
                                         P R O T O K Ó Ł  Nr 23/2005

                            z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa

                            Publicznego Rady Gminy Gzy odbytego w  GCI w Gzach

                            w dniu 18 lipca  2005 roku pod przewodnictwem 

                            Pana Zdzisława Kaczorowskiego – Przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik   nr 1 do 

niniejszego protokołu.

Spoza członków komisji w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Pan Zbigniew Kołodziejski    - Wójt Gminy

2. Pan Cezary Wojciechowski   -  Przewodniczący Rady Gminy

3. Pani Barbara Polańska           - Sekretarz Gminy      

4. Pani Elżbieta Głowacka        - Skarbnik Gminy

5. Pani Jadwiga Frąckiwicz       - kier. ZOSz. w Gzach

6. Pani Janina Dąbrowska         - dyr. P. Sz. P. w Gzach

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

zaproszonych gości.

Zapoznał z tematyką posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2005 rok.

2. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć

    dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach

    etatu zajęcia o różnym wymiarze i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy

    obowiązki pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego.

3. Projekt uchwały w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym 

    powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

4. Projekt uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu 

    Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień

    25 września 2005 roku.

5. Projekt uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta

    Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.

6. Zapoznanie się ze skargą Pani Heleny Grzelakowskiej na działalność Wójta Gminy.

7. Ustalenie ceny wywoławczej na sprzedaż w drugim przetargu nieograniczonym 

    nieruchomości położonej we wsi Ołdaki oznaczonej nr. ewid. 39.

8. Sprawy bieżące gminy.

Poddał pod głosowanie proponowany porządek posiedzenia. Za proponowanym porządkiem obrad 



głosowało 5 członków komisji tj. 100%.

Porządek został przyjęty jednomyślnie.

Ustalono,  że  w  związku  z  uczestnictwem  w  posiedzeniu  Pani  Heleny  Grzelakowskiej  pkt  6 

przesunięto jako pkt 1, a następne pozostają w kolejności jak wcześniej ustalono.

Ad. pkt 1

Pan Przewodniczący Komisji – zapoznał z treścią pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Warszawie i skargą Pani Heleny Grzelakowskiej (załącznik nr 2 do protokołu)

Pani Helena Grzelakowska – poinformowała, że zgłosiła się w roku ubiegłym do Pani Sekretarz z 

zapytaniem, czy w ewidencji  działalności  gospodarczej  zarejestrowany jest   handel  obwoźny na 

nazwisko Kalinowski zam. w Przewodowie. 

Została poinformowana, aby złożyła stosowny wniosek. Na złożony wniosek otrzymała informację, 

że nie jest zarejestrowana działalność na w/ nazwisko.  Jednak po jej interwencji osoba zarejestrowała 

się a potem wyrejestrowała i następowało to kilkakrotnie. W tej sprawie zgłosiła się do Wójta o 

podjęcie działań z jego strony,  aby zaprzestali  prowadzenia działalności.   Jednak bezskutecznie. 

Zadłużyła  się  i  popadła  w kłopoty  finansowe.  Prosiła  Wójta  o  zapoznanie  sołtysów o  zasadach 

prowadzenia handlu obwoźnego na terenie gminy. Wójt obiecał, że poinformuje,  jednak tego nie 

zrobił.  Zwróciła się z pytaniem, dlaczego nie ma wydzielonego miejsca do prowadzenia handlu? 

Dlaczego ustawa jest różnie interpretowana? Państwo Kalinowscy mają prawo wpisu do ewidencji 

działalności  gospodarczej  lecz  jej  zdaniem,   handel  powinien  odbywać  się  w  miejscach 

wydzielonych.    Pan Wójt twierdził, że nie ma prawa kontrolowania przedsiębiorcy, natomiast z Dz. 

U.           z 2004 r. Nr 173 dowiedziała się że Wójt,  ma obowiązek kontroli przedsiębiorców. Zwróciła 

się z pismem o kopie pism z Sanepidu , Policji i Urzędu Skarbowego. Udostępnione zostały dwie 

odpowiedzi.

W sprawie odpowiedzi z Urzędu Skarbowego w Pułtusku, sama zwróciła się  do nich  i otrzymała 

odpowiedź, że Wójt Gminy nie chciał udzielić informacji kto prowadzi taką działalność. Zarzuciła, że 

nie miała informacji, gdzie może się zwrócić o wyjaśnienie sprawy.     

Pan Przewodniczący Komisji - zapoznał z pismem Pana Wójta wyjaśniającym sprawę, które zostało 

złożone na ręce Przewodniczącego Rady. 

W/w pismo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Pani  Helena  Grzelakowska -  powiedziała,  że  od  roku  można  było  wydzielić  miejsce  z 

przeznaczeniem do handlu. Sprawdzała, że na terenie powiatu pułtuskiego w żadnej z gmin nie ma 

takiego problemu. 

Pani Sekretarz - wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej,   możemy dokonać 

wpisu i wykreślenia działalności gospodarczej.  Natomiast nie mamy uprawnień do kontrolowania 

wykonywanej  działalności.  Były  skierowane  pisma do  Sanepidu  i  Policji.  Zapoznała  Komisję  z 

treścią odpowiedzi na pisma z Policji. W takim przypadku nie ma możliwości cofnięcia wpisu.



Pani Helena Grzelakowska – powiedziała, że w wyjaśnieniu sprawy zdanie powinien zająć radca 

prawny. Organ wydający koncesję,  może ją cofnąć.

Pani Sekretarz - wyjaśniła, że organ nie wydaje koncesji tylko dokonuje wpisu do ewidencji.

Pani  Helena  Grzelakowska –  powiedziała,  że  w  swoich  pismach  Wójt  pisze,  że  zabrania  się 

prowadzenia  handlu  na  prywatnych  posesjach.  Jeśli  jest  handel  niedozwolony,  to  dlaczego  się 

odbywa?

Pani  Sekretarz –  wyjaśniła,  że  my dokonaliśmy wpisu  do  ewidencji,  a  egzekwować  powinien 

Sanepid.

Pani Helena Grzelakowska – powiedziała również, że we wszystkich gminach powiatu pułtuskiego 

nie ma problemu z handlem obwoźnym.

Pani Marianna Filipowicz – stwierdziła, że handel taki odbywa się w wielu gminach. 

Pani Sekretarz – wyjaśniła, że skierowane zostało pismo do Ministerstwa Zdrowia w Warszawie z 

prośbą o wyjaśnienie, gdzie może być prowadzony handel obwoźny. Na pismo odpowiedział Główny 

Inspektor  Sanitarny,  że  „handel  obwoźny  środkami   może  być  prowadzony  wyłącznie  na 

wyznaczonych przez właściwe władze targowiskach, halach targowych lub też na wskazanym przez 

gminę terenie. 

W przypadku nie wyznaczenia przez lokalne władze terenu dla funkcjonowania hal targowych lub 

targowisk  prowadzenie  handlu  obwoźnego  środkami  spożywczymi  nie  ma  podstaw formalnych. 

Handel  obwoźny  środkami  spożywczymi  prowadzony  poza  targowiskami,  halami  targowymi  i 

miejscami  wskazanymi  przez  organy  gminy  (  np..  na  terenie  prywatnych  posesji  )  jest 

niedopuszczalny”.

Pani Helena Grzelakowska – zapytała, kto jest odpowiedzialny za wpis, do kogo ma się zwrócić o 

wyjaśnienie w tej sprawy. Dlaczego po każdej interwencji, Państwo Kalinowscy dokonywali wpisów 

do działalności gospodarczej ?

Pani Sekretarz – powiedziała, że Pan Kalinowski zaopatrywał się w towary w hurtowni, w której 

pracował Pan Grzelakowski, który  powiedział, że jak dalej będą handlować bez wpisu to będzie miał 

kłopoty.

Pan Przewodniczący Komisji –  zaproponował,  żeby Urząd Gminy do Sesji  dokonał  właściwej 

interpretacji przepisu prawnego. Problem ten pojawił się od roku. W innych gminach jest podobnie. 

Ten problem zgłaszany był do Policji, Sanepidu. Proponuje aby, na pytania które padły, przygotować 

się do odpowiedzi  na najbliższą sesję. Uważa, że radca prawny nie na wszystkich dziedzinach musi 

się znać, ale w miarę możliwości powinien zająć się tą sprawą. Zaproponował, aby od strony prawnej 

przygotował się do  sesji.

Pan Wójt – zwrócił się z zapytaniem do Pani Grzelakowskiej czy nie prowadzi handlu?

Pani Helena Grzelakowska – odpowiedziała, że nie prowadzi, tylko zaprzyjaźniona piekarnia, która 

wcześniej zaopatrywała jej sklep, na jej potrzeby przywozi pieczywo.



Pan Wójt – powiedział, że to też jest  handel obwoźny. Handel obwoźny na innych gminach również 

się odbywa.

Pani  Helena  Grzelakowska –  stwierdziła  ,  że  zbyt  wolne  załatwianie  sprawy  doprowadziło 

do wyrejestrowania działalności. Nie miała dochodu, zadłużyła się znalazła się w szpitalu na oddziale 

kardiologicznym.

Pan Wójt – wyjaśnił, że zaprosi na sesję Sanepid i Policję.

Pani Helena Grzelakowska – powiedziała, że gdyby wiedziała od początku, że sprawa jej będzie 

tak długo się przeciągać, wszystko potoczyłoby się inaczej.

Pan Przewodniczący Komisji – powiedział , że trzeba wszystko rozpatrzyć zgodnie z przepisami. 

Pani Marianna Filipowicz – stwierdziła, że odbywa się handel z dostawą do domu i jest to legalne.

Ad. pkt. 2 

Pani Skarbnik - zapoznała zebranych z propozycją zmian w planie dochodów, w tym dotacja 

na wyprawkę dla dzieci kl. I – 1.280 zł. Są to podręczniki do 100 zł. na jednego ucznia. 

Przedstawiła wydatki w administracji.  Kwotę 4.700 zł.   przemieszczono na zakup usług do sieci 

internetu. Zostały złożone wnioski na usługi dostępu do sieci dla biblioteki i Szkół Podstawowych w 

Gzach i Przewodowie oraz Publicznego Gimnazjum w Gzach.         

Zmniejszono  3.000  zł.  dotacje  dla  Policji   na  zakup  paliwa  do  samochodu  służbowego,  a 

przeznaczono na zakup samochodu dla Policji przez Gminę Gzy i Świercze. Świercze zakupią pojazd, 

a my będziemy partycypować w kosztach.

Proponuje się zwiększenie środków w OSP w kwocie 5.000 zł. W tym 2.500 na zakup energii i 2.500 

zł. materiałów i wyposażenia.

W roku bieżącym planowane środki zostały wykorzystane na nieprzewidziane remonty samochodów.

W dalszej części zapoznała, że planowane środki na remont w Publicznej Szkole Podstawowej w 

Skaszewie wynoszą – 5.000 zł., dla pozostałych szkół podstawowych 9.000 zł.  a dla Publicznego 

Gimnazjum 37.100 zł.

Pan Wójt – zaznaczył, że wystąpi do WFOŚ w Warszawie o środki finansowe na remont Szkoły 

Podstawowej w Skaszewie tj. wymiana okien, ocieplenie,  wymiana co.

W  szkole  w  Gzach  po  dotychczasowej  szatni  Pani  Dyrektor  planuje  wykonanie  pokoju 

nauczycielskiego, pokoju dla dyrektora i pokoju dla obsługi.

Jest opracowany kosztorys na remont, który zostanie przeprowadzony w okresie wakacji.

Remont Szkoły Podstawowej w Skaszewie zostanie wykonany po otrzymaniu środków z WFOŚ w 

Warszawie.

Jednocześnie prosił, o zabezpieczenie środków pieniężnych dla straży na zakup energii elektrycznej i 

materiałów.

Pani Skarbnik – zapoznała, że obecnie odbywają się przetargi na remonty dróg  i na następnej Sesji 

we wrześniu, będzie konieczność dostosowania budżetu gminy do planowanych inwestycji. Uważa, 



że będzie potrzebny kredyt, ale niższy niż planowany.

Pan Wójt – poinformował, że zrobiony jest przetarg na żwirowanie dróg gminnych, a dziś odbywa 

się przetarg na remont dachu na budynku Urzędu Gminy.

Przetarg  na  drogę  w  Gotardy  -  Gotardy  odbędzie  się  pierwszego  sierpnia,  natomiast  na  drogę 

Słończewo – Dziarno  pod koniec sierpnia.           

Pan Krzysztof Zabielski – zapytał, czy we wrześniu będzie stałe łącze internetowe.

Pan  Wójt  – odpowiedział,  że  zostały  złożone  3  wnioski  o  dofinansowanie,  ale  kiedy  będą 

rozpatrzone nie wie.

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

gminy Gzy na 2005 rok. 

Za  przyjęciem uchwały  głosowało  5  radnych  tj.  100%.  Uchwałę  przyjęto  jednogłośnie.  Projekt 

uchwały proponowanej na sesję Rady Gminy  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt. 3 i 4.

Pani  Jadwiga Frąckiewicz – poinformowała, że zmieniła się podstawa prawna. Z trzech wcześniej 

podjętych uchwał proponuje dwie. Pozostałe elementy uchwał pozostały te same. W związku z tym 

prosi o przyjęcie proponowanych uchwał.

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

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 

nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze i nauczycieli realizujących w 

ramach  stosunku  pracy  obowiązki  pedagoga,  psychologa,  logopedy i  doradcy zawodowego oraz 

projekt uchwały w sprawie: zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych .  

Za przyjęciem uchwał głosowało 5 radnych tj. 100 %. Komisja jednogłośnie  zaopiniowała projekty 

ww.  uchwał  proponowanych  na  sesję  Rady  Gminy.  Uchwały  stanowią  załączniki  nr  5  i  6  do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 5 i 6.

Pani  Sekretarz  –  poinformowała,  że  wpłynął  wniosek  o  utworzenie  obwodu  głosowania  w 

Niepublicznym Zespole  Opieki  Zdrowotnej  „PALLIUM” Zakład  Opiekuńczo-Leczniczy w Jońcu 

Filia w Tąsewach do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i  do Senatu 

Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Przewidują,  że  w  dniu 

głosowania przebywać będzie ok. 60 osób. 

Zgodnie z przepisami musi być minimum 50 osób w dniu głosowania. Rada Gminy na wniosek Wójta 

tworzy obwody głosowania. Następnie przedstawiła projekty uchwał w sprawie: utworzenia obwodu 

głosowania ww. zakładzie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku  i projekt uchwały w 

sprawie:  utworzenia  obwodu  głosowania  w  wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej 



zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.

Pan Cezary Wojciechowski – zapytał, czy na dodatkowe obwody są środki pieniężne?

Pani Sekretarz -  odpowiedziała, że otrzymaliśmy środki z budżetu Państwa.

Pan Przewodniczący Komisji –  poddał pod  głosowanie projekty uchwał w sprawie: utworzenia 

obwodu  głosowania  wyborach  do  Sejmu Rzeczpospolitej  Polskiej  i  do  Senatu  Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005  roku i projekt uchwały w

sprawie:  utworzenia  obwodu  głosowania  w  wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej 

zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.

Za przyjęciem uchwał głosowało 5 radnych tj. 100%

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekty ww. uchwał proponowanych na Sesję Rady Gminy i 

projekty uchwał stanowią załączniki nr 7 i 8.

Ad. pkt. 7.

Pan Wójt – zaproponował ogłoszenie II przetargu na obiekt po byłym GS-ie w Ołdakach działka nr 

39. Był I przetarg i obiekt nie został sprzedany ponieważ nie było chętnych.           W II przetargu 

można obniżyć maksymalnie cenę wywoławczą do 50%  wyceny wartości szacunkowej 344.900 zł. 

Obiekt jest  duży  o pow. 4 ha. Należy  ustalić cenę wywoławczą. Jak dalej tak będzie to obiekt będzie 

niszczał i straci  na wartości. Na dzień dzisiejszy do obiektu tylko się dokłada, bo jest  monitoring. 

Jak  ktoś  kupi,  będzie  płacił  podatek  od  nieruchomości,  może  będzie  prowadzić  działalność 

gospodarczą i będą nowe miejsca pracy.

Pani Marianna Filipowicz- zapytała jaka była cena wywoławcza w przetargu.

Pan Wójt – odpowiedział, że 700.000 zł.

Pan  Ireneusz  Ambroziak  –  zapytał,  czy  jest  zainteresowanie  kupnem  całości,  czy  części 

nieruchomości?

Pan Wójt  – jego zdaniem najlepiej sprzedać w całości, bez podziału,  ponieważ wiążą się z tym 

dodatkowe koszty i może być różne zainteresowanie wydzielonymi działkami.

Pan Przewodniczący Komisji – stwierdził, że nie może ustosunkować się odnośnie wartości obiektu, 

bo nie zna przepisów prawnych.

Pani Sekretarz – poinformowała, że może być obniżona cena wywoławcza od 1% do 50 % wyceny 

obiektu.

Pan Przewodniczący Komisji – stwierdził, że nie ma wypracowanego w tej sprawie stanowiska i 

należy potraktować to jako zapoznanie się   z tematem i rozpatrzyć na sesji.

Ad. pkt. 8.

Pan Wójt – poinformował, że gmina ma szanse na dodatkowe pieniądze na rozwój gminy      

z Urzędu Marszłkowskiego – programu na wyrównanie szans gmin wiejskich. Jest to kwota 

do 300.000  zł. z przeznaczeniem na wodociągi, kanalizację i drogi. Jest to program na 2005 r. Termin 

składania wniosków jest do 8.08.2005 r. Urząd Marszałkowski wyznaczył gminy, które mają szanse 



na otrzymanie tych pieniędzy. Na 116 gmin jesteśmy na 57 miejscu. Widzi szanse na skorzystanie ze 

środków. Proponuje modernizację drogi Kozłówka – Pękowo  o długości 1600 m. Do 300.000  zł. 

można by było  dołożyć 100.000 zł.  i  ta kwota prawdopodobnie  wystarczyłaby na wspomniany 

odcinek drogi.

Pani Skarbnik- poinformowała, że w tym roku prawdopodobnie nie będzie realizacji inwestycji.

Pan Wójt – na drogę Osiek Górny-  Grochy-Imbrzyki, zrobiony jest kosztorys. Wartość szacunkowa 

760.000 zł. Wniosek  przygotowany jest do ZPORR-u. Droga Gotardy - Gotardy o długości 1 km 

będzie kosztować szacunkowo 244.000 zł. Wniosek przygotowany jest do FOGR-u.

           Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała :

Zofia Pszczółkowska


