
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 24/10 

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

odbytego w dniu  23 marca 2010 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza śebrowskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 
Przewodniczący Komisji Kazimierz  śebrowski – o godzinie 10.00 otworzył posiedzenie 
Komisji i po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, iŜ zgodnie z listą 
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 8 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. ElŜbieta Głowacka           - Skarbnik Gminy 
2. Barbara Polańska             - Zastępca Wójta 
3. Jadwiga Frąckiewicz        - kier. ZOSz. w Gzach, Przewodniczący Gminnej Komisji  
                                                Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
4. Danuta Ojrzeńska             - dyr. PSP w Skaszewie 
5. Anna Zalewska                 - dyr. PSP w Przewodowie 
6. Teresa Linka                     - kier. GOPS w Gzach 
7. Dariusz Mikuś                   - kier.  NZOZ „DAR MED”        
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kozłówka. 
2. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy  
    Społecznej w Gzach projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  
     Ludzki 2007-2013. 
3. Projekt uchwały w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na rok 2010. 
4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  
6. Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do realizacji zadania w kategorii „Małe projekty”   
    dotyczącego wyposaŜenia świetlicy wiejskiej w Kozłówce. 
7. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia  lub nie wyraŜenia  zgody na wyodrębnienie 
    w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
9.  Informacja  o wypłaconych jednorazowych dodatkach wyrównawczych dla nauczycieli. 
10.  Sprawozdanie  z działalności  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
       Alkoholowych w Gzach za 2009 r. 
11.  Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2009 roku. 
12.  Rozpatrzenie propozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu dotyczącej  
       przejęcia na własność Gminy  zabudowanej nieruchomości  stanowiącej siedzibę  
       Posterunku Policji  w Gzach. 
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13.  Rozpatrzenie  wniosku sołtysa wsi Begno o ujęcie w planie budŜetu gminy na rok 2010 
       modernizacji drogi Begno-Szyszki. 
14. Rozpatrzenie wniosku Pana Sylewstra Samsla  w sprawie  połoŜenia dywanika  
      asfaltowego  na odcinku 350 mb na drodze gminnej Przewodowo-Majorat – Lipniki. 
15. Rozpatrzenie wniosków  dotyczących  dofinansowania: Urzędu Miejskiego w Choszcznie, 
      Regionalnego Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy   
      w Pułtusku, Fundacji Studnia w Płocku. 
16. Informacja o aktualnym stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy. 
17.  Sprawy bieŜące gminy. 
Zastępca Wójta Barbara Polańska – zaproponowała wprowadzenie dodatkowego punktu tj. 
wprowadzenie podjęcia stanowiska w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej                   
o długości 300 mb do   kategorii dróg gminnych. Poprosiła,  Ŝeby punkt ten  był rozpatrzony  
przed pkt 17. Sprawy bieŜące gminy.   
Członek Komisji Marianna Filipowicz  – z uwagi na obecność w posiedzeniu Komisji 
Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DAR-MED”  Dariusza Mikusia – 
poprosiła, Ŝeby punkt 16. Informacja o aktualnym stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy 
Gzy -  był jako punkt 1 porządku posiedzenia. 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji K. śebrowskiego Komisja jednomyślne porządek 
przyjęła następujący porządek posiedzenia: 
1. Informacja o aktualnym stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy 
2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kozłówka. 
3. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy  
    Społecznej w Gzach projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  
     Ludzki 2007-2013. 
4. Projekt uchwały w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na rok 2010. 
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  
7. Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do realizacji zadania w kategorii „Małe projekty”   
    dotyczącego wyposaŜenia świetlicy wiejskiej w Kozłówce. 
8. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia  lub nie wyraŜenia  zgody na wyodrębnienie 
    w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
9. Projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
10.  Informacja  o wypłaconych jednorazowych dodatkach wyrównawczych dla nauczycieli. 
11.  Sprawozdanie  z działalności  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
       Alkoholowych w Gzach za 2009 r. 
12.  Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2009 roku. 
13.  Rozpatrzenie propozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu dotyczącej  
       przejęcia na własność Gminy  zabudowanej nieruchomości  stanowiącej siedzibę  
       Posterunku Policji  w Gzach. 
14.  Rozpatrzenie  wniosku sołtysa wsi Begno o ujęcie w planie budŜetu gminy na rok 2010 
       modernizacji drogi Begno-Szyszki. 
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15. Rozpatrzenie wniosku Pana Sylewstra Samsla  w sprawie  połoŜenia dywanika  
      asfaltowego  na odcinku 350 mb na drodze gminnej Przewodowo-Majorat – Lipniki. 
16. Rozpatrzenie wniosków  dotyczących  dofinansowania: Urzędu Miejskiego w Choszcznie, 
      Regionalnego Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy   
      w Pułtusku, Fundacji Studnia w Płocku. 
17. Podjęcia stanowiska w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej o długości 300 mb 
      do  kategorii dróg gminnych. 
18. Sprawy bieŜące gminy.  
Ad. pkt 1. 
Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DAR-MED” Dariusz Miku ś – 
powiedział, Ŝe na terenie gminy Gzy w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie i w Szyszkach 
opiekę medyczną sprawuje 5 lekarzy. W Ośrodku Zdrowia w Przewodowie: Pan doktor 
Laskowski,  pediatra – Pani dr Dul. W Ośrodku w Szyszkach : Pani dr Gawrońska, która na 
terenie Ośrodka zamieszkuje od lipca 2009 r.,  Pan dr Popko i sam osobiście. W ramach 
sprawowanej opieki NZOZ „DAR-MED” wykonuje wykrywanie i bieŜące leczenie, a w razie 
potrzeby kieruje na konsultacje do poradni specjalistycznych, do szpitali i do leczenia 
uzdrowiskowego. W ramach opieki pediatrycznej wykonuje bilanse,  szczepienia i leczenie. 
W obu ośrodkach zdrowia pracują 3 pielęgniarki – 2 pielęgniarki  w Ośrodku Zdrowia           
w Przewodowie i 1 pielęgniarka  w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach. Jest zapewniona połoŜna 
i zatrudniony konserwator. W ramach prowadzonej działalności pobierany jest materiał na 
badania, które wykonuje Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej  w Pułtusku         
i laboratorium  mgr Przygody. Są równieŜ wykonywane badania dodatkowe diagnostyczne 
typu RTG i EKG   w SP ZOZ w Pułtusku. W obu Ośrodków Zdrowia  równieŜ wykonywane 
są badania typu EKG, poziom cukru. 
Zastępca Wójta Barbara Polańska – wyjaśniła, Ŝe zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie 
Komisji spowodowane jest niezadowoleniem mieszkańców gminy z funkcjonowania 
obydwóch Ośrodków Zdrowia. Są zastrzeŜenia do  godzin pracy lekarzy. W Ośrodku Zdrowia 
w Przewodowie do godz. 12.00 jest Pan dr Laskowski , po tej godzinie nie ma Ŝadnego 
lekarza. Zdarza się równieŜ tak, Ŝe kiedy Pan dr Laskowski ma wyjazd w teren,  lekarza nie 
ma juŜ przed  g.12.00. 
Kierownik NZOZ „DAR-MED” D. Miku ś – poinformował, Ŝe jeŜeli chodzi o normy 
zatrudnienia, to norma  ta wynosi - 1 lekarz na 2.500 mieszkańców i norma ta jest spełniona. 
JeŜeli jest niezadowolenie, to dochodzą go głosy typu Pani Wójt i jest teŜ tym zmartwiony. 
Uznał, Ŝe nie wszystko moŜna przewidzieć. Chciał, Ŝeby sytuacja wyglądała dobrze. W tym 
celu podjął  wysiłek  wyremontowania mieszkania w  Szyszkach i doszło do sytuacji, Ŝe         
w Szyszkach zamieszkała Pani dr Gawrońska.  Wydawało się, Ŝe ta sytuacja będzie wyglądać 
inaczej jak ma to miejsce. Jest to dla niego duŜym zmartwieniem. Wydaje mu się, Ŝe   
problem, moŜna  rozwiązać, ale przy tej obsadzie lekarskiej raczej  nie. Jego zdaniem, Ŝeby 
poprawić sytuację  potrzebne jest  zatrudnienie   nowych  lekarzy.  Podkreślił, Ŝe wielokrotnie 
rozmawiał na ten temat, Ŝeby wyglądało to inaczej- lepiej, ale jego słowa nie przyniosły 
takiego rezultatu  jakiego oczekiwał.  
 



- 4 - 
 
Uznał, Ŝe opinie mieszkańców gminy  bierze pod uwagę i usilnie się stara, Ŝeby obsadę która 
jest częściowo zmienić i zatrudnić dodatkowego lekarza, Ŝeby było zadowolenie, ale jest to 
trudna sprawa. Jego zdaniem,   ściągnięcie kogoś, to ryzyko, poniewaŜ  czy pacjenci będą 
zadowoleni nie moŜna odgadnąć , aŜ dopiero po pewnym czasie.  Jego starania obecnie szły  
w takim  kierunku, Ŝeby zatrudnić jeszcze jednego lekarza, chociaŜ jak wspomniał jest 
zachowana norma , ale nie ma zadowolenia  wśród mieszkańców gminy. 
Członek Komisji Wiesław Światkowski  - odnośnie Pani dr w Szyszkach zapytał, czy  Pan 
dr  jest związany z nią jakąś umową? 
Kierownik NZOZ „DAR-MED” D. Miku ś – odpowiedział, Ŝe nie jest to umowa o pracę. 
Pani dr Gawrońska ma osobną indywidualną praktykę lekarską a on ma  umowę z tą praktyką 
lekarską, ale nie jest to sztywne związanie. Jest miesięczny okres czasu wypowiedzenia. 
Członek Komisji W. Światkowski  - uznał, Ŝe Pani dr Gawrońska zajmuje mieszkanie,          
a mieszkańcy są niezadowoleni z obsługi.  
Kierownik NZOZ „DAR-MED” D. Miku ś – powiedział, Ŝe zdaje sobie z tego sprawę.         
Z Panią dr rozmawiał wielokrotnie i prosił ją. Uznał, Ŝe mają miejsce   takie rzeczy, Ŝe nawet 
nie powinny mieć miejsca i z tego powodu jest mu bardzo przykro, poniewaŜ i jego rodzina 
na tym cierpi. Wie, Ŝe jest niezadowolenie i to uzasadnione. Dlatego nie chce takiej sytuacji 
przeciągać i będzie musiał zrobić tak jak wspomniał wcześniej. 
Członek Komisji W. Światkowski  - zapytał, czy jest tak trudno o młodych  lekarzy? 
Kierownik NZOZ „DAR-MED” D. Miku ś – odpowiedział, Ŝe o młodych lekarzy jest 
bardzo trudno. Jest przepis, Ŝe  nie moŜe być zatrudniony lekarz, który nie ma 7-letniej  
praktyki. Jest to człowiek, który ma co najmniej 33 lata. Często są to ludzie, którzy mają juŜ 
rodzinę. Jego zdaniem, jeŜeli jest to dobry lekarz,  to  siedzi na miejscu i   nie chce zmieniać 
miejsca zamieszkania. 
Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski – powiedział, Ŝe Pan dr Mikuś z radnymi spotkał 
się juŜ kilka razy i za kaŜdym razem słyszą pewne obietnice. Dyskutowano nie tylko o samym 
zatrudnieniu lekarzy,  ale i samych 2-wóch Ośrodkach Zdrowia.  Następnie zapytał, czy Pan 
dr ma kompleksowy plan? Nadmienił, Ŝe z tego co mówi, wynika, Ŝe nic się nie zmieniło od 
ostatniej rozmowy, a moŜe nawet jest jeszcze gorzej. Pytał, czy Pan dr ma plan awaryjny?  
Poinformował, Ŝe mieszkańcy gminy chcą, Ŝeby słuŜba zdrowia działała sprawnie. Przyznał, 
Ŝe rzeczywiście  bywały sytuacje, Ŝe o godz. 12.00 praktycznie nie było moŜliwości 
uzyskania pomocy od lekarza.. A jeśli jechać gdzie indziej, to między wierszami lekarze 
mówią, Ŝe mieszkańcy gminy Gzy mają swoją opiekę zdrowotną. Uznał, Ŝe  czekanie do 
wieczora, Ŝeby wezwać pogotowie po pierwsze nie o to chodzi, a po drugie to jednak Pan dr 
podjął się opieki.  W związku z tym zapytał Pana dr Mikusia, co myśli o  tych dwóch 
Ośrodkach Zdrowia, czy nadal jest w stanie prowadzić te dwa Ośrodki? 
Kierownik NZOZ „DAR-MED” D. Miku ś – odpowiedział, Ŝe sytuacja się zmieniła, iŜ 
jeszcze wówczas Pani dr Gawrońska nie pracowała w Ośrodku Zdrowia w  Szyszkach. Pracę 
podjęła od lipca 2009 r.  i  wydawało się, Ŝe sytuacja jest dobra, poniewaŜ przychodzi nowy 
lekarz  i zamieszkuje na terenie gminy. Jednak wyszło inaczej. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – poinformował, Ŝe wie o tym. Uznał, Ŝe był to wypadek 
przy pracy i  zapytał  jaki Pan dr ma plan dalszego funkcjonowania?  
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Przypomniał, Ŝe Pan dr mówił, Ŝe z jego strony było to powaŜne zadanie przyjęcie 
odpowiedzialności za 2 Ośrodki. Teraz widać, Ŝe nigdzie nie ma pełnej obsady i nie 
funkcjonuje  tak  jak być powinno. Po czym zapytał, czy Pan dr dzisiaj przeprowadził             
w myślach analizę, czy dalej  prowadzenie 2 Ośrodków Zdrowia jest w pełni właściwe, czy 
Pan dr ma jakiś plan?  
Kierownik NZOZ „DAR-MED” D. Miku ś -  odpowiedział, Ŝe ma ambicję, Ŝeby jego 
działanie przynosiło zadowolenie i pozytywne efekty.  Natomiast plan ma następujący: 
poniewaŜ jest powszechnie niezadowolenie z lekarza w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach, ma 
plan zatrudnić nowego lekarza, równieŜ Ŝeby tam mieszkał i dodatkowego lekarza na  pewną 
liczbę godzin  w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie. Odnośnie, czy jest to wina zawiniona 
przez niego tłumaczył, Ŝe  wykazał się tym, Ŝe w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach zatrudnił 
lekarza, który tam mieszka  i pracuje, A Ŝe  Pani dr tak się zachowuje,  to  nie ma pełnej  
kontroli. Dodał, Ŝe Pani dr mówił i tłumaczył. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – zapytał, kiedy nastąpi poprawa? 
Kierownik NZOZ „DAR-MED” D. Miku ś - odpowiedział, Ŝe myśli, Ŝe trzeba dać jakiś 
czas. JeŜeli  Pani dr do Szyszk przyszła w lipcu, to czekał kilka miesięcy, Ŝe moŜe popełniła 
jakiś błąd. UwaŜał, Ŝe sytuacja po perswazji raczej ulega poprawie,  ale  poniewaŜ  nie ma 
poprawy,  to sytuacja jakby dojrzała do zmiany. 
Członek Komisji Zofia Frąckiewicz -  powiedziała, Ŝe wydaje jej się, Ŝe nie chodzi o Panią 
dr z Ośrodka Zdrowia w Szyszkach, Ŝe nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, ale głównie 
o to, Ŝe pacjenci  pytają się,  dlaczego nie ma lekarza np. od g. 9.00 do g. 15.00 w Ośrodku 
Zdrowia w Szyszkach lub Ośrodku Zdrowia w Przewodowie. Chodzi o to, Ŝe przyjeŜdŜają 
pacjenci, nikogo nie zastają i zostają bez Ŝadnej pomocy. 
Kierownik NZOZ „DAR-MED” D. Miku ś – odpowiedział, Ŝe teren Ośrodka Zdrowia         
w Szyszkach teren powinna zabezpieczać Pani doktor. Natomiast  w  Ośrodku Zdrowia             
w Przewodowie pracuje  Pan dr Laskowski który  przyjmuje w gabinecie i ma wizyty 
domowe, ale trzeba  zatrudnić jeszcze 1 lekarza. Zgodził się z tym, co powiedziała członek 
Komisji Pani Z. Frąckiewicz.  Dodał, Ŝe Pani dr Wyszyńska była bardzo zadowolona, ale 
miała dość dojazdów. Ze swojej strony stara się usilnie, Ŝeby poprawić tę sytuację. Natomiast 
jeśli chodzi z  Ośrodkiem Zdrowia wyszło jak wyszło. Myślał, Ŝe po zatrudnieniu nowego 
lekarza sytuacja ulegnie poprawie, ale nie uległa. 
Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – jej zdaniem, chodzi o to, Ŝe ludzie potrzebują lekarza. 
JeŜeli Pan dr Laskowski w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie przyjmuje pacjentów od g. 9.00 
do g. 12.00 i później nie ma nikogo, a  zgłaszają się pacjenci to są zostawieni samym sobie . 
Do Ośrodka Zdrowia w Winnicy nie mogą dotrzeć, poniewaŜ nie posiadają środków 
transportu. W związku z tym przydałby się lekarz w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie od          
g. 12 do g.18.00. Chodzi o to, Ŝeby w danym Ośrodku był  ciąg lekarzy, do czasu skorzystania       
z pogotowia ratunkowego. 
Kierownik NZOZ „DAR-MED” D. Miku ś – powiedział, Ŝe zgadza się z tym. Przypomniał, 
ze tak jak mówił wcześniej oprócz lekarza w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach chciałby jeszcze 
zatrudnić dodatkowego lekarza do Ośrodka Zdrowia w Przewodowie.  Dodał, Ŝe usilnie teraz 
będzie się starał, Ŝeby tę sytuację poprawić. 
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Członek Komisji M. Filipowicz  – zapytała, czy słyszał Pan dr o tym, Ŝe pacjenci zabierają 
karty i odchodzą do innych  przychodni.  
Kierownik NZOZ „DAR-MED” D. Miku ś – odpowiedział, Ŝe  słyszał o tym. Dodał,  Ŝe nie 
jest to bardzo duŜa liczba pacjentów. 
Członek Komisji Zdzisław Sierzan – był zdania, Ŝe od nowego roku sporo pacjentów 
zabrało swoje karty i odeszło, poniewaŜ o g. 11.00 w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie   nie 
ma juŜ lekarza. Dodał, Ŝe do Ośrodka często chodzi po receptę i nawet nie ma komu  jej 
wypisać. Nadmienił, Ŝe kiedy zadzwonił do Ośrodka Zdrowia   o g.  11.30, poniewaŜ 
kończyły mu się leki z zapytaniem, czy jest jakiś lekarz usłyszał odpowiedź, Ŝe lekarza juŜ 
dzisiaj nie będzie.  
Kierownik NZOZ „DAR-MED” D. Miku ś – jego  zdaniem, w ramach obsady tej,  która 
tam jest niczego nie poprawi, trzeba dodatkowego lekarza. 
Członek Komisji Z. Sierzan - powiedział, Ŝe Pan dr  marudzi, obiecuje   i ujmuje się 
honorem, Ŝe ambicją jego jest zatrudnienie lekarza. Przypomniał, Ŝe półtora roku temu na sali 
w świetlicy wiejskiej w Gzach Pan dr obiecał, Ŝe co najmniej raz w tygodniu lekarz miał 
przyjmować pacjentów do g. 16.00, poniewaŜ ci pacjenci,  którzy pracują wracają późno i nie 
mają moŜliwości dostania się do lekarza. Podkreślił, Ŝe miało to być od roku 2009. Rok 2009 
minął i jest juŜ 2010 r. Zaznaczył, Ŝe na ostatniej sesji Rady Gminy (28.12.2009 r.) był  Pan 
poseł z Ciechanowa, który jest lekarzem i powiedział, Ŝe  moŜna postawić ultimatum              
o wypowiedzenie umowy.  Jego zdaniem, nie jest waŜne, Ŝe Pan dr zainwestował w Ośrodki 
Zdrowia, ale nie spełnia warunków umowy obsługi pacjentów. 
Kierownik NZOZ „DAR-MED” D. Miku ś – odpowiedział, Ŝe  Ośrodku Zdrowia                 
w Szyszkach  zatrudnił lekarza, który tam zamieszkał. W związku z tym członek Komisji Pan 
Z. Sierzan nie moŜe powiedzieć zgodnie z prawdą, Ŝe tego nie zrobił. Zaznaczył, Ŝe Pan 
Sierzan powiedział, to  co powiedział Pan poseł, ale zarzut musi być zgodny z prawdą.  
Członek Komisji Z. Sierzan – powiedział, Ŝe nie ma zarzutu. 
Kierownik NZOZ „DAR-MED” D. Miku ś – uznał, Ŝe stanowisko radnego Pana Sierzana 
od samego początku  jeszcze przed remontami był zawsze  przeciwko niemu i cały czas jest 
przeciwko niemu. 
Członek Komisji Z. Sierzan  - uznał, Ŝe Pan dr musi coś zrobić, Ŝeby nie był przeciwko 
niemu.  
Kierownik NZOZ „DAR-MED” D. Miku ś – powiedział, Ŝe nie wie dlaczego Pan Sierzan 
na niego nastaje ?  W końcu był zdania, Ŝe  go to nie dziwi, bo postawa Pana Sierzana jest 
konsekwentna. Ale jeśli mówi, Ŝe  marudzi,  to za duŜo powiedział.  
Członek Komisji Z. Sierzan  - uznał, Ŝe jako inteligentny,  wykształcony człowiek,   Pan dr 
się nie ośmieszał, poniewaŜ w tej chwili ośmiesza się dokładnie. 
Kierownik NZOZ „DAR-MED” D. Miku ś – zapytał, czy Pan Sierzan moŜe wyjaśnić, czym 
się ośmieszył? 
Członek Komisji Z. Sierzan – przypomniał, Ŝe półtora roku temu na sali, w której jest 
obecnie posiedzenie Komisji Pan dr obiecał  i nic nie zrobił. Przypomniał, Ŝe Pani J. Koc 
prosiła, Ŝeby chociaŜ raz  w tygodniu był lekarz. Dodał, Ŝe wcześniej  był lekarz do g.  15.30 , 
teraz jest do 11.30 i to od g. 9.00, a miało być od g. 8.00. 
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Kierownik NZOZ „DAR-MED” D. Miku ś – tłumaczył, Ŝe Pani dr Gawrońska                     
w poniedziałki po południu w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie  przyjmuje, ale pacjenci do 
niej nie przychodzą. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – wyjaśnił, Ŝe radni nie są od tego, Ŝeby rozwiązywać 
problemy personalne Pana doktora. Nawet nie mogą sugerować, kogo ma zwolnić a kogo 
zatrudnić. Uznał, Ŝe nie ma się czym denerwować, bo nie takie były wstępne ustalenia. 
Odnosząc się do swojej  opinii, powiedział, Ŝe teŜ była na początku sceptyczna i dotyczyła 
obydwóch Ośrodków Zdrowia. Przypomniał, Ŝe wtedy Panu doktorowi zadał pytanie, czy         
Pan dr uwaŜa, Ŝe poprowadzenie 2 Ośrodków Zdrowia jest  w pełni wykonalne? Pan dr 
twierdził, Ŝe tak, Ŝe się tego podejmie. Dzisiaj Pan dr uwaŜa, Ŝe było to bardzo powaŜne 
zadanie.  Ale od tamtego czasu nigdy dobrze nie działało i nadal  dobrze nie działa.                
W momencie, kiedy powstała furtka prawna gdzie siedziba  Pana dr jest we Winnicy, Pan dr 
dobrze rozumie, Ŝe dla pacjentów z gminy Gzy jest tak jakby Winnica była po drugiej stronie 
rzeki. Podkreślił, Ŝe Ŝeby dojechać do Winnicy trzeba mieć swój własny samochód, a w wielu 
rodzinach nie ma nawet jednego samochodu. Jego zdaniem,  Pan dr doskonale wie, Ŝe jest to 
argument proforma, Ŝe Pan dr wykorzystał lukę prawną, która wystąpiła. Zaznaczył, Ŝe 
pacjenci nie mają Ŝadnego połączenia z Winnicą. Pan dr umówił się z radnymi, Ŝe 
przynajmniej raz w tygodniu Ośrodek Zdrowia w Przewodowie miał być czynny dłuŜej, ale i 
to teŜ nie zadziałało. Prosił, Ŝeby Pan dr do radnych nie miał pretensji, bo pretensje mają 
mieszkańcy gminy. 
Kierownik NZOZ „DAR-MED” D. Miku ś – wyjaśnił, Ŝe sprawa z drugim Ośrodkiem 
Zdrowia w Szyszkach wynikała głównie z tego, Ŝe takie było zapotrzebowanie, czy Ŝyczenie 
mieszkańców i to chciał uszanować. Natomiast Pani dr Gawrońska  w Ośrodku Zdrowia 
Przewodowie przyjmuje pacjentów w poniedziałki i jest to jakoś rozwiązane. Wydaje mu się, 
Ŝe podstawowa sprawa, to jacy  lekarze  pracują. Uznał, Ŝe jeŜeli mają uznanie w środowisku, 
to takich głosów nie ma, ale jeŜeli jest niezadowolenie, to takie głosy będą się pojawiać. Jego 
zdaniem, zaleŜy to od lekarza. Uznał, Ŝe  na tym odcinku jeŜeli sprawa  ulegnie polepszeniu, 
to polepszeniu ulegnie i cała sytuacja. W związku z tym uznał, Ŝe moŜe nie analizowałby  czy 
były potrzebne 2 ośrodki, czy tylko 1 Ośrodek. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, czy Pan dr ma zamiar prowadzić 2 Ośrodki            
Zdrowia i czy ma plan, Ŝeby to jakoś rozwiązać? 
Kierownik NZOZ „DAR-MED” D. Miku ś – był zdania, Ŝeby Ośrodka Zdrowia                   
w Szyszkach nie likwidować. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, czy  Ośrodek Zdrowia w Szyszkach , to 
przyczyna podstawowa, Ŝe w gminie źle funkcjonuje słuŜba zdrowia? 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz i W. Światkowski -  byli przeciwni likwidacji Ośrodka 
Zdrowia w Szyszkach.  
Członek Komisji W. Światkowski – był zdania, Ŝe skoro  jest tam  baza i mieszkanie dla 
lekarza,  to niech tak pozostanie, a tylko zmienić doktora. Dodał, Ŝe od Panu dr Mikusia 
uciekają pacjenci. Powiedział, Ŝe doktor Gajda przejął  Ośrodek  Zdrowia w Sońsku, 
Gołyminie, po czym zapytał, czyŜby chciał przejąć i Ośrodki Zdrowia w gminie Gzy?  
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Nadmienił, Ŝe nie chciałby się  leczyć u Pana dr Gajdy. Prosił, Ŝeby Pan dr Mikuś się postarał. 
Po czym  zapytał,  czy Panu doktorowi  potrzebna jest mu  pomoc ze strony Rady. 
Kierownik NZOZ „DAR-MED”  D. Miku ś. – odpowiedział, Ŝe pomocy  ze strony radnych 
nie potrzebuje. Największa pomoc, która przydałaby mu się, to trochę szczęścia w doborze 
lekarza. 
Członek Komisji M. Filipowicz  – zapytała, ile jest  zadeklarowanych  pacjentów w Ośrodku 
Zdrowia w Szyszkach, a ile w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie? 
Kierownik NZOZ „DAR-MED”  D. Miku ś – odpowiedział, Ŝe w Ośrodku Zdrowia             
w Szyszkach jest zadeklarowanych poniŜej 1.000 pacjentów. Jeśli chodzi o Ośrodek Zdrowia 
w Przewodowie , to takiej informacji nie ma przygotowanej. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – był zdania, Ŝe woli  1 Ośrodek Zdrowia dobrze 
działający, jak 2 Ośrodki źle działające . Uznał, Ŝe moŜe Panu dr dać trochę czasu, ale radni 
chcieliby, Ŝeby był to czas,  po którym będzie  konkretne działanie. Uznał, Ŝe spotykanie się    
i  tłumaczenie , Ŝe coś nie funkcjonuje radni mogą zrozumieć, chociaŜ z drugiej strony nie 
mają do tego prawa, bo chodzi tu o mieszkańców gminy. Po czym powtórzył jeszcze raz , Ŝe 
woli mieć 1 Ośrodek Zdrowia.  Był zdania, Ŝe skoro Pan dr  Mikuś mówi, Ŝe funkcjonowanie 
w gminie  2 Ośrodków Zdrowia jest w pełni moŜliwe,  to radni chcą, Ŝeby to dobrze działało. 
Członek Komisji M. Filipowicz  – zapytała,  czy są mierzone godziny pracy lekarza? 
Kierownik NZOZ „DAR-MED”  D. Miku ś – odpowiedział, Ŝe ilość godzin  pracy lekarza 
wynika z   Kodeksu Pracy -   7 godzin po 45 minut. 
Członek Komisji M. Filipowicz – jej zdaniem, wynika z tego, Ŝe lekarz z Ośrodka Zdrowia 
w Szyszkach mógłby przyjmować pacjentów w Ośrodku w Przewodowie. Następnie zapytała,   
jak Pan dr Mikuś widzi rozwiązanie  problemów z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej           
w gminie? 
Kierownik NZOZ „DAR-MED”  D. Miku ś – odpowiedział, Ŝe  rozwiązanie widzi               
w zatrudnieniu następnego lekarza w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie i  zmianie sytuacji    
w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach – zmiana lekarza. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – podziękował Panu dr Mikusiowi za 
przedstawienie informacji o aktualnym stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy i Ŝyczył 
szczęścia, Ŝeby na następnym spotkaniu powiedział coś konkretnego, poniewaŜ uwaŜał Ŝe nic 
się nie zmieniło i wszyscy na to będą czekać. 
Ad. pkt 2. 
Zastępca Wójta Barbara Polańska – powiedziała, Ŝe  projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia  „Planu odnowy miejscowości Kozłówka” wiąŜe się z funduszami na odnowę 
wsi. Przypomniała, Ŝe gmina przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Zielone Mosty Narwi” , do którego naleŜy 7 gmin i 2 miasta –Pułtusk i Nasielsk                        
Poinformowała, Ŝe z kwoty budŜetu Stowarzyszenia są do podziału środki, które zaleŜą od 
ilości mieszkańców w danej gminie. Z ogólnej kwoty budŜetu do 2013 r. gmina Gzy moŜe 
skorzystać 118.900 zł. Poinformowała, Ŝe jest to projekt z Programu „Odnowa wsi”. Gmina 
moŜe składać takŜe wnioski na „Małe projekty”- gdzie jest równieŜ 118.900 zł.   
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Dlatego w związku z pierwszym naborem wniosków w miesiącu marcu, z Panią Skarbnik E. 
Głowacką podjęły decyzję, wystąpienia do Rady Gminy  z propozycją podjęcia uchwały          
o dokonanie pewnych remontów w świetlicy wiejskiej w Kozłówce. Nadmieniła, Ŝe drugi 
nabór wniosków jest w  miesiącu październiku. Podkreśliła, Ŝe środki , o których mówiła 
podzielone są na poszczególne  nabory wniosków. W marcowym  naborze   gmina Gzy          
z „Odnowy wsi”  ma przydzielone  47.652 zł. Ze względu na to, Ŝe gmina Świercze nie 
będzie korzystała Ŝe środków, środki te zostały podzielone na gminę Gzy  i Pokrzywnica i 
środków jest więcej. W związku z tym razem z projektantem Panem Góreckim i Panią Sołtys 
wsi Kozłówka J. Koc – uzgodnili, jakie prace mogłyby być ujęte w  projekcie.  
Poinformowała, Ŝe w świetlicy wiejskiej w Kozłówce mogą być wykonane podstawowe 
remonty do kwoty 119.000 zł.  brutto. W projekcie ujęta jest realizacja łazienki w środku 
pomieszczenia oraz 2 pomieszczenia (sala i kuchnia). Chodzi tu o połoŜenie podłogi, 
wyczyszczenie i odmalowanie boazerii, na duŜej sali - cyklinowanie podłogi, wymalowanie 
sali, wymiana drzwi wejściowych i pozostałych. Odnośnie wejścia jest propozycja  
umalowania jego i obłoŜenia płytkami betonowych schodów. Koszt – 119.000 zł. brutto. 
Podkreśliła, Ŝe jest warunek, Ŝe jeŜeli dokonamy remontów- to salę naleŜy uruchomić. W 
związku z tym z „Małych projektów” gdzie jest 25.000 zł. netto moŜna wykorzystać środki  
na podstawowe  wyposaŜenie  tak jak uzgodniła wieś tj. krzesła, stoły, telewizor. Dodała, Ŝe 
do powyŜszego projektu potrzebny jest „Plan odnowy miejscowości”,  protokół z zebrania 
wiejskiego, uchwała zebrania wiejskiego, natomiast Rada Gminy uchwałą zatwierdza 
propozycję wsi. Dodała, Ŝe obecnie przygotowywany jest „Plan odnowy miejscowości 
Kozłówka”. Poinformowała, Ŝe wnioski będą złoŜone w tym roku, natomiast  realizacja -         
w roku 2011. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała,  w jakim celu będzie wyremontowany                  
i wyposaŜony budynek? 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła , Ŝe będzie to wszystko zrobione w celu spotkania 
młodzieŜy i mieszkańców wsi. Gmina do projektu z wymienionego Programu  dokłada 25% 
środków plus VAT , pozostały procent to środki europejskie. Poinformowała, Ŝe po 
wyliczeniu na oba projekty,  dofinansowanie gminy wyniesie w granicach 65.000 zł.  
Członek Komisji Jan Kili ś – zapytał, kto będzie się opiekował świetlicą w Kozłówce? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe  trzeba będzie zatrudnić osobę, która 
weźmie odpowiedzialność za to , co jest wewnątrz. Czy,  dana osoba będzie zatrudniona na 
pół etatu , czy część etatu trudno jest jej dzisiaj powiedzieć. 
Członek komisji M. Filipowicz –zapytała,  czy nikt  nie zgłasza zapotrzebowania  
zatrudnienia  w „Zielonym Siedlisku” w Szyszkach”, poniewaŜ kiedyś była tam zatrudniona 
osoba? 
Członek Komisji Włodzimierz śbikowski – uznał, Ŝe w lokalu w Szyszkach palił w piecu     
i zamiatał podłogę Pan Józef Grudzień, co jest to w pewnym sensie kompromitacja dla gminy, 
Ŝeby  mistrz olimpijski wykonywał takie prace. 
Skarbnik E. Głowacka – była zdania, Ŝe  trzeba zastanowić się jak wychowana jest 
młodzieŜ, Ŝe nie zajmie się tym. 
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Członek Komisji Z. Frąckiewicz – jej zdaniem,  Pan Grudzień w „Zielone Siedlisko” włoŜył 
duŜo energii, serca i miłości, a obecnie wszystko idzie na marne.   
Dodała, Ŝe wszystko od gminy było wyproszone i wybłagane. Zabiegali o to Pan Grudzień      
i  jej syn Maciej Frąckiewicz. Uznała, Ŝe M. Frąckiewicz się wyprowadził, a Pan Grudzień, to 
człowiek, który powinien juŜ odpoczywać. Podziwiała go za to,  Ŝe jeszcze chce pracować          
i ma tyle energii. Jej zdaniem,  w tej chwili Pan Grudzień na terenie gminy Gzy jest 
człowiekiem samotnym  nikt nie chce mu pomóc i nie jest tym zainteresowany. 
Podkreśliła, Ŝe na terenie gminy Gzy jest dwóch mistrzów olimpijskich tj. Pan Józef Grudzień      
i Pan Tomasz Majewski. A kiedy Pan T. Majewski zdobył  złoty medal,   gmina nawet nie 
zorganizowała wyjazdu autokarem, Ŝeby powitać go  na lotnisku.  Uznała, Ŝe  inne gminy   
zorganizowały się i pojechały, promują swoich mistrzów olimpijskich i swoje miejsca 
zamieszkania, a  gmina Gzy mogłaby teŜ się czymś pochwalić i  zaistnieć w mediach. 
Zastępca Wójta B. Polańska – ustosunkowując się do wypowiedzi członka Komisji         
Pani Z. Frąckiewicz odnośnie powstawania Klubu powiedziała, Ŝe zna sprawę i z Panem 
Andrzejem  Jusińskim w Szyszkach była na kilku spotkaniach. Jej zdaniem,  młodzieŜ  była 
zainteresowana, ale czekała na gotowe. Poinformowała, Ŝe to,  co zostało kupione zostało 
zakupione ze środków gminy i gmina załatwiła to sama. Po zakupieniu sprzętu  nikt nie chciał 
go wziąć na swoją odpowiedzialność. Obecnie ze sprzętu korzysta młodzieŜ z innych gmin, 
natomiast młodzieŜ z gminy Gzy nie jest aŜ tak  bardzo  zainteresowana. JeŜeli chodzi               
o zatrudnienie, to była tam zatrudniona osoba z robót interwencyjnych na okres pół roku.  
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – powiedziała, Ŝe w tej chwili nie ma Ŝadnego uczestnika   
z gminy Gzy, poniewaŜ nie  ma zachęty. PrzyjeŜdŜają osoby z spoza gminy. Dodała, Ŝe kiedy           
z Szyszk wyjechał jej syn Maciej wszystko się rozpadło. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe w Szyszkach było zorganizowane zebranie,     
w którym sama brała udział. Proponowała, Ŝeby stworzyć stowarzyszenie, ale nie było  z kim 
rozmawiać. Zaznaczyła, Ŝe gdyby młodzieŜ była zainteresowana boksem i chciała, to moŜe 
tam  zatrudnić pracownika w ramach robót interwencyjnych  i wtedy moŜna będzie zobaczyć 
co będzie. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – jej zdaniem, w Kozłówce będzie wyremontowana                 
i wyposaŜona świetlica i teŜ nie będzie zainteresowania. 
Członek Komisji Z. Sierzan - uwaŜał, Ŝe Pani Z. Frąckiewicz wspólnie z sołtysem i radą 
sołecką Szyszk  powinna do działania  zmobilizować nową osobę. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – odpowiedziała, Ŝe nie ma takiej osoby. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe „Zielone Siedlisko” działa przy OSP. 
Sprawę zna od podszewki.  Podkreśliła, Ŝe kiedy  była w Szyszkach   i rozmawiała,   było      
2  zainteresowanych. Jednak,  kiedy chodziło o zaangaŜowanie się,  nikt nie chciał.  
Członek Komisji Z. Sierzan – dodał, Ŝe moŜe byłoby zainteresowanie, ale Ŝeby dana  osoba 
wiedziała, za co będzie to robić.  
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Danuta Ojrzeńska -  jej zdaniem, 
o sukcesy sportowe jest bardzo  łatwo. Wystarczy  trochę pokopać piłkę, czy trochę 
poboksować, a medale będą się sypały same.  
 



- 11 -  
 
 
UwaŜała, Ŝe potrzeba osoby, która poświęciłaby duŜo swojego czasu. Uznała, Ŝe na 
społeczność nie ma co liczyć. Była zdania, Ŝe jeŜeli byłaby ciekawa oferta to zainteresowanie 
zrodziłoby się. Jej zdaniem,  osoby przypadkowe niezaangaŜowane, przyjdą, posiedzą              
i popilnują kilka godzin, ale to nie na tym polega,  bo zadanie jest powaŜne.  
Przewodniczący Komisji K. śebrowski  - poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Gzy” przedstawiony przez Panią 
Wójt. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za” 
przy 0 głosów  „przeciwnych”  oraz  3 głosach „wstrzymujących” – pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 
Ad. pkt 3 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gzach Teresa Linka -  
poinformowała, Ŝe   projekt w ramach Programu Kapitał Ludzki nosi nazwę „Przyszłość 
zaleŜy od Ciebie”. Wniosek w tej sprawie został, złoŜony w Jednostce WdroŜeniowej            
w Warszawie w miesiącu lutym bieŜącego roku. Ponadto trzeba dostarczyć uchwałę  Rady 
Gminy, w której wyraŜa  zgodę na realizację projektu i udział środków własnych w tym 
projekcie. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 106.066,19 zł.,  środki z dotacji 
rozwojowej to kwota 94.929,24 zł., kwota 11.136,95 zł.  tj. 10,5%,  to środki gminy. Po 
podpisaniu projektu GOPS przystąpi do realizacji zadania .  Powiedziała, Ŝe w ramach  
zadania zostanie udzielone wsparcie finansowe w formie zasiłków okresowych i celowych  
dla 8  beneficjentów. Głównym celem  projektu jest ułatwienie do Ŝycia społecznego                
i zawodowego osobom długotrwale bezrobotnym, korzystającym z pomocy społecznej. 
Projekt obejmuje poradnictwo indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, warsztaty 
psychologiczne, warsztaty z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy, treningi 
umiejętności społecznych, kursy zawodowe.  
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, w jakim wieku są uczestnicy projektu i z jakim 
wykształceniem? 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gzach T. Linka – odpowiedziała, 
Ŝe uczestnicy projektu  to osoby  w wieku od 25 roku Ŝycia do 53. 
Poinformowała, Ŝe w 2009 r. programem zostało objętych równieŜ 8 osób z tego 5 osób 
ukończyło kurs prawa jazdy, 1 osoba kurs obsługi komputera, 2 osoby kurs opiekuna nad 
osobami starszymi i dziećmi, 3 osoby kurs obsługi kasy fiskalnej, 1 osoba podjęła działalność 
gospodarczą, 1 osoba zatrudniła się.  
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, czy kurs na  prawo jazdy  został sfinansowany 
w całości? 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gzach T. Linka – odpowiedział, Ŝe 
kurs prawa jazdy został sfinansowany w całości i wynosił  ok. 2.000 zł. na 1 uczestnika. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, z jakim wykształceniem są te osoby? 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gzach T. Linka – odpowiedziała, 
Ŝe są to osoby z róŜnym wykształceniem – podstawowym, zawodowym  i średnim. 
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Przewodniczący Komisji K. śebrowski – zapytał, jaką kategorię prawa jazdy kończą te 
osoby?   
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gzach T. Linka – odpowiedziała, 
Ŝe osoby te kończą prawo jazdy kategorii B. 
Poinformowała, Ŝe w 2009 r.  był to nowy projekt  i realizacja jego była pod drŜeniem, ale 
starają się pozyskać środki, a aktywizacja osób bezrobotnych stała się dla GOPS  wyzwaniem.    
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe jest zmiana w budŜecie gminy i środki są 
zabezpieczone.  
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – odnośnie  prawa jazdy zapytał, czy musi być to 
osoba bezrobotna, czy moŜe mieć gospodarstwo? 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gzach T. Linka – odpowiedziała, 
Ŝe musi być to osoba bezrobotna lub przy małym gospodarstwie, osoba taka moŜe 
uczestniczyć w projekcie i zdobyć prawo jazdy. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod glosowanie projekt uchwały w 
sprawie wyraŜenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach 
projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu  - 8 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4.  
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe  gmina otrzymała pisma zawiadamiające            
z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przyznanych  środkach dotacji celowych.                
W związku z tym, Ŝe budŜet gminy był zatwierdzany w grudniu 2009 r. i opierał się na 
projekcie budŜetu państwa zmianom uległ plan dochodów i  wydatków,   jak równieŜ                   
w związku ze zmianami związanymi z projektami uchwał, które zostały pozytywnie 
zaopiniowane we wcześniejszych punktach posiedzenia, co  zostało zabezpieczone                 
w budŜecie.  
Jeśli chodzi o dochody są zmniejszenia  o kwotę 89.656 zł.  Jest to pismo zawiadamiające       
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotach dotacji celowych 
wynikających z podziału kwot określających w ustawie budŜetowej na rok 2010       i dotyczy 
działu 754 i 852. Zmniejszenia wiąŜą się równieŜ ze zmiana klasyfikacji od 01.01.2010 r.      
W Dziale 758 RóŜne rozliczenia - zmniejszono część subwencji oświatowej zgodnie                
z pismem Ministra Finansów w sprawie aktualnej wysokości  subwencji po ogłoszeniu 
ustawy budŜetowej na 2010 r.  
Zwiększenia dochodów ogółem 249.185,21 zł. 
W dziale Pomoc społeczna – 236.929,24 zł. jest to zwiększenie dotacji celowych, 
wprowadzenie środków na realizację projektu „Przyszłość zaleŜy od Ciebie” z udziałem 
środków europejskich – 94.929,24 zł., przyznana dotacja celowa „Pomoc państwa  w zakresie 
doŜywiania”   - 49.000 zł. i wprowadzenie środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunku 
bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.  
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PoniewaŜ od dnia 01.01.2010 r. GFOŚ został ustawowo zlikwidowany, opłaty będą wpływały 
bezpośrednio do budŜetu gminy.  Oznacza to, Ŝe nadal wykonywanie zadań pozostaje             
w ramach ochrony środowiska z tym, Ŝe zadania są realizowane bezpośrednio                         
w budŜecie gminy, a  nie przez GFOŚ.  W związku z tym,   środki  zgromadzone na koniec 
roku 2009   - 12.255,97 zł. zostały wprowadzone  po stronie dochodów planowanych na rok 
2010. 
Po zmianach dochody na rok 2010 wyniosłyby 8.899.639,21 zł. w tym: dochody bieŜące             
w kwocie  8.587.714,21 zł., dochody majątkowe w kwocie 311.925 zł.    
Po stronie wydatków planowane są zwiększenia o kwotę 425.761,16 zł. z przeznaczeniem na:           
w dziale 600 Transport i łączność – 122.438 zł., kwotę 42.438 zł. przeznacza się na pomoc 
finansową dla Powiatu Pułtuskiego na zadanie pn. : „Przebudowa drogi odc. Łady – Zalesie   
ok. km 0+400 do km 0+800”. Szacunkowa wartość zadania  169.752 zł., w tym wnioskowana 
kwota do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 84.875 zł.  i po połowie dofinansowanie 
stanowiłyby środki   gminy  i Powiatu. Środki gminy – 42.438 zł. Wniosek wpłynął od 
Powiatu.  Kwotę 80.000 zł. przeznacza się  na bieŜące utrzymanie  tj. zakup przepustów, 
równiarkę i częściowo odśnieŜanie. W związku z odśnieŜaniem środki jakie były,  zostały 
wydatkowane i brakuje na inne zadania, które były  planowane na bieŜące utrzymanie dróg. 
W dziale 852 - zwiększenie o kwotę 248.551,19 zł. Do budŜetu został wprowadzony projekt, 
który złoŜyła Pani Kierownik GOPS  na kwotę 106.066,19 zł. Źródła finansowania : środki 
unijne – 94.156,26 zł, budŜetu państwa – 4.772,98  zł., środki gminy – 11.136,95 zł., kwotę  
485 zł. przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, kwotę 93.000 zł. 
przeznacza się na  świadczenia społeczne i koszty obsługi, kwotę 49.000 zł. przeznacza się na 
realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. 
W dziale 801Oświata i wychowanie  - wprowadzono  zwiększenie planu o kwotę 26.616 zł.      
w tym: kwotę 26 zł.  na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla oddziału 
przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie, kwota 19.090 zł. to środki 
zaplanowane w budŜecie, ale wiąŜą się ze zmianą jednostki organizacyjnej realizującej 
zadanie. Chodzi o przeniesienie środków na wpłaty  dla gminy Pułtusk za dzieci 
uczęszczające do przedszkola niepublicznego z terenu gminy Gzy. Do tej pory zadanie 
realizował Gminny Zespół Obsługi Szkół, w tej chwili urząd gminy. Kwotę 3.000 zł. 
przeznacza się na zakup usług w PSP w Skaszewie. Do Pana Wójta wpłynął wniosek 
dotyczący zwiększenia środków na usługi, poniewaŜ bardzo duŜo zalegało śniegu na dachu 
budynku szkoły (dach jednospadowy) i środki,  które były planowane na usługi zostały 
wydatkowane. W związku z tym brak jest środków na inne konieczne wydatki związane         
z zakupem usług. 
Kwotę 4.500 zł. przeznacza się na modernizację z rozbudową systemu alarmowego 
Publicznego Gimnazjum w Gzach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach. Wniosek 
złoŜyły Panie dyrektorki szkół, poniewaŜ system nie spełnia do końca dobrej roli. 
W dziale 900 –  zwiększa się wydatki o kwotę 27.255,97 zł.    w tym : kwotę 12.255,97 zł.  
przeznacza się  na zadania bieŜące z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwotę 
15.000 zł. przeznacza się na wydatki związane z wyłapywaniem „bezdomnych zwierząt” 
(psów)  z terenu tutejszej gminy oraz zapewnienie tym zwierzętom dobrej opieki.   
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Środki, które były w tym roku zostały juŜ wydatkowane na wyłapanie zwierząt, poniewaŜ 
była konieczność wyłapania zwierząt i dostarczenia do schroniska.  Dodała, Ŝe naleŜy liczyć 
się     z dalszym zgłaszaniem zwierząt, które zagraŜają. 
W dziale 921 planowana jest realizacja projektu „ Remont budynku świetlicy wiejskiej           
w Kozłówce”  i planowana realizacja projektu „WyposaŜenie świetlicy wiejskiej                     
w Kozłówce” przy udziale środków unijnych za pośrednictwem LGD „Zielone Mosty 
Narwi”.  
Zmniejszenia - 92.416 zł. tj. w dziale 754 i  852  -  73.300 zł. wiąŜą   się z pismem 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy  i dotyczą 
głównie pomocy społecznej. 
W dziale 801 przeniesienie planu wydatków – zmiana jednostki realizującej zadanie                   
i zwiększenie     26 zł.  na dodatkowe wynagrodzenie roczne.        
Plan wydatków po   zmianach wynosi 10.846.365.16 zł w tym: wydatki bieŜące      
9.176.387,16 zł. i  wydatki majątkowe 1.669.978 zł.   
W związku ze zmianami zwiększył się deficyt  budŜetu do kwoty 1.946.725,95 zł., który  
zostanie  pokryty kredytami w kwocie - 1.600.000 zł i wolnymi środkami - 346.725.95 zł.  
Uchyla się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska                     
i Gospodarki Wodnej ustalony Uchwałą BudŜetową na rok 2010 oraz załącznik stanowiący 
zestawienie przychodów i wydatków na 2010 r.  
Zmniejszona została wartość planowanego kredytu  z kwoty 2.050.000 zł  do kwoty  
1.600.000  zł   i zostały uruchomione wolne środki do pokrycia kosztów. 
Odnośnie remontu świetlicy w Kozłówce powiedziała, Ŝe  w tym roku planowane są tylko  
koszty związane z opracowaniem dokumentacji – 900 zł. Wykonanie robót planowane jest na 
rok 2011 ze względu na długą procedurę rozpatrywania wniosków. Uznała, Ŝe szkoda 
zostawić świetlicy w takim stanie w jakim jest. Nadmieniła, Ŝe na zebraniu wiejskim, na 
którym była Pani Wójt z pracownikiem było duŜe zainteresowanie. W związku z tym po 
wyremontowaniu  i wyposaŜeniu świetlicy moŜe udałoby się przez prace interwencyjne           
i roboty publiczne uruchomić, Ŝeby w budynku zaczęło się coś dziać.  Na oba projekty gmina 
uzyskałaby  środki  w wysokości 98.000 zł., a gmina dołoŜyłaby 65.000 zł.  
Członek Komisji Z. Kaczorowski – powiedział, Ŝe punkt ten powinien być omawiany dalej, 
poniewaŜ jest duŜo wniosków wprowadzających ewentualne  zmiany w budŜecie. Uznał, Ŝe 
jest za grupą  inwestycji, które przyniosą jakieś dobre imię. 
Następnie podziękował za w miarę sprawne odśnieŜanie. Nadmienił, Ŝe co roku mówi, Ŝe  
budowane jest wprawdzie nie duŜo  asfaltowych dróg, ale nie pamięta się  o bieŜącym ich 
utrzymaniu, to jest  podstawowy obowiązek, jeśli chodzi o gminę. Jego zdaniem,  w tej chwili 
po tej zimie na drogach wystąpiły ogromne zniszczenia, nie z powodu aury,  ale  tylko 
dlatego, Ŝe drogi nie są konserwowane od bardzo wielu lat. Podkreślił, Ŝe  jest dobrze, Ŝe 
wielu miejscach pojawiły się równiarki, ale mimo wszystko są miejsca gdzie drogi są duŜo 
niŜej niŜ poziom pól i na nich cały czas zalega woda i nic w tej materii przez wiele lat nie 
robiliśmy. W związku z tym  po tej zimie wystąpiły  problemy, Ŝe nawet około miesiąca 
mieszkańcy nie dostają się do swoich domów i psują samochody.  
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UwaŜał, Ŝe przekroczyło to pewną barierę i powinno się wprowadzić takie zmiany w 
budŜecie, które doprowadzą stan dróg do uŜywalności. Dodał, Ŝe niektórzy mieszkańcy w 
jego wsi mówią, Ŝe radni nie realizują swoich obowiązków. Są zniszczone mostki, drogi 
dojazdowe, niektórzy jeŜdŜą przez drogi prywatne. Uznał, Ŝe  w projekcie uchwały w sprawie 
zmian budŜetu nie widzi Ŝadnego punktu który mówiłby,  Ŝe w tym roku gmina zamierza  się 
podjąć napraw, a to jest jej obowiązkiem. Następnie zapytał, jak to ma być rozwiązane i co 
ma mieszkańcom powiedzieć – chyba powiedzieć, Ŝe będzie zrobione. 
Członek Komisji W. Światkowski – odnośnie wypowiedzi członka Komisji                    
Pana Z. Kaczorowskiego uznał, Ŝe zgadza się z tym, Ŝe ktoś większym samochodem nie moŜe 
dojechać do domu. Poinformował, Ŝe są przypadki, Ŝe kiedy poprawia się pogoda woŜony jest 
obornik.  Jego zdaniem,  rolnik wykorzystuje to w najgorszym momencie i cięŜkim sprzętem 
niszczy drogę, którą później trzeba ją remontować. Uznał, Ŝe ludzie nie szanują dróg, 
poniewaŜ   mogliby zaczekać aŜ obeschnie. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski -  poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na 2010 rok. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 3 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. 
Zastępca Wójta B. Polańska -   powiedziała, Ŝe była na spotkaniu wszystkich wójtów gmin 
powiatu z Panem  Starostą Pułtuskim.  Powiat chce od gminy kwotę 500.000 zł. 
Przypomniała, Ŝe jest to sprawa, która była dyskutowana   w roku 2009. Chodzi tu o realizację  
drogi powiatowej  Łady  - Gąsocin na długości 1.500 mb. W skład drogi wchodzi do 
odbudowy most. Dodała, Ŝe po  posiedzeniach Komisji i odbyciu sesji musi przekazać 
odpowiedź.  
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie udzielenie pomocy 
finansowej w roku 2010 dla Powiatu Pułtuskiego w wysokości 500.000 zł. na przebudowę 
drogi Łady – Gąsocin. 
Komisja w obecności  7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 1 głosem „za” 
przy 3 głosach „przeciwnych” oraz 3 głosach „wstrzymujących”  zajęła negatywne 
stanowisko  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2010 dla Powiatu Pułtuskiego    
w wysokości 500.000 zł. na przebudowę drogi Łady – Gąsocin. 
Ad. pkt 5.  
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe projekt uchwały dotyczy środków, które są zapisane               
w budŜecie gminy – 60.000 zł.  Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na 
realizację Projektu „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego 
systemu  ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego  2007-2013. Dodała, Ŝe jest to dalszy ciąg sprawy przy budŜecie   roku 2009  
a   obecnie  niezbędna jest odrębna uchwała, co wynika z ustawy o finansach publicznych,       
o udzieleniu pomocy finansowej, poniewaŜ stanowi załącznik do dokumentacji Projektu. 
Liderem  realizacji Projektu jest Powiat Pułtuski.  



- 16 - 
 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski -  poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe druga uchwała równieŜ dotyczy udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego w kwocie 42.438 zł., o czym 
mówiła przy omawianiu projektu uchwały w sprawie zmian budŜetu gminy. Jest to 
dofinansowanie zadania pn.  „Przebudowa drogi odc. Łady-Zalesie od km 0+400 do km 
0+800”. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe  wniosek wpłynął ze Starostwa Powiatowego, 
który dotyczy drogi powiatowej Łady – Zalesie. Przypomniała, Ŝe w roku ubiegłym było 
zrobione 400 mb, a w tym roku planowana jest dalsza realizacja drogi. Szacunkowa wartość 
zadania  169.752 zł. , w tym wnioskowana kwota do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 
84.875 zł. Środki własne - 84.877 zł. W związku z tym Powiat wystąpił  o dofinansowanie  po 
połowie  tj. o  kwotę – 42.438 zł  jako pomoc finansową 
Członek Komisji Z. Sierzan -  powiedział, Ŝe w roku 2009 nic nie było mówione, Ŝe będzie 
dalszy ciąg realizacji tej drogi. 
Skarbnik E. Głowacka  - wyjaśniła, Ŝe w tym przypadku członkowie Komisji mogą 
podejmować decyzję jak uwaŜają. Jest to tylko propozycja gminy. 
Członek Komisji W. śbikowski – zapytał, jaką długość ma ta droga?  
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe jest to droga o długości ok. 1.800 mb.  
Pytań więcej nie było. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski -  poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 4 głosami „za” 
przy 2 głosach „przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7.  
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe ogólny koszt operacji „WyposaŜenie świetlicy 
wiejskiej w Kozłówce”  z podatkiem VAT wynosi 43.310 zł.  i nie jest to zapisane w budŜecie 
gminy. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego potrzebna jest tylko uchwała 
intencyjna, w której Rada Gminy wyraŜa zgodę na przystąpienie do projektu. Okres realizacji 
- 2011 rok  
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski -  poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w kategorii „Małe projekty” dotyczącego 
wyposaŜenia  świetlicy wiejskiej w Kozłówce. 
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Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała  
w/w  projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.  
Ad. pkt 8. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe w kwestii funduszu sołeckiego w tym roku 
naleŜy podjąć uchwałę z realizacją na rok 2011.  
Bez względu na to,  czy Rada Gminy wyrazi zgodę lub nie wyrazi zgody na wyodrębnienie     
w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki uchwała musi zostać podjęta. 
Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, o  opinię w tej sprawie Panią Skarbnik.  
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe w naszej gminie radni nie powinni podejmować 
uchwały o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki. Jej zdaniem, jest to teren wiejski, na 
którym nie ma  duŜych zasobów mienia komunalnego, które było przekazane sołectwu. 
Poinformowała, ze  na rok 2010 środki są skierowane głównie na remonty dróg.  Realizacja 
funduszu sołeckiego będzie się odbywać przez gminy jedynie z podziałem środków na daną 
wieś. Uznała, Ŝe  jeŜeli mieszkańcy mieliby w zasobach tj. place,  budynki wówczas mogliby 
dawać inicjatywę, a tak jest to tylko przekładanie środków. Jej zdaniem, wyodrębnianie 
funduszu sołeckiego  nie powinno mieć miejsca. Dodała, Ŝe są gminy bogatsze, z  zasobem      
i nie wyodrębniały funduszu sołeckiego, ale wola naleŜy do Rady. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe 4 wsie nie podjęły uchwały o funduszu 
sołeckim, a  niektórzy sołtysi byli bardzo niezadowoleni, poniewaŜ zebranie wiejskie 
organizowali po 2-3 razy. Było to jakby na siłę, a na zebraniu kaŜdy chciał remontować swoją 
drogę. 
Członek Komisji W. Światkowski – zapytał, czy oprócz przydzielonych ok.  8.000 zł. dla 
wsi Słończewo  z funduszu sołeckiego na remont dróg, których na pewno zbraknie, będzie  
moŜna ubiegać się  o dodatkowe środki z budŜetu gminy? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe jeŜeli zaistnieje konieczność 
wyremontowania innej drogi, to  gmina nie moŜe odmówić. 
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe jeśli chodzi o remonty dróg , to organizacyjnie 
będzie trudno do zrealizowania. Poinformowała, Ŝe będzie tu obowiązywała ustawa                 
o zamówieniach publicznych, poniewaŜ zamówienie przekracza wartość 14.000 euro. Zadanie 
na remonty to kwota ok. 100.000 zł. (nawiezienie Ŝwiru łącznie z równaniem) i na tą kwotę 
będzie ogłoszony przetarg. JeŜeli będzie  po mniejszych cenach, to środków zostanie i będzie 
moŜna regulować, Ŝeby w ramach swoich środków otrzymały dane wsie plus jeŜeli zajdzie 
konieczność. Zaznaczyła, Ŝe  jedynym plusem funduszu sołeckiego jest to, Ŝe w roku 2011 
gmina moŜe wystąpić o zwrot poniesionych  wydatków  w ramach funduszu w wysokości 
30%. Jej zdaniem, fundusz sołecki dobry jest przy gminach, gdzie jest duŜo zasobów mienia 
komunalnego, gdzie mieszkańcy wsi mają do swojej dyspozycji  świetlice jak np.                   
w Kozłówce. Natomiast w gminie Gzy własności gminy, plus do tego  Ŝeby było                     
w dyspozycji sołectw jest bardzo mało, poniewaŜ są nieuregulowane własności i nie ma 
placów, budowli – własności gminy plus  dyspozycja sołecka. 
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Członek Komisji Z. Frąckiewicz – powiedziała, Ŝe kiedy Rada podejmowała uchwałę             
w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy  środków stanowiących 
fundusz sołecki  na 2010 r. i zostały przyznane środki,  zebranym najpierw powiedziano, Ŝe 
środków tych nie moŜna przeznaczyć na remonty budynków, które nie naleŜą do nikogo. 
Później okazało się, Ŝe było moŜna. Niektóre wsie skorzystały z tego i remontują sobie takie 
budynki za pieniądze z funduszu sołeckiego. Nie było moŜna równieŜ postawić latarni,            
a niektóre wsie środki przeznaczyły na oświetlenie. W związku z tym wieś Szyszki wszystkie 
pieniądze przeznaczyła na remont dróg. 
Jej zdaniem, jeŜeli teraz Rada Gminy podejmie uchwałę o wyodrębnieniu środków na fundusz 
sołecki, to chciałaby, Ŝeby kaŜdy sołtys otrzymał instrukcję,  na co moŜna przeznaczyć te 
pieniądze. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe na dzień dzisiejszy nie ma Ŝadnej interpretacji 
prawnej. Interpretacja jest tylko jedna, Ŝeby środki przeznaczać tam, gdzie jest określona 
własność. Ewentualnie ucieka się do róŜnych interpretacji tj. umowy uŜyczenia, umowy 
dzierŜawy. Jej zdaniem, rzucono kość niezgody,  a gmina jako wykonawca ustawy o funduszu 
sołeckim ma problem jak do tego podejść. W związku z tym nie jest  dziwne, Ŝe w pierwszym 
roku były problemy i są dalej. Nadmieniła, Ŝe nie wiadomo równieŜ jak do tego podejdzie 
Regionalna Izba Rachunkowa, która przyjedzie na kontrolę. Uznała, Ŝe osobiście nie napisze 
wykładni jasnej, na co powinny być wykorzystane środki.  Podkreśliła, Ŝe przewaŜająca 
informacja jest, Ŝe środki powinny być inwestowane tam, gdzie jest majątek gminy. 
JeŜeli chodzi o punkty oświetlenia,  to nie jest prawdą,  iŜ od początku była mowa, Ŝe              
w punkty oświetlenia moŜna było inwestować, tylko, Ŝe za kwotę 5.000 zł. nie postawi 
punktu oświetlenia, a moŜna zainstalować 1 lampę. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe z tego,  co się orientuje załoŜenie jednego 
punktu świetlnego kosztuje 15.000 zł. Poinformowała, Ŝe odnośnie oświetlenia był u niej 
Sołtys wsi Szyszki i na ten temat rozmawiał. W związku z tym od samego początku wiedział 
jaka jest sytuacja. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe była równieŜ w jednej ze wsi  sprawa kapliczki, 
którą wyjaśniała z RIO.  Kapliczka  nie jest zabytkiem, nie jest uregulowana Ŝadna własność. 
Podkreśliła, Ŝe środki funduszu sołeckiego, to środki publiczne i  dlatego, Ŝe społeczeństwo  
chce, nie znaczy Ŝe moŜe z tych środków skorzystać. JeŜeli jest to zabytek, to teŜ przez gminę 
moŜna udzielić pomocy finansowej, ale nie przez środki funduszu sołeckiego. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski -  poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za” 
przy 1 głosie „przeciwnym” oraz 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała  w/w  
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. – który stanowi załącznik nr  6 do 
protokołu. 
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Ad. pkt 9.  
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości dotyczy działki o powierzchni 0,14 ha połoŜonej we wsi Pękowo pod lasem. 
Działkę  gmina przejęła od Skarbu Państwa. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski -  poddał pod głosowanie projekt uchwały               
w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała  
w/w  projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. – który stanowi załącznik nr  7 do 
protokołu. 
Ad. pkt 10.  
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz – powiedziała, Ŝe 
wypłata jednorazowych dodatków wyrównawczych w roku 2010 dokonana jest po raz 
pierwszy. W związku ze zmianą ustawy  „Karta Nauczyciela”, jeŜeli średnie wynagrodzenia 
nauczycieli nie osiągały odpowiedniej wysokości zapisanej w „Karcie Nauczyciela” wówczas 
obowiązkiem organu prowadzącego było wyliczenie i wypłacenie. Ze względu na zmianę 
obowiązującej ustawy przesunięty był termin wypłaty z grudnia  roku 2009 na 31.01. 2010 r. 
Dodatki nauczycielom zostały wypłacone w terminie w kwocie 38.294,94 zł. plus naliczony 
ZUS 6.720,76 zł., co dało kwotę 45.015,70 zł. Dodatki wyrównawcze zostały wyliczone za 
cały rok 2009 i dotyczyły nauczycieli kontraktowych i dyplomowanych. Nauczycieli 
kontraktowi otrzymali 7.193,54 zł., dyplomowani 31.101,40 zł.  W związku z tym, Ŝe 
nauczyciele staŜyści i nauczyciele mianowani otrzymywali wynagrodzenie  takie jakie 
zapewnia „Karta Nauczyciela” – nie ma wypłaty jednorazowych dodatków wyrównawczych,  
a jest nadpłata wynagrodzenia.  Dla nauczycieli  staŜystów  nadpłata wynosi 6.251,84 zł, dla 
nauczycieli mianowanych  20.601,51 zł.  Nauczyciele ci nie muszą zwracać nadwyŜki.   
Komisja zapoznała się z informacja o wypłaconych  jednorazowych dodatkach 
wyrównawczych dla nauczycieli. 
Informacja o wypłaconych  jednorazowych dodatkach wyrównawczych dla nauczycieli – 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 11. 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwiga 
Frąckiewicz – poinformowała, Ŝe GKRPA została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy 
Gzy  i działa w 9-cio osobowym składzie. Zadania  Komisji były realizowane zgodnie                      
z przyjętym programem na rok 2009 i dotyczyły działań w zakresie zwalczania narkomanii 
oraz problemów alkoholowych. Środki  na realizację zadań z programu pochodziły                    
z pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Komisja    
w roku 2009 przeprowadziła rozmowy wspierająco-motywujące z 15 osobami uzaleŜnionymi  
na wnioski z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i policji. Wobec 1 osoby  Komisja 
wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem  o zobowiązanie do podjęcia leczenia 
odwykowego. Komisja współpracuje z Policją, GOPS oraz Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w Pułtusku. 
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Na działalność związaną ze zwalczaniem narkomanii z zaplanowanej kwoty 4.000 zł. 
wykorzystano 2.808,50 zł. Działania były skierowane głównie  w środowisko szkolne.            
Na realizację zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wydatkowano kwotę 34.747,46 zł.  w tym na : wynagrodzenia członków 
Komisji - 5.038,17 zł. Na pozostałe zadania  wykorzystano kwotę 29.709,29 zł.  
Były to: koszt finansowania terapii indywidualnej -  1.086,20 zł.,  turnieje i imprezy sportowe 
dla młodzieŜy – 11.607,54 zł, dofinansowanie wycieczek organizowanych w szkołach – 
7.881,87 zł.,  realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych  – 4.222,00 zł., zakup 
plansz, programów edukacyjnych , zestawy ksiąŜek dla uczniów klas I -III  do wykorzystania                
w zajęciach pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych – 4.911,68 zł..   
Powiedziała, Ŝe przewaŜająca część zadań, które są zapisane w programie i   realizowane 
przez Komisję,  są to zadania dotyczące dzieci i  młodzieŜy  szkół. 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gzach za 2009 r.    
Sprawozdanie z  działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     
w Gzach za 2009 r.  stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 12. 
Zastępca Wójta B. Polańska  – powiedziała, Ŝe w okresie od 12.03.2009 do 28.12.2009 r. 
Rada Gminy Gzy podjęła 45 uchwał z tego 28 zostało zrealizowanych, 6 uchwał jest              
w trakcie realizacji, nie zrealizowano 2 uchwał w tym 1 uchwała z roku 2008. Do realizacji 
pozostaje 10 uchwał.  
Uchwały niezrealizowane to uchwała z roku 2008 w sprawie przystąpienia do opracowania 
Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2009 -2020 i uchwała z roku 2009 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi : Borza 
Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, 
Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki, gmina Gzy.  
Poinformowała, Ŝe odnośnie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi  jest rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Mazowieckiego o stwierdzeniu jej niewaŜności. Przyczyną było brak wyczerpujących 
procedur postępowania, które naleŜy ponowić.     
Pytań nie było. 
Komisja zapoznała się z informacją Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał Rady Gminy 
podjętych w 2009 roku. 
Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2009 roku – 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 13. 
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe  członkowie Komisji otrzymali pismo 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, a wcześniej wstępnie rozmawiał z nią 
Komendant Powiatowy Policji z Pułtuska. Przypomniała, o piśnie z roku 2009 w sprawie 
pokrycia kosztów związanych z opłatą za energię elektryczną, która jest wykorzystywana do  
ogrzewania pomieszczeń – kwota 6.400 zł.  
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Poinformowała, Ŝe  ze względu na oszczędności Policja zamknęła Posterunek                           
i przeprowadziła się do Świercz , a obecnie chce nieodpłatnie przekazać pomieszczenia na 
własność gminy z tym, Ŝe dobrze byłoby Ŝeby zapewnić im pomieszczenie z całkowitym 
utrzymaniem przez gminę. Nadmieniła, Ŝe lokal  nie musi być ten sam, moŜe być gdzie indzie 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zaproponował, zostawić to jak jest, a Policja sama 
odejdzie. 
Zastępca Wójta B. Polańska - powiedziała, Ŝe Policja juŜ odeszła i w Gzach juŜ nie będzie 
funkcjonować. 
Poinformowała, Ŝe odnośnie tej sprawy rozmawiała z Panią z Komendy Wojewódzkiej Policji 
z  Radomia, która nawet przysłała  projekt uchwały jednej z gmin.  
Powiedziała, Ŝe z rozmowy wynikało, Ŝe czy Policji zostanie zapewnione pomieszczenie, czy 
nie,   to i tak są zgodni przekazać  gminie   2 pomieszczenia. Następnie przedstawiła projekt 
uchwały. 
Członek Komisji J. Kili ś – uznał, Ŝe w projekcie jest jednak paragraf o zobowiązaniu do 
zapewnienia pomieszczenia.  
Zastępca Wójta B. Polańska – przyznała, Ŝe tak, ale jak wcześniej rozmawiała                       
z Komendantem Powiatowym Policji i Panią z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu , 
to powiedziano jej, Ŝe bez względu na to, czy gmina zapewni  pomieszczenia, czy nie,   
Policja chce się pozbyć swoich pomieszczeń. 
Członek Komisji J. Kili ś – był zdania, Ŝe paragraf o zapewnieniu moŜna pominąć.     
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe w tej chwili, Rada Gminy nie moŜe 
zobowiązać Wójta do wydzielenia pomieszczenia, bo gmina takiego pomieszczenia nie ma. 
Zaproponowała nieodpłatne przejęcie nieruchomości  bez wspomnienia o zabezpieczeniu 
pomieszczenia. Dodała, Ŝe gmina  finansowała utrzymanie budynku – zmieniony jest dach, 
wymienione są  okna. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, Ŝe pismo  Komendy Wojewódzkiej Policji                 
w  Radomiu jest napisane bardzo pokrętnie. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie nieodpłatne przejęcie na 
własność gminy zabudowanej nieruchomości stanowiącej siedzibę Posterunku Policji             
w Gzach bez zabezpieczenia pomieszczeń. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” 
przy 1 głosie „przeciwnym” oraz 0 głosów „wstrzymujących” opowiedziała się za 
nieodpłatnym przejęciem na własność gminy zabudowanej nieruchomości stanowiącej 
siedzibę Posterunku Policji w Gzach bez zabezpieczenia pomieszczeń. 
Pismo Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu – stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 14. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe do Rady Gminy wpłynął wniosek Sołtysa 
wsi Begno o ujęcie w planie budŜetu gminy na rok 2010 modernizacji drogi Begno-Szyszki     
tj. połoŜenie nawierzchni  asfaltowej. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe w tym roku jest niemoŜliwe wprowadzenie tej 
inwestycji, poniewaŜ są inne inwestycje. 
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Członek Komisji Z. Kaczorowski – był zdania, Ŝe w tym roku naprawić to,  co jest. 
Skarbnik E. Głowacka -  jej zdaniem, wnioski mieszkańców, które wpływają w ciągu roku 
po zatwierdzeniu budŜetu są wnioskami, które moŜna uwzględnić w latach następnych. JeŜeli 
budŜet gminy na rok 2010 jest juŜ rozpisany, to nie widzi innej moŜliwości tym bardziej, Ŝe 
na drogę tę nie ma dokumentacji. 
Komisja negatywnie rozpatrzyła wniosek Sołtysa wsi Begno  o ujęcie w planie budŜetu gminy 
na rok 2010 modernizacji drogi Begno-Szyszki z uwagi na brak środków finansowych. 
Wniosek będzie brany pod uwagę przy konstrukcji uchwały budŜetowej na rok 2011.  
Wniosek Sołtysa wsi Begno o ujęcie w planie budŜetu gminy na rok 2010 modernizacji drogi 
Begno-Szyszki – stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu 
Ad. pkt 15. 
Zastępca Wójta B. Polańska – przedstawiła wniosek Pana Sylwestra Samsla w sprawie 
połoŜenia dywanika asfaltowego na odcinku 350 mb na drodze gminnej Przewodowo-Majorat 
– Lipniki. Wyjaśniła, Ŝe jadąc do Pułtuska  jest to droga od remizy w Przewodowie-Majorat 
do lasu. W Planie Rozwoju Lokalnego   jest ujęta  do modernizacji w 2008 r. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – uznała, Ŝe droga jest dobra, poniewaŜ jak zamknięty jest 
dojazd od Szyszk, to droga ta byłaby awaryjna.   
Komisja negatywnie rozpatrzyła wniosek Pana Sylwestra Samsla w sprawie połoŜenia 
dywanika asfaltowego na odcinku 350 mb na drodze gminnej Przewodowo-Majorat – Lipniki 
z uwagi na brak środków finansowych. 
Wniosek będzie brany pod uwagę przy konstrukcji uchwały budŜetowej na rok 2011. 
Wniosek Pana Sylwestra Samsla w sprawie połoŜenia dywanika asfaltowego na odcinku      
350 mb na drodze gminnej Przewodowo-Majorat – Lipniki – stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu. 
W tym momencie salę obrad opuścił  Z. Kaczorowski pomniejszając ilość członków Komisji 
biorących udział w posiedzeniu do 7 osób. 
Ad. pkt 16. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe wpłynęły równieŜ wnioski dotyczące 
dofinansowania Urzędu Miejskiego w Choszcznie, Regionalnego Związku Pszczelarzy 
Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy w Pułtusku, Fundacji Studnia w Płocku. 
W pierwszej kolejności przedstawiła wniosek Regionalnego Związku Pszczelarzy Północnego 
Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy w Pułtusku z wykazem pszczelarzy, członków Koła 
mających pasieki. 
Członek Komisji W. Światkowski – uznał, Ŝe to co napisane jest we wniosku odnośnie 
środków ochrony roślin jest nieprawdą.  Jego zdaniem, przyczyną ginięcia pszczół 
(niewracania do ula) są fale  telefonów komórkowych.  Był przeciwny dofinansowaniu, 
poniewaŜ we wniosku jest tylko 6 pszczelarzy, a takich osób, które mają pasieki na terenie 
gminy jest więcej. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – powiedział, Ŝe na wsparcie działań leczniczych     
i odbudowę stanu rodzin pszczelich pewną sumę by przeznaczył.   
Członek Komisji M. Filipowicz  – zapytała, czy pszczelarze nie mają programów unijnych, 
Ŝe zwracają się o wsparcie do Rady? 
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Członek Komisji Z. Sierzan – odpowiedział, Ŝe pszczelarze pozyskują środki z Agencji 
Rynku Rolnego, ale są niewystarczające. 
Zastępca Wójta B. Polańska – w związku z tym, Ŝe we wniosku nie ma określonej kwoty, 
zaproponowała, Ŝe przedzwoni do Prezesa Zarządu Powiatowego Koła Pszczelarzy                  
i porozmawia o jaką kwotę chodzi. 
Komisja przełoŜyła rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie Regionalnego Związku 
Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy w Pułtusku na następne 
posiedzenie Komisji. 
Zastępca Wójta B. Polańska –  przedstawiła kolejny wniosek. Jest to wniosek Urzędu 
Miejskiego w Choszcznie, gdzie gmina stanęła przed koniecznością pilnego  wybudowania 
budynku socjalnego w związku z wybuchem poŜaru w uŜytkowanym budynku socjalnym. 
Komisja uznała, Ŝe w związku z wybuchem gazu w budynku mieszkalnym na terenie własnej 
gminy, gmina Gzy nie moŜe wesprzeć wybudowania budynku socjalnego w Choszcznie. 
Zastępca Wójta B. Polańska -  przedstawiła  następny wniosek, który wpłynął od   Fundacji 
Studnia  w Płocku. Poinformowała w/w Fundacja organizuje Festiwal Młodych, który 
odbędzie się w Ciechanowie w dniach 07 - 11 lipca 2010 r. dla około 1.500 młodych ludzi. 
Na dofinansowanie Festiwalu Młodych organizowanego przez Fundację Studnia w Płocku  
Komisja zaproponowała przeznaczenie środków finansowych z Gminnego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 
Wnioski o dofinansowanie :  Urzędu Miejskiego w Choszcznie, Regionalnego Związku 
Pszczelarzy Północnego Mazowsza Powiatowe Koło Pszczelarzy w Pułtusku, Fundacji 
Studnia w Płocku – stanowią załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 17. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe chodzi o zaliczenie odcinka drogi 
powiatowej o długości ok. 300 mb do kategorii dróg gminnych. Następnie odczytała  
przygotowane stanowisko Rady  w przypadku przejęcia w/w odcinka drogi. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – był zdania, Ŝeby  połoŜenie asfaltu na w/w 
odcinku drogi sfinansował po połowie Powiat z gminą i niech droga ta zostanie dalej drogą 
powiatową. 
Członek Komisji J. Kili ś –  miał takie same zdanie.  
Zastępca Wójta B. Polańska – nadmieniła, Ŝe Powiat nie jest zainteresowany tym odcinkiem 
drogi. Poinformowała, Ŝe sprawa ta wyszła po opracowaniu projektu na przebudowę drogi 
gminnej Ostaszewo-Włuski – Begno, poniewaŜ granica wsi Begno kończy się  za 
skrzyŜowaniem drogi Kozłówka – Ostaszewo i drogą powiatową Strzegocin – Gołymin.  
PowyŜszy odcinek drogi jest o nawierzchni Ŝwirowej  i obecnie znajduje się pomiędzy  
dwoma  asfaltami,  z jednej strony - drogi gminnej, z drugiej - powiatowej.  
Członek Komisji W. Światkowski – uznał, Ŝe aŜ się prosi, Ŝeby na wymienionym odcinku 
połoŜyć asfalt. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski poddał pod głosowanie stanowisko w sprawie 
zaliczenia odcinka drogi powiatowej o długości 300 mb  do kategorii dróg gminnych.    
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Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 3 głosami „za” 
przy 1 głosie „przeciwnym” oraz 3 głosach „wstrzymujących” zajęła pozytywne stanowisko 
w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej o długości 300 mb  do kategorii dróg 
gminnych.  
Stanowisko w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej o długości  300 mb do kategorii 
dróg gminnych stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 18. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – zapytał o wycinkę krzaków przy drodze Gzy – 
Porzowo, a następnie zgłosił pod  Porzowem na 2 mb przed wyjazdem na drogę wojewódzką 
nr 618 załamanie asfaltu na całej szerokości drogi. 
Członek Komisji J. Kili ś – poprosił o zgłoszenie do zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku 
nieprzejezdności drogi powiatowej Borza Strumiany– Osiek Aleksandrowo przy posesji     
Pana Jędraszko. 
Członek Komisji W. śbikowski – zapytał, jaki jest  stan prawny stawu w Ładach? 
Poinformował, Ŝe dół jest duŜy i łatwo przy drodze wszystko tam wyrzucać (eternit, buty, 
butelki, asfalt). Jest to w środku wsi o powierzchni ponad 1 ha. Obecnie staw  jest bez wody                   
i zarośnięty krzakami. Zaznaczył, Ŝe wcześniej przed melioracją  słuŜył  jako zbiornik 
przeciwpoŜarowy i pojono  w nim bydło.    
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe była to współwłasność  3 osób, którzy juŜ 
nie Ŝyją. Sprawę  przedstawi   radcy prawnemu, który będzie obecny na najbliŜszej sesji Rady 
Gminy  i wówczas będzie moŜna  o  tym porozmawiać.   
Członek Komisji W. śbikowski – zapytał, jak sprawdzić właściciela,   lub sprzedać komuś, 
Ŝeby ktoś o to zadbał? Dodał, Ŝe w tej chwili nie ma jeszcze wielkiego problemu, ale problem 
się robi, poniewaŜ  ludzie zwoŜą niepotrzebne rzeczy. 
Członek Komisji M. Filipowicz  – zgłosiła dziurę w asfalcie (skrzyŜowanie drogi powiatowej 
z drogą gminną) w Gotardach  na zakręcie przy figurce koło Pana Lenarcika.  
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała o nietypowym zgłoszeniu przez 1 mieszkańca 
wsi Sisice. W jednej z posesji w tej wsi  jest ok. 50 psów.  Psy są nie szczepione. Na miejscu 
był lekarz weterynarii i Policja, która ma zawiadomić Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. 
Członek Komisji W. śbikowski – nadmienił, Ŝe słyszał, Ŝe ci ludzie lubią zwierzęta. 
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe z psami jest wszędzie problem. śadne 
schronisko nie chce podpisać umowy, bo nie mają miejsc, a koszt jest niesamowity. DuŜo 
schronisk zostało zamkniętych, a te które są, są przepełnione. 
Członek Komisji Z. Sierzan – dodał, Ŝe jesienią w ubiegłym roku u niego było 5 szczennych 
suk. 
                       Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. śebrowski                      
o godz. 13.40  zamknął posiedzenie Komisji.    
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