  programu i przekazuje  
dane  tylko ilościowe.  W tej chwili nie ma uruchomionego żadnego programu, żeby gmina 
mogła pomóc finansowo w wymianie eternitu. Natomiast zdjęcie i utylizacja eternitu przez 
firmę,  to bardzo duże koszty. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że mówi się przez wiele lat, że jest to straszne 
zagrożenie. Odnosi wrażenie, że chodzi o to, że  mówi się po to , żeby ktoś na tym zarobił, 
ponieważ zagrożenie jest żadne. Bo jeżeli np. dopuszcza się projekty na obetonowanie 
nabrzeży stawów, co robione jest z projektów unijnych, to  dlaczego nie można opracować 
projektu, żeby masowo utylizować eternit? Poinformował, że przez ileś lat rolnicy czekali, że 
będzie to jakaś masowa akcja i zapytał ,   co mają robić w tej  chwili ?  
Sekretarz B. Polańska – jej zdaniem, być może będą jakieś dopłaty do utylizacji eternitu tak 
jak  z odbiorem, transportem i utylizacją  padłych zwierząt gdzie  gmina na świadczenie tych 
usług ma podpisaną umowę z firmą „HETMAN”, która  od rolnika odbiera je nieodpłatnie. 
Przy czym,  rolnik wypełnia odpowiednie oświadczenie,  a Agencja Restrukturyzacji                   
i Modernizacji Rolnictwa zwraca firmie koszty za odbiór padliny. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – zapytał, od kiedy to działa? 
Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że działa to od stycznia tego roku. 
Członek Komisji Z. Sierzan – poinformował, że w niedzielę 01.03.2009 r. w telewizyjnym 
programie „Tydzień” , w którym wypowiadał się Wiceminister Ochrony Środowiska 
wysłuchał, że eternit, który jest na dachu i który jest zdjęty z dachu niepołamany,  nie jest 
groźny i nie stwarza żadnego zagrożenia. Natomiast przy łamaniu groźne są włókna. Na 
przykładzie  firmy z Trzcińca gm. Pułtusk, która zajmuje się utylizacją  eternitu powiedział, że  
utylizacja polega na owinięciu eternitu folią i ustawieniu go na paletach za stodołą.  
 
 
 



- 16 - 
 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska – w związku z podjęciem uchwały 
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Gzach, w imieniu własnym i całej 
szkolnej społeczności zwróciła się do Radnych z prośbą, czy byłaby możliwość 
dofinansowania prac remontowych na terenie szkoły,   żeby ta uroczystość przebiegała           
w godnej oprawie. 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że wstępnie ustalono, że uroczystość nadania imienia 
szkole odbędzie się jesienią 2009 r. Uznał, że z podjęciem uchwały nie będzie problemu, ale  
podszykowanie i wyremontowanie będzie wymagać poniesienia pewnych kosztów.                
W związku z tym Pani dyrektor musi określić potrzeby i  kwoty. Dodał, że z  radnym 
powiatowym myśli o wyłożeniu kostką odcinka przed płotem  wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Pułtusku, ponieważ do uroczystości zostało już niewiele czasu. 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska – poinformowała, że Proboszcz 
Parafii Gzy Ksiądz Cezary Olzacki kontaktował się z Księdzem Infułatem. Ksiądz Infułat chce, 
żeby było to 19.10.2009 r. (poniedziałek). 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – powiedział, że w hali przy samej ścianie, kiedy pada deszcz 
albo topi się śnieg jest przeciek.  
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - zapytał, czy jest gwarancja na dach hali? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że gwarancja na halę minęła. 
Skarbnik E. Głowacka – odnośnie prac remontowych na terenie szkoły w Gzach, nadmieniła, 
że  Pani dyrektor wcześniej ( w 2008 r. ) składała zapotrzebowanie na remonty.  Uważała, że 
należy się spotkać i konkretnie wyszacować wydatki, aby na następnej sesji Rady Gminy 
planowanej w miesiącu kwietniu znaleźć pieniądze (z wolnych środków) i zaangażować je.  
Aby w wakacje rozpocząć prace tj. wszelkiego rodzaju przetargi, czy szukanie wykonawcy.   
Członek Komisji Z. Frąckiewicz - zapytała, czy na najbliższej sesji Rady Gminy będzie ktoś           
z Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział,  że jeśli jest takie życzenie Radnych, to   na najbliższą  
sesję można zaprosić Pana Dyrektora Strzyżewskiego, na pewno przyjedzie. 
Następnie poinformował, że jutro tj. 04.03.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku            
o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie z instytucjami takimi jak Agencja Rynku Rolnego, 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych i Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na które serdecznie zaprasza. 
                          Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. Żebrowski                      
o godz. 13.40   zamknął posiedzenie Komisji.    
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