
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 21/09 

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

odbytego w dniu  21 października 2009 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza Żebrowskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Kazimierz  Żebrowski – o godzinie 10.17 otworzył posiedzenie 

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

obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 7 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. Elżbieta Głowacka           - Skarbnik Gminy 

2. Barbara Polańska            - Sekretarz Gminy 

3. Zbigniew Kołodziejski      - Wójt Gminy 

4. Jadwiga Frąckiewicz        - kier. ZOSz. w Gzach 

5. Danuta Ojrzeńska            - dyr. PSP w Skaszewie 

6. Janina Dąbrowska            - dyr. PSP w Gzach  

7. Anna Zalewska                 - dyr. PSP w Przewodowie  

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Informacja z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2009 roku. 

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 

    2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

3. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

    restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 

5. Zapoznanie się z wnioskami mieszkańców gminy Gzy w sprawie zamontowania latarni 

    oświetleniowych. 

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych gminy Gzy. 

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 

    samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gzy. 

8. Sprawy bieżące gminy. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – zaproponowała po projekcie uchwały w sprawie zmian 

w budżecie gminy Gzy na rok 2009 dodanie do proponowanego porządku obrad projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/121/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w roku budżetowym 2009. Byłby to punkt 5 porządku obrad.  

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednomyślnie. 

1. Informacja z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2009 roku. 
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2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 

    2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

3. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

    restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 

5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIII/121/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

    długoterminowego w roku budżetowym 2009. 

6. Zapoznanie się z wnioskami mieszkańców gminy Gzy w sprawie zamontowania latarni 

    oświetleniowych. 

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych gminy Gzy. 

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 

    samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gzy. 

9. Sprawy bieżące gminy. 

Ad. pkt 1. 

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że informację z wykonania budżetu gminy za pierwsze 

półrocze 2009 r. otrzymali wszyscy członkowie Komisji wcześniej  i na pewno się zapoznali. 

Informacja została przedłożona zarządzeniem Nr 41/09 Wójta Gminy Gzy z dnia 03 sierpnia 

2009 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gzy za 

pierwsze półrocze 2009 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania jak 

również informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach. 

Budżet gminy na rok 2009 został uchwalony 30 grudnia 2008 r. Po stronie dochodów-  

11.189.390 zł., i wydatków  - 12.574.390 zł.  Planowany deficyt budżetu w wysokości 

1.385.000 zł. pokryty kredytem bankowym długoterminowym 1.335.000 zł. i wolnymi 

środkami 50.000 zł. Spłata kredytów i pożyczki -744.104 zł.  Na dzień 30.06.2009 r. budżet 

ulegał zmianie z uwagi  w większości na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone jak 

również zmiany planu inwestycji. Plan dochodów obniżył się z uwagi na to,  że wniosek 

złożony na drogę przebudowę drogi gminnej Nowe Skaszewo - Sulnikowo nie został przyjęty 

do realizacji i wynosi : dochody 9.713.896,20 zł. Po stronie wykonania – 5.216.619,29 zł. – 

53,7% planowanych dochodów. 

Wydatki – 11.316.910 zł. , wykonanie 4.436.781,68 zł – 39,2%. Niskie wykonanie wydatków 

wiąże się z planem inwestycji, których realizacja nastąpiła w drugim półroczu bieżącego roku. 

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2009 r. wynosiło 2.692.227,01 zł. w tym kredyty-  

2.645.227,01 zł., pożyczka – 47.000 zł.  

Dochody w pierwszym półroczu jak i obecnie przebiegają zgodnie z planem, poza udziałami 

w  podatku dochodowym od osób fizycznych. Realizacja podatków i opłat przebiegała 

zgodnie z planem. Ogółem należności wynoszą 674.416,98 zł. w tym zaległości wymagalne  

172.960,38 zł.  Wpływ  na wysokość zaległości wymagalnych mają zaliczki alimentacyjne          

i fundusz alimentacyjny – 130.153,02 zł. oraz  z tytułu podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości – 41.858,36 zł., które  obejmują 133 podatników.  
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Jeśli chodzi o skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze na podstawie uchwały 

Rady Gminy –  to wynosiły - 223.907 zł., udzielone ulgi i zwolnienia  na podstawie uchwały 

Rady Gminy – 81.978 zł. , umorzenie zaległości podatkowych  -  5311 zł.  i odroczenie 

terminu płatności – 6.710 zł.  W wydatkach ogółem plan wynosi -  11.316.910 zł., wykonanie 

– 4.436.781 zł.,  co stanowi 39,2% planu rocznego z tego  ogółem: wydatki bieżące – 45,6%, 

wydatki majątkowe – 8,3%. W pierwszym półroczu składaliśmy wnioski o dofinansowania  i 

były organizowane przetargi, wykonanie robót następuje w II półroczu. W Rolnictwie   plan – 

597.969 zł., wykonanie -  247.526,84 zł.  tj. 41.4%. Jest tu głównie realizacja zadań 

związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego. Na ten cel gmina uzyskuje dotację celową. Wydatki majątkowe plan - 350.000 

zł., wykonanie - 6.660zl. jest to „Realizacja zadania Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody”. 

W dziale Transport i łączność plan - 1.437.200 zł. , wykonanie – 127.449,40 zł.  Wydatki 

majątkowe -  94.924 zł. w tym: przekazano pomoc finansową w kwocie 60.000 zł. dla 

Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa 

chodnika w miejscowości Szyszki” oraz przygotowano  prace przygotowawcze do realizacji 

inwestycji. Pozostałe wydatki bieżące – 32.525,40 zł. to zakup rur betonowych, odśnieżanie 

dróg, remont przepustu drogowego, zakup materiałów budowlanych na przystanek                

w Słończewie. W Gospodarce mieszkaniowej plan - 62.000 zł.,  wykonanie - 5.885,20 zł.             

tj. 9,5%  to przeglądy techniczne kominów i instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym, 

wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji , zakup 

materiałów na remonty bieżące. W Działalności usługowej  plan - 60.000 zł. , wykonanie - 

6.588 zł. tj. 11,0%. Jest to zapłata za decyzje o warunkach zabudowy dla osób, które ubiegają 

się o pozwolenia na budowę.  W dziale Administracja plan - 1.606,481 zł., wykonanie – 

655.793,90 zł.  w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano - 489.307,34 zł., wydatki 

majątkowe – 29.092,02 zł. ( opracowanie dokumentów projektowo-technicznych                      

i kosztorysu na remont budynku urzędu gminy) i pozostałe wydatki bieżące – 137.394,45 zł.  

W dziale 751  - są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu 

Europejskiego i bieżącą aktualizację spisu wyborców. Jest to zadanie rządowe i na ten cel 

uzyskujemy dotacje celowe.  W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej 

plan – 105.400 zł.,   wykonanie – 43.337,82 zł.  Wydatki wiążą się z utrzymaniem 

Ochotniczych Straży Pożarnych  - 31.137,82 zł., Komendy Wojewódzkie Policji – przekazanie 

środków 12.000 zł. na Fundusz Wsparcia Policji i Obrona cywilna – wydatki bieżące  - plan  

400 zł.,   wykonanie - 200 zł.    Są to wydatki z dotacji celowej. W dziale 756  plan – 73.500 zł.,  

wykonanie – 34.599,85 zł.   Wydatki związane z inkasem zobowiązania pieniężnego. Obsługa 

długu publicznego plan -  230.000 zł., wykonanie -    85.050, 20 zł.  to odsetki od kredytów       

i pożyczki. Różne rozliczenia – rezerwa,  plan – 45.000 zł. Oświata w wychowanie  - na  plan - 

4.846.434  zł., wykonanie - 2.192.291,23 zł.  z tego na wynagrodzenia i pochodne – 

1.595.678,15 zł., wydatki majątkowe -  10.500 zł. (zakup 4 zestawów komputerowych do PSP 

w Gzach),   pozostałe wydatki bieżące  - 586.113,08 zł.  
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Z tego: na szkoły podstawowe wydatkowano – 260.835,17 zł., oddziały przedszkolne  - 

11.977,82 zł, przedszkola – 8.514,94 zł. , gimnazja – 156.431,86 zł. , dowożenie uczniów do 

szkół – 97.586,43 zł., zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  - 9.035,22 zł., 

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  - 8.536,49 zł., pozostała działalność – 33.195,15 zł.    

( wypłata zapomóg zdrowotnych dla emerytów i nauczycieli, zwrot poniesionych kosztów za 

dzieci z terenu gm. Gzy przebywających w przedszkolach niepublicznych, odpisy na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Ochrona zdrowia plan  - 36.750 zł. wykonanie - 

16.228,01 zł. Jest to  realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Zadania realizowane są głównie w szkołach. W dziale 852 Pomoc społeczna 

plan -1.743.181 zł., wykonanie -  809.032,88 zł.  Jest tu realizacja zadań rządowych zleconych  

i zadań własnych. Na zadania rządowe zlecone  na plan - 1.310.300 zł. , wykonanie – 

627.989,45 zł., dofinansowanie zadań własnych plan – 148.800 zł. wykonanie – 91.108,80 zł.  

i zadania własne plan - 284,081 zł.,  wykonanie – 89.934,63 zł.  Projekt „Przyszłość zależy od 

Ciebie”  z udziałem środków unijnych jest  realizowany z własnych środków. W miesiącu 

wrześniu została  podpisana umowa z Jednostką Wdrażającą, środków jeszcze nie 

otrzymaliśmy. Powinniśmy je uzyskać na przełomie październik – listopad i skończyć projekt, 

który realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W rozdziale 85212 są to świadczenia 

rodzinne i zaliczki,  wydatkowano kwotę – 575.930,23 zł. Wydatki w tym rozdziale  kształtują 

się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 14.302,40 zł.,  pozostałe wydatki bieżące – 

561.627,83 zł.  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłaca również GOPS. Składką na 

ubezpieczenie zdrowotne objęto 23 osoby na kwotę - 4.970,32 zł. Na zasiłki i pomoc               

w naturze wydatkowano – 41.748,90 zł.    z tego na zasiłki stałe dla osób pełnoletnich 

samotnie gospodarujących  – 39.291,90 zł.  i zasiłki stałe dla 2 osób pozostających w rodzinie 

– 2.457 zł., Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – zadanie jest realizowane ze środków 

rządowych, jest to świadczenie specjalistyczne dla dziecka z zakresu   „Program wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka”. 

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotację w kwocie - 93.476 zł., 

wydatkowano – 91.108,80 zł. Są to zasiłki wypłacone z tytułu bezrobocia 20 rodzinom              

i długotrwałej choroby – 6 rodzinom.  Utrzymanie GOPS – otrzymano dotację w kwocie -

36.976 zł. , wydatkowano 36.241,52 zł. W pozostałej działalności  - gmina otrzymała dotację   

w kwocie -33.500 zł. na  wydatki związane z  realizacją programu „Posiłek dla 

potrzebujących”, którym objęto 183 uczniów. Gmina w I półroczu z własnych środków na 

dożywianie dzieci w szkole wydatkowała - 6.363,81 zł.   Na realizację zadań własnych  

wydatkowano kwotę - 89.934,63 zł. tj. na wynagrodzenia   i pochodne 55.137,54 zł., 

pozostałe wydatki bieżące – 34.797,09 zł.  w tym: zasiłki i pomoc     w naturze – 6.045,39 zł.  

dożywianie dzieci,  o czym mówiła wcześniej – 6.363,81 zł. , opłata za pobyt w domu pomocy 

społecznej dla jednej osoby – 10.909,35 zł., ośrodek pomocy społecznej – 7.214,54 zł.               

i  wydatki związane z wypłatą bezrobotnym z tytułu wykonania prac społecznie-użytecznych 

– 4.264 zł.  
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W  Edukacyjnej opiece wychowawczej – dotacja, którą otrzymaliśmy z budżetu państwa – 

kwota 40.323 zł.  została wypłacona na stypendia szkolne dla 94 uczniów. Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska plan – 269.300 zł. , wykonanie  -103.742,81 zł. Wydatki 

majątkowe plan  - 15.000 zł. , wykonanie „0”, pozostałe wydatki 88.742,81 zł. tj. konserwacja 

i oświetlenie dróg, opracowanie dokumentacji na rekultywację wysypiska śmieci w Grochach 

– Serwatkach, zakup farby do odnowienia przystanku w Szyszkach. Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego plan- 137.640 zł., wykonanie -  54.762,03 zł. Są to dotacje dla 

instytucji kultury – 49.000 zł.  i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku świetlicy 

w Gzach. Kultura fizyczna i sport plan - 15.000 zł., wykonanie - 3.917,95 zł.. W I półroczu był 

zorganizowany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gzy  i zakup pucharów na VII 

Halowy Miting młodzieży w skoku wzwyż o Puchar Wójtów Powiatu Pułtuskiego. Na dzień 

30.06.2009 r. zobowiązania niewymagalne gminy wynoszą - 133.375,60 zł.. Są to faktury, 

które wynikają z realizacji bieżącej wystawione 30.06.2009 r., , jak również dotyczy to 

potrąconej zaliczki  na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz faktur za materiały i usługi, 

energię  gdzie termin płatności przypada w miesiącu lipcu.  

Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie również 

otrzymali wszyscy członkowie Komisji. Opinia jest pozytywna. Wskazuje się na niskie 

wykonanie wydatków majątkowych. Według wyjaśnień Wójta niskie wykonanie  tych 

wydatków wiąże się z terminem  realizacji inwestycji w II półroczu br. Zwrócono uwagę na 

brak wydatków  na przeciwdziałanie narkomanii. Według wyjaśnień Wójta realizacja 

środków na narkomanię będzie w II półroczu 2009 r. i jest to już wykonywane oraz 

przekroczenie wydatków budżetowych w dziale 010 w kwocie 0,47 zł.  

Komisja wysłuchała informacji z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2009 

roku. Pytań żadnych nie było.  

Informacja z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2009 roku wraz z   Uchwałą 

nr 183/C/2009 Składu Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26.08.2009 r. 

wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji  o przebiegu wykonania 

budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz – wyjaśniła, że w związku      

z tym, że  zmiana z 2009 r.  ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  ( Dz. U.      

Nr 56, poz. 458) wprowadziła zapis w art. 5a ust. 4,  że  organ samorządu terytorialnego        

w terminie do  dnia 31 października przedstawia organowi stanowiącemu samorządu 

terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych  tej jednostki za poprzedni 

rok szkolny  wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Poinformowała, że  na 

terenie gminy Gzy funkcjonują  3 publiczne  szkoły odstawowe i Publiczne Gimnazjum            

w Gzach, dla których organem prowadzącym jest gmina Gzy. Do przedłożenia  informacji  

została zobowiązana Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58/09 z dnia 05 października  2009 r.  

Następnie zapytała, czy ma przedstawić informację, czy odpowiedzieć na zadane pytania? 
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Członek Komisji uznali, iż wolą uzyskać odpowiedzi na pytania. 

Członek Komisji Marianna Filipowicz – zapytała, jakie miejsce nasza gmina zajmuje                

w powiecie, w województwie, kraju? 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – wyjaśniła, że w każdej szkole 

dyrektor z radą pedagogiczną analizuje dokładnie wyniki sprawdzianu i opracowuje nowe 

metody mające na celu osiągniecie lepszych wyników przez uczniów. Przedstawiła, materiały 

z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla poszczególnych szkól. Jeśli chodzi o wyniki  

sprawdzianu klas VI w szkołach podstawowych,  to średnia liczba punktów dla arkusza dla 

powiatu wynosiła 22,39, a średnia krajowa 23,85.     

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

w tym roku sprawdzian dla klas VI był tak skonstruowany, że zadania były o podwyższonym 

stopniu trudności w porównaniu z latami ubiegłymi. Dlatego, porównywanie  wyników do 

poprzednich lat mija się z celem, ponieważ za każdym razem jest badana inna grupa uczniów 

o innym  potencjale, inna populacja i badania są w innym kształcie,  a to ma ogromne 

znaczenie jeśli chodzi o wyniki poszczególnych uczniów. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach Janina Dąbrowska -  była zdania, że 

wyniki sprawdzianu nie są miarodajne. Po analizie wszystkich sprawdzianów w tym roku, 

zadania, które były w testach Komisja oceniła, że  były rozwiązane w 60%. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, czy   było  dziecko,  żeby zadania z testu rozwiązało  

w 100%? 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska – wyjaśniła, że byli tacy 

uczniowie, ale było ich mało. Były również takie dzieci, które otrzymały 1 punkt na 40.          

W poprzednich latach była podobna sytuacja, że byli uczniowie, którzy otrzymali 1 - 2 - 3 

punkty.  Średnia punktów na terenie województwa mazowieckiego wychodziła 25-26 

punktów.  

Członek Komisji M. Filipowicz – jej zdaniem,  osoba odpowiedzialna za testy, tak powinna je 

konstruować, żeby nie uzasadniać, że nie potrafią dzieci na nich pracować. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska – uważała, że zależy to od 

populacji. Dwa lata testy wyszły świetnie. Rok temu było dużo lepiej, a w tym roku w całym 

województwie średnia była mniejsza. Nasza gmina w tym roku uzyskała średni wynik 

punktowy 19,19, a tak nigdy jeszcze tak nie było, ponieważ dotychczas wynik  średni nie był 

niższy jak  20  punktów. W ubiegłym roku wynik średni w gminie  był wyższy jak  w powiecie 

pułtuskim. Jej zdaniem, nie jest to zależne od uczniów danej szkoły, ale od trudności testu. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie D. Ojrzeńska – jej zdaniem,  można 

się spodziewać, że w bieżącym roku szkolnym stopień trudności będzie niższy. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska – powiedziała, że co roku 

dyrektorzy  rozmawiają z nauczycielami  o testach i dochodzą do wniosku, że 60 minut jest to 

za mało na rozwiązania testu.  
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Test zawiera 20 pytań zamkniętych gdzie  wybiera się odpowiedzi A, B, C, D  na podstawie 

tekstu i 5 zadań opisowych. W trakcie omawiania  testów dzieci zawsze mówią, że  zabrakło 

czasu. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie D. Ojrzeńska – poinformowała, że 

dziecko średnio zdolne ma zbyt mało czasu (60 minut) na rozwiązanie testu.  

Członek Komisji M. Filipowicz –zapytała, czy są uczniowie mają przedłużony czas na 

rozwiązanie testu? 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska – wyjaśniła, że te dzieci, 

które mają orzeczenia, opinie -  o upośledzeniu  lekkim, z dysleksją,  mają wydłużony czas      

o pół godziny i piszą test odpowiedni do ich możliwości. Pozostałe dzieci piszą test 

standardowy.   

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – poinformowała, że nasze szkoły 

mieszczą się w wynikach średnich. I tak od 0 do 16 to wyniki niskie, od 17 do 28  - wyniki 

średnie, od 29 do 40 wynik wysoki. 

Członek Komisji M. Filipowicz – poprosiła o przybliżenie wyników egzaminu gimnazjalnego. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – wyjaśniła, ze za każdą z 3 części 

egzaminu gimnazjalnego uczeń mógł uzyskać maksymalnie po 50 punktów. W tym roku język 

angielski był brany pod uwagę po raz pierwszy. 

Część humanistyczna -  średnia dla województwa mazowieckiego - 32,81 pkt, średnia dla 

powiatu pułtuskiego – 30,82 pkt, średnia dla gminy -30,24 pkt. 

Część matematyczno-przyrodnicza – średnia dla województwa mazowieckiego – 27,53 pkt, 

średnia dla powiatu pułtuskiego – 25,69 pkt, średnia dla gminy – 24,24 pkt. 

Język angielski – średnia dla województwa mazowieckiego – 31,48 pkt, średnia dla powiatu 

pułtuskiego 31,73 pkt, średnia dla gminy – 23,64 pkt.  

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 

2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego  - stanowi załącznik nr 3 

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że projekt uchwały został napisany ze  względu,  na to, że 

ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dopuszcza, że gmina może udzielać 

dotacji  dla osób prawnych i fizycznych jeśli chodzi o zabytki, jeżeli są wpisane do rejestru 

zabytków leżących na obszarze gminy. Projekt został opracowany również z tego względu, że 

sprawami tymi ostatnio  zaczynają się interesować Kościoły. Do ewidencji zabytków mamy 

wpisane dwa Kościoły tj.  Kościół w Szyszkach i Przewodowie. O wpisanie Kościoła do 

zabytków ubiega się również parafia Gzy. Poinformowała, że z parafii Szyszki wpłynął już 

wniosek, z tym,  że nie jest to wniosek dotyczący  budynku, a doświetlenia Kościoła,  i gmina 

w miarę możliwości finansowych jeżeli zajdzie konieczność może udzielić takiej dotacji. 

Jednak  muszą być określone odpowiednie warunki, o których mówi ustawa o ochronie 

zabytków, na jakich warunkach trzeba się rozliczać, składać wnioski.  



- 8 - 

 

Warunki te są określone w projekcie uchwały. Poinformowała,  że gmina Pułtusk, Świercze te 

rzeczy już wprowadziły w swoim budżecie, u nas na razie nie było takiej potrzeby, ponieważ 

nikt się nie zwracał. Jednak jeżeli jest  taki projekt uchwały, to w miarę  potrzeb, można 

byłoby z tego skorzystać   i ewentualnie udzielić dotacji.  W przypadku nie uchwalenia 

projektu i określenia zasad gmina nie może udzielić żadnej dotacji. Uznała, że projekt 

uchwały otrzymali wszyscy członkowie Komisji, w związku z czym nie ma sensu go czytać,       

a jeżeli będą pytania udzieli odpowiedzi. 

Członek Komisji Wiesław Światkowski – nadmienił, że  na terenie gminy Gzy znajdują się          

3 parafie. Chodzi głównie o 2 Kościoły, a niedługo dołączy trzeci  w Gzach. Zaznaczył,  że 

parafia Szyszki nie składa się tylko z gminy Gzy. Do parafii w Szyszkach należy kilka wsi             

z gminy Sońsk i gminy Świercze. Następnie zapytał, czy Ksiądz Proboszcz zwraca się tylko do 

Rady Gminy Gzy, czy i do pozostałych Rad Gmin? 

Skarbnik E. Głowacka -   wyjaśniła, że po to jest załącznik do uchwały. Jeżeli Ksiądz Proboszcz 

będzie się zwracać o dotację,  to musi opisać dane  o pracach, robotach, ewentualnie zakres 

rzeczowy i udział środków, czy ma środki zewnątrz. Podkreśliła, że nie można dać 100% 

środków, ponieważ gminy nawet nie będzie na to stać, żeby sfinansować 100% zadania 

rzeczowego. 

Członek Komisji Wiesław Światkowski – zapytał, kto będzie płacił za utrzymanie 

doświetlenia Kościoła? 

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że za utrzymanie doświetlenie będzie płaciła parafia. 

Gmina nie może dawać pieniędzy na zabytki na utrzymanie bieżące. Gmina może przyznawać 

środki na odtworzenie, na prace konserwatorskie, na przywrócenie ich wartości,  ale nie na 

bieżące utrzymanie. Powiedziała, że wniosek precyzuje skąd dana osoba będzie miała środki 

tj. czy z innych gmin, czy z budżetu państwa. Jeżeli Ksiądz  złoży taki wniosek i złoży 

informację    o pracach, robotach, zakresie rzeczowym i źródłach jego finansowania, to 

będziemy widzieć skąd  pozyskuje środki, czy gminę będzie stać dofinansować, czy nie. W tej 

chwili o zaplanowanie środków do projektu budżetu zwróciła się parafia w Szyszkach. 

Wniosek Księdza Proboszcza jest początkiem tego,  co chcemy zrobić. Bez uchwały, Rada nie 

może podjąć żadnej decyzji. W związku z tym, że Ksiądz złożył wniosek, myśli, że wnioski   

będą składały inne parafie i być może osoby fizyczne. Ksiądz będzie musiał wniosek 

sprecyzować zgodnie z tą uchwałą,  jak widzi sfinansować dane zadanie. Jest to  dopiero 

określenie zasad, a kwestia dotacji będzie wynikała z zasad i sprecyzowanego wniosku,            

z skąd będzie miał pieniądze, ile i o jaką kwotę chodzi. Obecnie  wniosek Księdza zawiera 

tylko wstępną informację, że chce z tego skorzystać i żeby Rada przychyliła się do prośby         

i ewentualnie udzieliła dotacji. Rada nie może przyznawać środków bez określonych zasad.  

Dotacja może być udzielona,  jeżeli Ksiądz się podporządkuje pod uchwałę, którą zatwierdzi 

Rada Gminy, określi  kwoty, następnie określi dane ze sprawozdania z wykonania prac lub 

robót, jeżeli wyrazi na to zgodę i Rada  zaakceptuje wniosek. Ogólnie, uchwała ta  określa 

zasady i daje możliwość udzielenia dotacji.  
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Nadmieniła, że w paragrafie 1 projektu uchwały jest zapisane „dotacja może być udzielona     

w ramach możliwości finansowych budżetu Gminy osobie fizycznej  lub jednostce 

organizacyjnej, o której mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. 

Wynika z tego, że  Rada może dać środki, ale nie musi. Jednak, żeby podjąć jakiekolwiek 

działania dalej, muszą być określone zasady na jakich warunkach jest przyznawana. 

Poinformowała, że przeznaczanie środków z funduszu sołeckiego  na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane jest niedopuszczalne. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – był zdania, że może w takiej uchwale warto by 

zastrzec maksymalność środków. 

Skarbnik E. Głowacka – uważała, że jest to bardzo ryzykowne, gdyż każda kwota to jest 

jakieś zobowiązanie. Najlepiej jeśli będzie, że w miarę możliwości finansowych. W budżecie 

danego roku określimy się czy będzie nas stać, czy nie będzie nas stać na udzielenie części 

środków finansowych. Kwotowo tego by nie ujmowała. Nadmieniła, że w   paragrafie 3  jest 

zapis, że dotacja może być udzielona w wysokości 50% nakładów koniecznych na wykonanie 

prac, więc można zmniejszyć procent i określić bardziej precyzyjnie. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – uznał, że można  określić procentowo względem 

danej decyzji. Jeżeli kosztuje to 100.000 zł., dopłacamy 10%  czyli 10.000 zł.  

Skarbnik E. Głowacka – była zdania, że wysokość dotacji można zmniejszyć. Może być, że  

zamiast 50% może być np. 25%, czy  30%,  czyli  może być do 50% może być 20%, 10% . 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – powiedział, że wyłączyłby  3 pierwsze punkty w  § 2, 

ponieważ, jeżeli  sam jako  beneficjent przystępuje do Funduszu Unijnego,   to ekspertyzy, 

badania,   dokumentację wykonuje za własne pieniądze.  

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że można te punkty wyłączyć. Jest to skorzystanie z zapisu  

ustawy,  co może obejmować dotacja. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, czy Rada Gminy ma obowiązek podjąć tę uchwałę? 

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że jeżeli parafia wystąpi i odpiszemy, że nie ma 

uchwały, to jest to niepoważne.  

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – odczytała treść wniosku Księdza Proboszcza Parafii 

Szyszki. 

Skarbnik E. Głowacka – jej zdaniem, ze strony Rady odpowiedzieć, że nie jest podjęta 

uchwała byłoby nie taktowne.  Możemy odpowiedzieć, że w miarę możliwości finansowych. 

Ksiądz Proboszcz o zmianę pokrycia dachowego wystąpił do Marszałka Województwa i jeżeli 

otrzyma jakieś środki to wykaże we wniosku złożonym do gminy. Jeżeli uzyska 100% 

wówczas gmina nie może finansować w ogóle. 

Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – uznała, że na zmianę pokrycia dachowego Urząd 

Marszałkowski i Konserwator Zabytków  może przyznać pewną pulę pieniędzy, wtedy Ksiądz 

zwróci się z wnioskiem i dokumentacją o dofinansowanie do gminy. Następnie zapytała, czy 

otrzyma do 50% dofinansowania, czy można otrzymać 50% tego, co przyzna od np. 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków? 
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Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że dotacja może być udzielona do 50%.  Jeżeli Ksiądz 

uzyska np. 70%, to nie może otrzymać więcej,  nawet gdyby gminę było stać jak do 100% 

finansowania. Rozlicza się całość zadania. Jeżeli Ksiądz otrzymałby 100%, środków dotacja 

nie może zostać udzielona. 

Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski – był zdania, że jeżeli Konserwator Zabytków przyzna 

dotację, to Rada rozpatruje tylko tę różnicę. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że jest punkt wykaz dokumentów : informacja           

o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów. Jeżeli Ksiądz to ukryje, to 

nie wie. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – powiedział, że Kościół w naszym kraju nie spowiada się      

w całości ze swoich dochodów, czyli ma pewne możliwości ukrycia. Jest to błąd prawny, a my 

nie możemy w żaden  sposób wejść w rozliczenia Kościoła. Jest temu winny ustawodawca 

czyli Parlament. 

Członek Komisji W. Światkowski – powiedział, że jest zły podział administracyjny, ponieważ 

część parafii położona jest w naszej gminie, część na terenie innych gmin. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – jego zdaniem,  chodzi tu o miejsce gdzie znajduje się 

Kościół. Uchwała ta do niczego Rady nie zobowiązuje. 

Skarbnik E. Głowacka -  wyjaśniła, że kontrola może być na każdym etapie przez osoby 

upoważnione przez Wójta tj. przebiegu realizacji, dokumentów związanych z realizacją 

dotowanego zadania. Myśli, że  jeśli Ksiądz będzie miał 100% środków , to nie będzie 

występował do gminy, tylko  wtedy, kiedy nie  ma. Uchwała daje tylko możliwość. 

Odnośnie punktów 1-3 w § 2  projektu uchwały, o których mówił Przewodniczący Komisji Pan 

K. Żebrowski powiedziała, że można z tego zrezygnować. Dotacja może obejmować nakłady 

np. od robót budowlanych. W ustawie jest zapisane, co może obejmować dotacja, a gmina 

chyba może ograniczyć. W sprawie tej musiałaby skonsultować z mecenasem. 

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

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji  6 głosami „za”, 0 głosów „przeciwnych” oraz            

1 głosie „wstrzymującym”   pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na 

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

Ad. pkt 4. 

Skarbnik E. Głowacka – przypomniała, że ostatnia Sesja Rady Gminy była 5 sierpnia 2009 r.    

Z uwagi na to, że musiała podjąć działania w kwestii rozpoczęcia prac przetargowych nad 

kredytem na deficyt i spłatę kredytu, w momencie kiedy przygotowywała projekt uchwały 

nie były jeszcze rozstrzygnięte przetargi. W związku z tym, po przetargach znacznie uległ 

obniżeniu deficyt budżetu gminy. Dotyczy to zmiany  budżetu jak również uchwały 

zmieniającej o kredycie. W specyfikacji o przetargu było zaznaczone i bank przyjął warunki, 

że po przetargach kredyt może być niewykorzystany w pełnej wysokości.  
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W związku z tym  przygotowała  projekt uchwały na zmianę budżetu i zmniejszenie planu 

wydatków jeśli chodzi o inwestycje,  jak również doszły nowe sprawy, które wymagają 

uaktualnienia budżetu. 

Po stronie dochodów na dzień 30.09.2009 r.  uzyskaliśmy większe wpływy z opłat za 

zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Są to dochody, które powinny być wydatkowane w 100% 

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

W związku z tym: 

-  kwotę 5.400 zł. wprowadzamy do budżetu na wydatki związane   z realizacją G.P.P  i R. P. A. 

W porozumieniu z Panią Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia do szkół. 

- Pani Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej wystąpiła do Biblioteki Narodowej o środki na 

zakup nowości wydawniczych. Na ten cel otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.700 zł .                 

W związku u z tym,  plan dochodów został zwiększony o kwotę ogółem 7.100 zł.  

Jeśli chodzi o wydatki, to w ostatnich dniach wyszła nowa sprawa. Nastąpiła awaria przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego w Gzach, co wiąże się z nieruchomością Pana 

Dariusza Arazego.  Jest problem, ponieważ żeby to naprawić trzeba byłoby  zniszczyć kostkę, 

która położona jest na podwórku Pana Arazego, na co nie wyraża zgody, żeby dojść do 

awarii. 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że po zgłoszeniu awarii w Urzędzie Gminy odbyło się 

spotkanie z przedstawicielem Zakładu Usług Wodnych w Mławie. Trójnik jest od strony 

Kościoła. Woda do budynku gminnego (mieszkalnego) doprowadzona jest od Pana Arazego 

przez całe jego podwórko i  trudno jest powiedzieć, w którym miejscu jest awaria. Z relacji 

przedstawiciela ZUW w Mławie wynika, że trzeba przekopać przez całe podwórko, a na to nie 

zgadza się Pan Arazy. W związku z tym jest rozwiązanie, żeby wodę doprowadzić od Pana 

Kozłowskiego. Byłoby to przez działkę Pana Kozłowskiego, działkę Pana Arazego, do budynku 

z drugiej strony. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – dlaczego gmina ma płacić za awarię, skoro ZUW 

powinien usuwać awarie we własnym zakresie? 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że prawdopodobnie nie jest to zrobione zgodnie                 

z dokumentami. Wykonawcy nie zrobili wykopu przez drogę do budynku mieszkalnego, tylko 

podłączyli wodę od strony Pana Arazego. W związku z tym, w dokumentacji,  którą ma ZUW 

podłączenia przez podwórko Pana Arazego nie ma. Dlatego ZUW broni się i uważa, że nie jest 

to ich sprawa. Poinformowała, że był to pierwszy wodociąg w gminie. Od jego pobudowania  

minęło wiele lat i  najprawdopodobniej przyczyną awarii  jest  korozja, stąd  taka sytuacja. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – był zdania,  że jeśli ZUW w Mławie przejął wodociąg, 

to niech go remontuje.  

Członek Komisji Z. Frąckiewicz -  uznała, że budowę wodociągu ktoś nadzorował i ktoś 

odbierał. Po czym zapytała,  jeśli było wykonane niezgodnie z planem, to dlaczego wodociąg  

został przejęty? 
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Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że w tej chwili trudno jest powiedzieć, iż były to lata  

80-te. 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – nadmieniła, że podobna sytuacja zdarzyła się na jej posesji. 

Wodociąg został wykonany niezgodnie z planem. A to,  co zostało zrobione,  nie zostało  

naniesione na plan. Jej zdaniem, gminna nie powinna płacić za takie sprawy. Płacić za to 

powinien inspektor nadzoru, kto odbierał. Uznała, że jeśli ktoś spaprał sprawę,  to niech 

ponosi konsekwencje. 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że w takiej sytuacji robi się dokumentację powykonawczą, 

a w tym przypadku dokumentacji takiej nie ma. Dodała, że po zakręceniu trójnika Pan Arazy 

miałby wodę natomiast  woda od trójnika  nie pójdzie  do budynku mieszkalnego gminy.  

Członek Komisji Zdzisław  Sierzan – zapytał, czy widać gdzie wybija woda? 

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że woda wybija od  strony  naszego budynku. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – wyjaśnił, że na podwórku jest beton i kostka. Woda 

poszła tam gdzie miała lżej wybić. 

Członek Komisji Z. Sierzan – był zdania, że jeśli jest to na terenie gminnym, to jeśli Spółka 

Wodna ma koparkę – odkopać. Jest konserwator i niech zobaczy. 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że nie jest to na gruncie gminnym, ponieważ nie ma tam 

gruntu, który należałby do gminy. 

Członek Komisji Z. Sierzan – był, zdania, że jeśli nie tam gruntu gminnego, to doprowadzić 

wodę z drugiej strony ale nie tak daleko tylko gdzieś, żeby było bliżej. 

Sekretarz B. Polańska – uznała, że żeby było bliżej, to nie ma skąd.   

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski   zapytał, czy nie taniej byłoby zrobić przecisk pod 

asfaltem? 

Sekretarz B. Polańska – przyznała, że może byłoby taniej. 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – jej zdaniem, jeżeli dzisiaj zapłacimy za tę awarię, to 

będziemy płacić gdziekolwiek będzie awaria, ponieważ wszystko jest niezgodnie z planami.                

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – zgodził się z wypowiedzią Pani Z. Frąckiewicz. Uznał, 

że skoro ZUW przejął wodociągi to niech  naprawiają, nie tylko czerpią zyski. 

Członek Komisji Z. Sierzan -  powiedział, że z wodociągiem jest wszędzie tak samo. 

Przedstawiciel ZUW obiecał, że miał usunąć awarię, miał również przyjechać konserwator        

i  odpowietrzyć  wodociąg.  Mija pół roku i do dziś nikt się nie pokazał. Konserwator tylko 

przynosi faktury,  a powietrze w rurach jest dalej i wali, że rano nie można się umyć. Jego 

zdaniem, ZUW nie robi nic. Tak jak mówił wcześniej, wypowiedzieć umowę i ogłosić przetarg,       

a jeśli nie, to postawić warunki.  

Skarbnik E. Głowacka – zaproponowała omówienie dalszych zmian w wydatkach gminy. 

- w dziale 600 – zwiększyć plan wydatków o kwotę 35.000 zł. na remonty dróg i ich bieżące 

utrzymanie, jak również zmniejszyć plan wydatków na zadania inwestycyjne po przetargach 

o kwotę 250.000 zł. Poinformowała, że w przetargu na żwirowanie dróg jest zapis, że do          

20% można zwiększyć wartość zamówienia.  
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Z uwagi na to, że są jeszcze  zgłoszenia mieszkańców i sołtysów,  koniczne byłoby 

dożwirować niektóre drogi. Poza tym jest jeszcze sprawa mostu w Słończewie,  gdzie też 

będzie brakowało środków. Myśli,  że do końca roku sprawa ta będzie załatwiona. Mostek 

miała wykonać Gminna Spółka Wodna, ale nie jest firmą, która dobrze to zrobi zgodnie z 

procedurami. Dlatego też zwiększyła środki, żeby  zabezpieczyć  i wykonać do końca roku.     

- kwotę 7.000 zł. przeznacza się na zakup usług tj. przesyłki pocztowe i prowizje bankowe, 

gdyż po analizie do końca roku środków będzie brakowało. 

- w dziale 801 w ramach programu „Radosna szkoła” do planu zadań wprowadzono budowę 

placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym. Wniosek     

o środki na ten cel został złożony do Wojewody, jednak gmina nie  uzyskała środków.             

W związku z tym zadanie to zostało wykreślone z realizacji w roku bieżącym. Dodała, że  jest 

zapewnienie, że gminy, które nie uzyskały środków w tym roku mają pierwszeństwo               

w uzyskaniu, po ponownym złożeniu wniosku na rok 2010. W związku z tym, w listopadzie 

br.  wniosek zostanie złożony ponownie. Środki zaplanowane w budżecie państwa                  

w bieżącym roku wystarczyły tylko na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół, gdzie zgodnie 

ze złożonymi wnioskami  w ramach powyższego programu gmina  uzyskała środki   w kwocie 

17.976 zł. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla trzech szkół 

podstawowych.    

Kwotę 8.750 zł. przeznacza się na zakup usług związanych z uczęszczaniem dzieci z naszej 

gminy do przedszkola niepublicznego. Ze szkół z Pułtuska przyszło zawiadomienie, że do 

przedszkola niepublicznego uczęszcza 4 dzieci. 

- kwotę 5.400 zł. przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki                             

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

- kwotę 10.000 zł. przeznacza się na realizację Projektu „Przyszłość zależy od Ciebie”. 

Program jest realizowany. Wśród uczestników Projektu zostały wykonane usługi  związane ze 

zdobyciem prawa jazdy.  Kwota zostanie zrefundowana po otrzymaniu  środków                       

z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 

- kwotę 1.700 zł. w dziale 921 przeznacza się na zwiększenie planu dotacji dla biblioteki na 

zakup nowości wydawniczych. 

Po zbilansowaniu wszystkich dochodów i wydatków deficyt gminy uległ zmniejszeniu do 

kwoty 1.340.047,80 zł. zostanie pokryty z kredytu 1.243.300 zł.  i wolnych środków w kwocie 

96.747,80 zł.  

Przychody budżetu – 744.104 zł. ( kredyty – 256.700 zł. i 487.404 zł wolne środki). 

Zeszlibyśmy o kwotę 300.000 zł.   

Planowany kredyt 1.800.000 zł.  i zejście do wysokości 1.500.000 zł.  tj. zmniejszenie 

zadłużenia i rat kredytu do spłat. 
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W dalszej kolejności odczytała wniosek Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w sprawie 

pokrycia kosztów związanych z opłatą energii elektrycznej, która jest wykorzystywana do  

ogrzewania pomieszczeń Posterunku Policji w Gzach. Poinformowała, że wniosek jest 

powiązany z budżetem gminy, ale nie został uwzględniony.  

Nadmieniła, że obecnie Posterunek Policji jest zamknięty, a jest czynny w Świerczach. 

Rozważane jest nieodpłatne użyczenie innego pomieszczenia do przebywania, ale jak ta 

sprawa zostanie rozwiązana nie wiadomo.   

Członek Komisji Z. Kaczorowski  - uważał, że można zaproponować przejęcie pomieszczeń 

Posterunku  ale z wykwaterowaniem Policji,  wówczas będą dodatkowe pomieszczenia dla 

urzędu. 

Skarbnik E. Głowacka – przypomniała, że w tym roku dofinansowaliśmy Policję w kwocie 

12.000 zł.  

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – powiedział, że pieniądze daliśmy na samochód 

dajemy na paliwo i jeszcze na ogrzewanie pomieszczeń.   

Członek Komisji Z. Kaczorowski  - jego zdaniem, gmina nie jest po to, żeby ratować finanse 

Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji, bo to jest już chore. Niech tak dbają, żeby 

budżet Policji wystarczył. Myślał, że więcej dobrego zrobimy dla Policji, jeśli nie wyrazimy 

zgody na dofinansowanie i w następnym roku w  budżecie nie przeznaczymy środków. Jego 

zdaniem, Policja nie powinna żebrać w terenie. Albo wtedy byśmy mieli Policję, która na 

prawdę funkcjonuje, albo nie mielibyśmy jej w ogóle. Skoro na Posterunek w Gzach mają 

tylko wpadać gościnnie, a siedzą w Świerczach i wpadają dalej tutaj gościnie jeśli trzeba, to 

utrzymanie Policji w Gzach jest fikcją. Uznał, że jest przeciwny dofinansowaniu Policji. 

Uważał, że jeśli takie pisma  Komenda wyśle w cały teren to  wiadomo, że gminy                      

w  większości przypadków pomagają i   przedłużają Policji wegetację. 

Członek Komisji W. Światkowski – uznał, kwota 6.400 zł.,  to koszty roczne za energię.  

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że 6.400 zł. to okres grzewczy natomiast światło to koszt 

roczny. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – powiedział, że Policja proponuje, żeby w ogóle przejąć 

budynek. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że we wniosku piszą w sprawie przejęcia na własność 

dwóch pomieszczeń, a co dalej,  nie piszą.  

Członek Komisji M. Filipowicz – dodała, że  piszą, że  alternatywą w rozwiązaniu trudnej 

sytuacji finansowej  byłoby aktualnie wynajęcie nieodpłatnie jednego pomieszczenia  dla 

celów Posterunku Policji. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski -  był zdania, że w takim układzie jeśli sami pokrywają koszty      

i mają problemy finansowe, to oszczędzają. Jeśli my przejmiemy koszty finansowe i będziemy 

za to płacić,  to Policja zrezygnuje z oszczędzania. Uznał, że nie chodzi o to, że są to ogromne 

pieniądze. Chodzi o to, że nie jesteśmy od ratowania budżetu Policji. 

Skarbnik E. Głowacka – uznała, że Posterunek Policji w Świerczach jest niedaleko.  
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Członek Komisji W. Światkowski – dodał, że Policja ma nowy samochód. 

Członek Komisji M. Filipowicz – przyznała, że faktycznie,  tym bardziej, że w Świerczach jest  

główna siedziba, i Policja może przyjechać na patrole do gminy Gzy.  Dodała, że z Gotard 

bliżej jest do Świercz niż do Gzów. 

Członek Komisji Z. Sierzan – stwierdził, że w związku z trudną sytuacją finansową gmina nie 

jest w stanie zabezpieczyć środków na pokrycie kosztów związaną z opłatą energii 

elektrycznej. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, czy jest jakieś wyjście alternatywne do 

zaproponowanej zmiany w budżecie gminy odnośnie budowy przyłącza wodociągowego do 

budynku komunalnego (mieszkalnego) w Gzach? 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski i członek Komisji W. Światkowski – byli zdania, że 

trzeba naciskać ZUW w Mławie.  

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, czy jest szansa, że ZUW w Mławie zrobi to we 

własnym zakresie? 

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że jest problem z Panem Arazym. ZUW nie odkopie,  

jeżeli Pan Arazy nie wyrazi zgody. Podwórko jest całe wyłożone kostką brukową. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że ZUW w Mławie nie mówi że nie, pod warunkiem , 

że Pan Arazy pozwoli przekopać przez podwórko. 

Członek Komisji W. Światkowski – zaproponował budowę przyłącza od Pana 

Wielgolewskiego. 

Skarbnik E. Głowacka – ZUW dał propozycję, i uważał, że wg planów chyba będzie najtaniej. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – myślał, że jeżeli ZUW w Mławie przejął tak  

wodociąg, to niech teraz robi na własny koszt. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że Pan Kozłowski wyraził na przejście przez jego 

pola. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, czy była rozważana możliwość przejścia pod 

asfaltem.  

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że możliwość przekopu pod asfaltem nie była rozważana.   

Jej zdaniem, przekop przez drogę być może będzie kosztował więcej. W przypadku przejścia 

przez pola będzie tylko koszt rury plus dokumentacja, ponieważ będzie to dodatkowe 

przyłącze. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski -  był zdania, że skoro projekt jest inaczej, to ZUW       

w Mławie niech zrobi wg projektu na własny koszt. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że jak był kopany wodociąg na pewno były jakieś 

uzgodnienia. Właścicielem gospodarstwa w tym czasie był Pan Kalicki. Obecnie                          

z przekopaniem przez podwórko P. Arazego będzie problem. 

Sekretarz B. Polańska – uznała, że podejrzewa, że Pana Arazego nikt nie zmusi  do tego, żeby  

wejść na jego grunt i kopać podwórko. 
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Członek Komisji Z. Sierzan  - był zdania, że budowanie przyłącza od Pana Kozłowskiego to 

300 mb, a od strony gminy  jest tylko przekop  przez drogę.  

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – był zdania, że wszystko należy zrzucić na ZUW            

w Mławie. 

Członek Komisji Z. Sierzan  - jego zdaniem, ZUW ma  za zadanie konserwację urządzeń                   

i usuwanie awarii. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – uważał, że czy przekop będzie szedł od Pana 

Kozłowskiego,  czy przez drogę,  nie istotne. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że  to nie o to chodzi. Chodzi o to, czy się da.  

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że rozmawiała osobiście. Był Pan Jankowski. Po 

spotkaniu rozmawiała z Panem Dyrektorem ZUW. Powiedzieli, że konserwują to co mają,        

a budowa dodatkowej linii nie leży w ich gestii. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – uznał, że rozumie, że w projekcie przyłącze jest          

z innej strony, a rura leży,  bo ktoś dla wygody ją przekopał.  

Członek Komisji Z. Kaczorowski – był zdania, że ZUW w Mławie, w żaden sposób nie da sobie 

wmówić, że oni są winni za niezgodność w projekcie. 

Sekretarz B. Polańska – była, zdania, że w tej chwili można tylko zamknąć trójnik i budynek 

komunalny (mieszkalny) nie będzie miał wody. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że nie widzi nowego obciążenia ZUW w Mławie, 

gdyż mogą tylko konserwować, a to jest budowa nowej linii. Uważał, że należy rozważyć 

koszty, co będzie taniej.  

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, czy budynek musi być wyposażony w wodę? 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że jest jeden punkt czerpalny wody. Jeśli zabierze się 

wodę, to gdzie pójdą po nią mieszkańcy? Gmina jest zamknięta i nie ma dojścia do wody. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – uważał, że trzeba znaleźć najtańsze rozwiązanie, określić  

jakie będą koszty  i trzeba to zrobić. Jego zdaniem,  nie da się ZUW w Mławie wmówić, że są 

za to odpowiedzialni. Odpowiedzialny za to jest ten, który kiedyś zrobił to przyłącze. Uznał, 

że  ZUW  Mławie przedstawia gotowość naprawy, tylko nie chce właściciel. 

Członek Komisji Z. Sierzan – był zdania, że taniej będzie przekopać pod jezdnią. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że w tej chwili jest problem tylko użytkowników, 

ponieważ nie mają skąd czerpać wody.  

Skarbnik E. Głowacka -  powiedziała, że użytkownicy nie mają skąd czerpać wody, ponieważ 

gmina jest w drugim budynku i urząd jest  zamykany. 

Członek Komisji Z. Sierzan - zapytał, ile rodzin mieszka w tym budynku? 

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że w budynku mieszka 3 rodziny.  Na weekend 

przyjeżdża Pani Milewska, w okresie letnim mieszka Pan Bartosiewicz, a na stałe Pani 

Krystek. W tej chwili można rozważać, czy mniejszy koszt będzie,  jeśli będzie przejście przez 

jednię. Nadmieniła, że rozmawiała z Panem Jankowskim i na jej prośbę zrobił wycenę 

przyłącza od strony Pana Kozłowskiego.  
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Zrobił tak, żeby było jak najtaniej. ZUW proponuje różne warianty. Koszt wykonania nowego 

przyłącza z rury PE o średnicy 40 wynosi 7.000 zł. brutto, przyłącza z rury PE 50 – 7.600 zł. 

brutto, przyłącze z rury PCV o średnicy 90 – 8.700 zł. brutto plus dokumentacja. 

Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, czy była wycena  przejścia pod drogą? 

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że takiej wyceny nie było. Prosiła tylko o wycenę 

przyłącza, żeby był najtańszy koszt,  ale  do Sesji Rady Gminy można to wyjaśnić, żeby ZUW 

przedstawił cenę drugiego wariantu z drugiej strony. 

Członek Komisji W. Światkowski – zapytał, czy nitka z wodą pójdzie przy byłym punkcie 

skupu mleka, po prawej stronie. 

Przewodniczący Komisji K.  Żebrowski – wyjaśnił, że główna nitka przed punktem skupu 

mleka przechodzi z prawej strony na lewą i idzie dalej na Gzy, i po prawej stronie idzie do 

Gzów. 

Skarbnik E. Głowacka – zaproponowała, żeby ustalić, że Pani Sekretarz zadzwoni do ZUW     

w Mławie  i ustali drugi wariant (przebicie przez drogę powiatową). Być może będzie on 

tańszy.  

Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, czy Mława ma sprzęt, żeby się przebić przez 

drogę? 

Członek Komisji Z. Sierzan – wyjaśnił, że ZUW w Mławie ma taki sprzęt i bierze udział             

w przetargach. 

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że do Sesji Rady Gminy postara się przedzwonić               

i porozmawiać z Panem Dyrektorem ZUW ,  żeby obniżyć koszty wykonania przyłącza. 

Skarbnik E. Głowacka – nadmieniła, że pozbawienie ludzi wody jest nie możliwe. Koszty 

kosztami, ale zachowany musi być rozsadek. W jej ocenie,  pozbawienie  wody, osób które 

miały wodę, to podejście drastyczne i trzeba coś z tym zrobić. 

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że do Rady Gminy wpłynął wniosek z Komendy 

Powiatowej Policji   w Pułtusku. W sprawie pokrycia kosztów energii elektrycznej 

wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń Posterunku Policji w Gzach  w urzędzie gminy 

był Pan Komendant Powiatowy Policji oraz rozmawiała z nim w KPP. Uzgodniono, że kwoty 

6.400 zł. z budżetu gminy nie możemy  przekazywać na ogrzewanie Posterunku Policji            

w Gzach. Na okres zimy Posterunek Policji zostanie zamknięty, ponieważ mają oszczędzać. 

Poinformowała również, że Policja podjęła decyzję, że 2 pomieszczenia, które użytkuje i są 

ich własnością, kiedy uruchomi procedurę przekazania,  będzie chciała przekazać je gminie. 

W związku z tym, dobrze byłoby, żeby w zamian za przekazanie pomieszczeń, gmina 

udostępniła Policji 1 pomieszczenie, w którym mogłaby być Policja. Jeśli tak się nie stanie, to 

Policji na terenie gminy Gzy nie będzie, będzie tylko w Świerczach i sprawę tę należy 

rozważyć. Dodała, że bez względu na to, czy gmina Policji udostępni 1 pomieszczenie, czy nie, 

Policja uruchomi procedurę przekazania  2 pomieszczeń gminie. Jej zdaniem, pomieszczenie 

dla Policji nie musi być w tym samym miejscu, może być gdzie indziej. Nadmieniła, że taka 

sytuacja nie jest tylko w  naszej gminy ale i w innych gminach.  
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Tam gdzie Policja ma  pomieszczenia, bądź wynajmowała je, nie będzie ich  ogrzewać,  tylko  

policjantów przeniesie do Świercz  na okres zimowy  i zawiesza  jako działalność. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – był zdania, że po co utrzymywać fikcję. Najlepiej będzie dla 

nich i dla nas, jeśli przekażą pomieszczenia. Jeśli wystąpią jakieś problemy z przestępczością, 

czy inne i tak przyjadą. Policjanci sami wiedzą, że już będą się przenosić. 

Komisja negatywnie ustosunkowała się do wniosku Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku 

w sprawie pokrycia kosztów związanych z opłatą za energię elektryczną, która jest 

wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń Posterunku Policji w Gzach uzasadniając 

trudną sytuacją finansową gminy.  

Pozytywnie ustosunkowała się do przejęcia w przyszłości na własność gminy dwóch 

pomieszczeń zajmowanych przez Posterunek Policji. 

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

zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009 z wyjątkiem wydatków w dziale 010 – zwiększyć plan 

wydatków w kwocie 10.000 zł na budowę przyłącza wodociągowego do budynku 

komunalnego (mieszkalnego) w Gzach do czasu uzgodnienia z Zakładem Usług Wodnych       

w Mławie przebiegu przyłącza jak najkrótszą drogą, co wiąże się  z obniżeniem kosztów 

wykonania. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami „za”  

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

z wyjątkiem wydatków w dziale 010 – zwiększyć plan wydatków w kwocie 10.000 zł na 

budowę przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego (mieszkalnego) w Gzach do 

czasu uzgodnienia z Zakładem Usług Wodnych   w Mławie przebiegu przyłącza jak najkrótszą 

drogą, co wiąże się  z obniżeniem kosztów wykonania.  

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009  - stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

Wniosek  Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu.  

Ad. pkt 5. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że jest to tylko zmiana jednego paragrafu. Po 

zbilansowaniu dochodów i wydatków kredyt zmniejsza się o 300.000 zł. i zaciąga się kredyt    

w wysokości 1.500.000 zł. w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                  

w wysokości 1.243.300 zł.  oraz spłatę  kredytów w wysokości 256.700 zł.  

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6.  

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że wniosków o zamontowanie latarni oświetleniowych 

jest kilka. 
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Poinformowała, że jest  wniosek o zainstalowanie dodatkowej lampy ulicznej przy parkingu 

za Kościołem parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej w Szyszkach, w którym Ksiądz Proboszcz 

pisze, że jest to miejsce użyteczności publicznej. Parkowane są tam auta  parafian   i gości,      

a także w tym miejscu dzieci i młodzież mają miejsce na boisko do gry w piłkę, a rozgrywki 

najczęściej odbywają się późnym popołudniem aż do wieczora.   Drugi wniosek również jest     

z miejscowości Szyszki. We wniosku tym,  mieszkańcy miejscowości Szyszki–Folwark zwracają 

się ponownie z prośbą   o zamontowanie latarni oświetleniowych    w ilości minimum 4 szt.  

na drodze gminnej na odcinku Szyszki w kierunku Ostaszewo-Pańki. Na odcinku drogi nie jest 

zamontowana żadna lampa oświetleniowa, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 

zarówno dzieci jak i mieszkańców. W swoim wniosku informują również, że nowoczesny 

system lamp oświetleniowych pozwala na zaoszczędzenie ok. 50% energii elektrycznej              

w porównaniu do lamp starego typu.    

Następnie poinformowała, że w miesiącu wrześniu 2009 r. odbyły się zebrania wiejskie 

dotyczące przeznaczenia funduszu sołeckiego. Z zebrań wiejskich również wpłynęły wnioski – 

są to wnioski miejscowości : Gzy Wisnowa – brak oświetlenia, Pękowo – potrzeba wykonania 

oświetlenia ulicznego na koloniach, przy drodze w kierunku Trzcińca gm. Pułtusk  i wniosek  

radnego Pana Edwarda  Malickiego – oświetlenie parkingu przy kościele w Przewodowie. 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, ile byłoby potrzebnych wszystkich lamp w całej 

gminie? 

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że w całej gminie byłoby potrzebnych  12 lamp plus 

linie. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – był zdania, że należy oświetlać albo miejsca  niebezpieczne 

np. skrzyżowania, albo takie, które rzeczywiście są  wykorzystane. Natomiast podświetlanie 

wielu dróg tylko po to, żeby był jakiś ciąg drogowy, nie ma najmniejszego sensu, gdyż są to 

ogromne koszty utrzymania. Uznał, że jeżeli montowane są lampy energooszczędne, to 

należałoby najpierw wymieniać powoli te, które są. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że  w gospodarce komunalnej na samą energię na 

plan 109.000 zł.  jest  już wykonanie - 77.000 zł. W związku z tym, trzeba się zastanowić           

i wybrać najpotrzebniejsze. 

Członek Komisji Z. Sierzan – był za  tym, żeby założyć  wszystkie lampy.  Uzasadnił, że 

wszyscy  mają takie same prawa i tak samo  płacą podatki. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – poprosił o oświetlenie wsi Żebry-Falbogi. 

Członek Komisji M. Filipowicz – uznała, że skoro tak, to jest za tym, żeby oświetlić też 

Gotardy gdyż we wsi są  tylko 3 lampy. Następnie zapytała,  czy oświetlenie drogi w kierunku 

Ostaszewa –Pańk jest tak istotne, pomijając oświetlenie posesji w tej wsi? 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – poinformowała, że we wsi Ostaszewo-Pańki są oświetlone 

prywatne posesje. Lampy skierowane  nie są na drogę,  tylko na prywatne podwórka. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – był zdania, że trzeba oszczędzać i  nie można się kierować 

tym, że oni mają to my też chcemy. 
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Członek Komisji M. Filipowicz - jej zdaniem, Szyszki nie mogą narzekać na ilość lamp. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – odnosząc się do wniosku  Pana Grudnia uważał, że tam 

akurat oświetlenie jest  niepotrzebne. 

Członek Komisji M. Filipowicz – poinformowała, że Pan Grudzień ma lampę obok swojej 

posesji, ma podświetlaną posesję i lampa jest na skrzyżowaniu. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – stwierdził, że przy zakładaniu lamp jest za absolutnym 

minimum. 

Skarbnik E. Głowacka – jej zdaniem,  rok następny będzie rokiem bardzo trudnym. Widzi to 

po dochodach. Cena żyta  ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 

34 zł. Spadają subwencje. W związku z tym nie wie, czy wystarczy środków na wszystkie 

lampy.  

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – uznając, że skoro założenie wszystkich lamp jest nie 

możliwe,  zaproponowała założenie w Szyszkach  2 szt. lamp tj.  1 szt.  lampy przy parkingu za 

Kościołem parafialnym i  1 szt.  lampy na drodze do wsi Ostaszewo-Pańki.   

Członek Komisji M. Filipowicz – była przeciwna zamontowaniu lamp oświetleniowych na 

drodze do Ostaszewa – Pańk. 

Członek Z. Kaczorowski – powiedział, że jeżeli chodzi o doświetlenie Kościoła byłby 

przeciwny, ale jest tam jedno zdanie, które go przekonało  -  młodzież wykorzystuje to 

miejsce do gry w piłkę. 

Członek Komisji M Filipowicz – wyjaśniła, że we wniosku Parafii Szyszki są zawarte dwie 

sprawy. Pierwsza, to  doświetlenie Kościoła   od dołu, a lampa jest swoją drogą.  

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że doświetlenie,  to sprawa dotacji,  a lampa od nas. 

Skarbnik E. Głowacka – poprosiła o przybliżenie miejsca parkingu. 

Członek Komisji M. Filipowicz – poinformowała, że jest to miejsce od strony Gąsocina. Jest 

tam parking wykonany przez parafian. Na słupie założona jest 1 lampa, która oświetla ulicę. 

Chodzi o to, żeby   na tym samym słupie zamontować drugą lampę, która oświetlałaby 

parking. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski -  odczytał i poddał pod głosowanie następujące 

propozycje dotyczące oświetlenia: 

- dokończenie oświetlenia z roku ubiegłego w Gzach –Wisnowych 2 szt. ( przy hydroforni 

  i mostku) i Gzach 1 szt. (przy parkingu koło Kościoła) oraz zamontowanie lamp                          

w następujących miejscowościach: 

- Szyszki – 1 szt. ( przy parkingu za Kościołem parafialnym), 

- Przewodowo 1 szt. (przy Kościele parafialnym), 

- Pękowo  1 szt. (na skrzyżowaniu przy posesji Pani Siemek). 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”  

ustaliła dokończenie oświetlenia z roku ubiegłego oraz zamontowanie lamp                               

w miejscowościach jak wyżej. 
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Wnioski mieszkańców gminy Gzy w sprawie zamontowania latarni oświetleniowych – 

stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że po wysłaniu zaproszeń na posiedzenie Komisji 

wpłynął wniosek Pani Anny Zalewskiej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej                        

w Przewodowie Poduchownym. Następnie odczytała jego treść. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, czego uczy Pani dyrektor? 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – prowadzi nauczanie początkowe – 

II kl. 

Członek Komisji M. Filipowicz – uznała,  że zajęcia te musi prowadzić jedna osoba. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – wyjaśniła, że nauczanie 

początkowe mogą prowadzić i inni nauczyciele. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, ile godzin  ma Pani dyrektor z PSP w Gzach i z PSP 

w Skaszewie? 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – odpowiedziała, że obydwie Panie  

dyrektorki mają po 9 godzin. W PSP w Gzach Pani dyrektor ma 9 godzin obowiązkowych  przy 

liczbie uczniów 53, w PSP w Skaszewie Pani dyrektor ma 9 godzin obowiązkowych plus            

4 godziny ponadwymiarowe, ponieważ uczy matematyki przy liczbie uczniów -59.    

Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, ile jest uczniów w PSP w Przewodowie ? 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – odpowiedziała, że w PSP                

w Przewodowie  jest 124 uczniów. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, co na zwolnienie Pani dyrektor z PSP                         

w Przewodowie Pani Kierownik ZOSz? 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz  -  wyjaśniła, że Panią dyrektor   

można zwolnić tylko   na dany rok szkolny i będzie to zgodne z uchwałą Nr VI/20/07  Rady 

Gminy Gzy w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, ile  będzie  nas to kosztować gdybyśmy zwolnili       

z zajęć Panią dyrektor?  

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – odpowiedziała, że miesięcznie 

byłaby to kwota ok. 1.100 zł.  

Członek Komisji Z. Kaczorowski -  poinformował, że jako nauczyciel wstrzymuje się od głosu. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, co realizuje Pani dyrektor PSP w Gzach? 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – odpowiedziała, że Pani dyrektor 

PSP w Gzach realizuje zajęcia świetlicowe  i wyrównawcze. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, co na ten temat sądzi Pani Kierownik ZOSz.? 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – odpowiedziała, że przychyliłaby 

się do prośby Pani dyrektor na rok szkolny 2009/2010. 

Członek Komisji Z. Sierzan - zapytał, co na to Pan Wójt? 
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Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – odpowiedział, że decyzja jest trudna, ale skoro 

oszczędzamy,   to trzeba oszczędzać. 

Członek Komisji M  Filipowicz – zapowiedziała, że również wstrzymuje się od głosu. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie wniosek Pani Anny 

Zalewskiej Dyrektor PSP w Przewodowie Poduchownym w sprawie zwolnienia w roku 

szkolnym 2009/2010 z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych w wymiarze tygodniowym – 

9 godzin realizowanych  w nauczaniu początkowym. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 2 głosami „za”, 

przy 1 „przeciwnym” oraz 4 głosach „wstrzymujących” pozytywnie rozpatrzyła w/w wniosek. 

Wniosek Pani Anny Zalewskiej Dyrektor PSP w Przewodowie Poduchownym w sprawie 

zwolnienia  z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych w wymiarze tygodniowym – 9 godzin 

realizowanych  w nauczaniu początkowym – stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7.  

Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych gminy Gzy  przedstawiła 

członek Komisji i jednocześnie Przewodnicząca Rady  Gminy M. Filipowicz. 

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych – stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8.  

Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 

samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gzy przedstawiła Sekretarz    

B. Polańska. 

Informacja Wójta Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Wójt Z. Kołodziejski – odnośnie zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy 3 dróg 

gminnych powiedział, że zadanie Porzowo – Kozłowo  jest w trakcie realizacji. Przebudowa 

drogi gminnej Żebry-Falbogi – Żebry-Wiatraki jest  już rozpoczęta natomiast  droga 

Ostaszewo Włuski  – Begno jeszcze nie. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, do kiedy jest termin realizacji zadań ? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że termin realizacji zadań jest do 30.10.2009 r.   

Sekretarz B. Polańska -  poinformowała, że przetarg na przebudowę dróg gminnych Żebry-

Falbogi – Żebry-Wiatraki i Ostaszewo-Włuski – Begno wygrało Przedsiębiorstwo Produkcji 

Handlu i Obrotu „POLHILD I” Spółka Jawna z Kobyłki natomiast przetarg na przebudowę 

drogi gminnej Porzowo – Kozłowo wygrała firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic. 

Członek Komisji Z. Sierzan – zwrócił się ponownie z prośbą o ustawienie w Pękowie znaku 

drogowego – obszar zabudowany.  

Członek Komisji W. Światkowski -  prosił o oznakowanie drogi w Słończewie tj.  o ustawienie 

dwóch znaków drogowych ograniczających prędkość do 30 km/h, a także o wycięcie krzaków 

na skrzyżowaniu do dworku również w tej wsi.  



- 23 - 

 

Następnie  poruszył sprawę   przebudowy mostka. Zapytał, czy w tym kierunku zostały 

podjęte już jakieś  kroki ? 

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że rozmawialiśmy z wykonawcą dróg z Kobyłki                       

i powiedzieli, że oni to zrobią. 

Członek Komisji M. Filipowicz – przypomniała, że na pętlę w Gotardach żwir nie dotarł. 

Poinformowała, że jeżeli  będzie przywieziony,  rozgarnie go sołtys wsi.   

W dalszej kolejności zapytała, jaki jest termin  wytyczenia dróg, ponieważ Pani która miała to 

robić, do Gotard nie dotarła? 

Sekretarz B. Polańska  -  wyjaśniła, że wczoraj dzwoniliśmy do tej Pani i w najbliższym 

czasie,(Gotardy i Gzy) ma zrobić, tak obiecała. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – zapytał, czy jest planowane usuwanie zadrzewień 

przy drogach, gdyż tak jak na drodze Gzy-Porzowo zadrzewienia coraz bardziej się ściskają? 

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że z zadrzewieniami jest problem. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poinformował, że dziura w mostku przy Panu 

Chlebowskim na drodze Gzy  - Porzowo została załatana. Nadmienił, że jeżeli została załatana 

doraźnie piaskiem,  to  gdy przyjdzie wiosna  piasek popłynie.     

                  Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. Żebrowski                      

o godz. 13.25  zamknął posiedzenie Komisji.    

 
 
Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył: 
 
 
Zofia Pszczółkowska 
 
 

 

 

 

 

 


