
                                                       P R O T O K Ó Ł  Nr 10/08

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

odbytego w dniu 11 marca 2008 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach

pod przewodnictwem Kazimierza Żebrowskiego – Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – o godzinie 10.25 otworzył posiedzenie Komisji 

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

obecności  aktualnie  w  posiedzeniu  uczestniczy  6  członków  Komisji,  co  wobec  składu 

Komisji wynoszącego 9 osób  stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

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

Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1. Barbara Polańska             - Sekretarz Gminy

2. Elżbieta Głowacka           -  Skarbnik Gminy

3. Zbigniew Kołodziejski     - Wójt Gminy

4. Jadwiga Frąckiewicz        - kier. ZOSz. w Gzach

5. Danuta Ojrzeńska             - dyr. PSP w Skaszewie

6. Anna Zalewska                 - po. dyr. PSP w Przewodowie

7. Janina Dąbrowska            - dyr. PSP w Gzach

8. Agnieszka Domańska       - dyr. PG w Gzach

9. Małgorzata Przychodzka   - Prezes Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gzach   

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia:      

1. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach 

    prowadzonych przez Gminę Gzy.

2. Projekt uchwały w sprawie: regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, 

    obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego nauczycielom  

    w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy.    .

3. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe 

    zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

    zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym.

4. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców gminy w sprawie zamontowania latarni

    oświetleniowych.  

5. Rozpatrzenie wniosku rolników wsi Ostaszewo-Pańki w sprawie dofinansowania

    odprowadzenia wody z pól.



- 2 -

6. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Gotardy w sprawie wytyczenia i remontu drogi.

7. Projekt uchwały w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gzy oraz

    zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki.

8. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008.

9. Zapoznanie się ze skargą Pani Wiesławy Koseskiej zam. Nowe Borza na bezczynność 

    Wójta Gminy.

10. Zapoznanie się ze skargą Pani Jadwigi Zaradkiewicz zam. Kozłówka na działalność Wójta

      Gminy.

11. Zapoznanie  się z treścią wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej

      w Warszawie.

12. Sprawy bieżące gminy.

Wójt   Gminy  Zbigniew  Kołodziejski –  poprosił  o  wprowadzenie  do  proponowanego 

porządku  posiedzenia  dodatkowego  punktu  dotyczącego  projektu  uchwały  w  sprawie: 

wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Gzy do przedsięwzięcia dotyczącego projektu 

szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V 

„ Dobre rządzenie”  Działania  5.2  „Wzmocnienie  potencjału  merytorycznego administracji 

samorządowej”  Poddziałania  5.2.1  „  Modernizacja  zarządzania  w  administracji 

samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ustalono, że  punkt ten będzie omawiany jako pkt 9  proponowanego porządku posiedzenia.   

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednomyślnie.   

1. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach 

    prowadzonych przez Gminę Gzy.

2. Projekt uchwały w sprawie: regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, 

    obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego nauczycielom  

    w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy.    .

3. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe 

    zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

    zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym.

4. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców gminy w sprawie zamontowania latarni

    oświetleniowych.  

5. Rozpatrzenie wniosku rolników wsi Ostaszewo-Pańki w sprawie dofinansowania

    odprowadzenia wody z pól.
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6. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Gotardy w sprawie wytyczenia i remontu drogi.

7. Projekt uchwały w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gzy oraz

    zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki.

8. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008.

9. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Gzy do 

    przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji

    samorządowej opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2 

    „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja

     zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

10. Zapoznanie się ze skargą Pani Wiesławy Koseskiej zam. Nowe Borza na bezczynność 

      Wójta Gminy.

11. Zapoznanie się ze skargą Pani Jadwigi Zaradkiewicz zam. Kozłówka na działalność Wójta

      Gminy.

12. Zapoznanie  się z treścią wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej

      w Warszawie.

13. Sprawy bieżące gminy.

Ad. pkt 1

Wójt  Z.  Kołodziejski –  wyjaśnił,  że  gmina  Gzy  jest  gminą,  w  której  do  Związku 

Nauczycielstwa Polskiego należy najmniejsza liczba nauczycieli w powiecie. Jego zdaniem, 

jeśli istnieje ZNP i nauczyciele walczą o swoje sprawy,  to do ZNP powinno należeć większa 

liczba nauczycieli.  

Prezes Ogniska ZNP w Gzach Małgorzata Przychodzka - poinformowała, że odbyło się 

spotkanie   przedstawicieli   ZNP  Oddziału  Powiatowego  w  Pułtusku.  Były  to  wstępne 

propozycje ZNP. 

Wójt  Z.  Kołodziejski -   wyjaśnił,  że   sytuacja  jaka  panuje  obecnie  jest  nienormalna, 

ponieważ w gminie  do ZNP należy mała grupa nauczycieli,  a oczekuje się jak najwięcej. 

Osobiście jako Wójt Gminy w tym roku nie zgadza się na dodatkowe podwyżki, ponieważ 

uważa, że w gminie Gzy  z wynagradzaniem nauczycieli  zawsze było dobrze. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, czy konsultacje ze związkiem zawodowym są 

wymogiem ustawowym, czy tylko dobrą wolą urzędu gminy?

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz - odpowiedziała, że jest 

to wymóg prawny zawarty w Karcie Nauczyciela.
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W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Dariusz Paradowski. Aktualna ilość 

członków Komisji biorących udział w posiedzeniu – 7.

Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – powiedziała, że z tego co wie, to jeśli w zakładzie 

pracy  większość  pracowników  należy  do  związku  zawodowego,  to  wtedy   związek 

zawodowy  dyktuje   swoje warunki  pracodawcy .  Dlatego zakłady pracy wystrzegają  się 

związków.

Dyrektor  Publicznego  Gimnazjum  w  Gzach  Agnieszka  Domańska –  wyjaśniła,  że 

w szkołach jest inaczej, ponieważ działa Karta Nauczyciela. 

Prezes  Ogniska  ZNP  w  Gzach  M.  Przychodzka  –  przedstawiła  propozycje 

zaproponowanych przez stronę związkową zmian do projektu uchwały w sprawie: ustalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy.

Wójt Z. Kołodziejski -  powiedział, że w naszej gminie w porównaniu z innymi gminami 

nauczyciele wszystkie dodatki są wyższe. Obecnie związki zawodowe uważają, że trzeba je 

podwyższyć.  Jednak  należy  wziąć pod uwagę to, że każdy procent podwyżki  to koszty, 

a subwencja na oświatę na 2008 r. została zmniejszona o kwotę ok. 35.000 zł.   Uznał, że nie 

jest  przeciwny podwyższeniu wynagrodzenia  i jednocześnie   zapytał,  skąd  wziąć na to 

pieniądze?  Podkreślił,  że  gmina  musi  spłacać  kredyty.  Poza  tym,  będą   prowadzone 

inwestycje. Dlatego,  zaproponował to,  co jest  zawarte  w projekcie uchwały.   

Prezes  Ogniska  ZNP  w  Gzach  M.  Przychodzka  –  podziękowała  Panu  Wójtowi  za 

podwyżkę,  która 2 lata temu była  znacząca.   Uznała, że  jako ZNP   nie chcą, żeby była 

kolejna przepaść, ale proponują,  aby co roku iść małymi kroczkami do przodu. Jej zdaniem, 

w  tej chwili  z wynagrodzeniem nauczycieli  nie jest  źle.  Chodzi tylko o to , aby znowu nie 

zostać w tyle,  ponieważ później potrzeba więcej środków. Poinformowała, że jest również 

propozycja zmiany brzmienia paragrafu 10 pkt 4 „ Kwota dodatku motywacyjnego nie może 

być niższa niż 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, któremu przyznano dodatek” .

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

był sugerowany przez P. Korbal  w ub. roku. Dodała, że dodatek motywacyjny w naszych 

szkołach otrzymują prawie wszyscy nauczyciele przez 12 miesięcy.

Wójt Z. Kołodziejski – uznał, że zapis taki jest zły i mija się z celem. Uważał, że dodatek 

motywacyjny powinien być przyznawany nauczycielowi za szczególne osiągnięcia.

Dyrektor  Publicznego  Gimnazjum w Gzach  A.  Domańska –  poinformowała,  że  w jej 

szkole dodatku motywacyjnego nie otrzymują wszyscy.
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Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach Janina Dąbrowska - zapytała,   jak 

podzielić dodatek motywacyjny , kiedy w szkole jest  9 lub 10 nauczycieli zatrudnionych na 

stałe? Jak można go zróżnicować? Jej zdaniem, na pewno nie wszyscy nauczyciele pracują 

jednakowo, ale każdy jest dobry w czymś innym, i wszyscy jednakowo się starają? 

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że w projekcie uchwały jest tyle warunków, że dodatek 

motywacyjny  można  przyznać  każdemu  nauczycielowi.  Był  zdania,  że  w  sprawie 

przyznawania dodatku motywacyjnego należy ustalić inne kryteria.  Jako Wójt Gminy jest 

przeciwny temu,  co proponują związki zawodowe nauczycieli. 

Skarbnik  Gminy  Elżbieta  Głowacka –  jej  zdaniem,  należy  zmienić  szybko  Kartę 

Nauczyciela. Uznała, że w każdej dziedzinie gospodarki narodowej jest nacisk, że każdy chce 

podwyżki,  jednak  należy  przyjrzeć  się  jak  jest  na  swoim  podwórku.  Wyjaśniła,  że 

w subwencję została wkalkulowana 10% podwyżka dla nauczycieli, a gmina Gzy otrzymała 

zmniejszoną subwencję,  ponieważ ubyło 42 dzieci.  Obecnie subwencja na gminę wynosi 

2.540.697 zł. w tym  10% podwyżki wynagrodzeń, utrzymanie szkół, gdy utrzymanie całej 

oświaty kosztuje  4.200.000  zł. Podkreśliła, że dyrektorzy wiedzą o tym, że dodatki w naszej 

gminie  mają  wyższe  jak  w innych  gminach.  Jej  zdaniem,  jeśli  otrzymana  subwencja  nie 

wystarcza na płace i ZUS, a   gmina dokłada ze swojego budżetu, to może są niewłaściwe 

struktury organizacyjne  szkół.  Jeśli  razem we wszystkich  szkołach  uczy się  423 uczniów 

(Przewodowo – 124, Skaszewo – 76,  Gzy – 68, Publiczne Gimnazjum – 155)  to wychodzą 

koszty,   że  nie  starcza  na płace.   W klasie  jest  przeciętnie  10 -11 dzieci,  a  ilość  etatów 

nauczycieli  od kilku lat nie maleje. Jej zdaniem, przez ciągłe podwyżki, nauczyciele mogą 

stracić pracę. Uważała, że ktoś musi  zmienić strukturę, a jeśli państwo nie doprowadzi do 

tego,  żeby ograniczyć ilość dzieci w oddziałach i nie zmieni algorytmu subwencji, to  gmina 

Gzy w niedługim czasie straci płynność finansową.  Gminę nie będzie stać na inwestycje, 

ponieważ musi dołożyć do oświaty,  a w gminie jest nie tylko oświata. Poinformowała, że 

w tej chwili  w budżecie gminy na podwyżki dla nauczycieli zapewnione jest 5% . Natomiast 

brakuje  na pozostałe  5%. W związku z  tym konieczne  będzie  zaciągnięcie  kredytu.  Jaka 

będzie  to  kwota  nie  jest  wiadomo.  Stwierdziła,  że  kiedy  analizuje  budżet  oświaty   jest 

przerażona. Nadmieniła, że Gmina Gzy jest  jedną z okolicznych gmin gdzie zabrano w tym 

roku  subwencje. Jej zdaniem, jest to złe zarządzanie odgórne, które zrzucono na samorządy. 

Obecnie gmina musi zaciągać kredyty, ponieważ  brak jest pieniędzy na wydatki bieżące. 
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Uważała, czy nie warto zastanowić się na innym rozwiązaniem, żeby nauczyciele nie stracili 

pracy, żeby za dużo do oświaty nie dokładała gmina i każdy był zadowolony.  

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

koszt utrzymania 1 ucznia w naszej gminie  subwencji oświatowej  w roku bieżącym wynosi - 

5.992 zł. Koszt utrzymania 1 ucznia w Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach wynosi – 

10.900  zł.,  w  PSP  w  Przewodowie  –  6.872  zł.,  w  PSP  w  Skaszewie  –  10.600  zł., 

w Publicznym Gimnazjum w Gzach 8.331 zł.  

Standardowa kwota bazowa na ucznia przy subwencji wynosi – 3.645 zł. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – przyznał, że  jeżeli nie zmieni się system finansowania, 

to naszą gminę nie będzie stać na utrzymanie szkół. Jego zdaniem, jest tak dlatego, że przez 

wiele lat w gminie Gzy radni i Pan Wójt nie wprowadzali żadnej reformy strukturalnej.  W tej 

chwili nauczyciele mają jedno prawo – nie być zakładnikiem tej sytuacji. Uznał, że, wszyscy 

doskonale rozumieją,  że nie ma pieniędzy,  że gmina dokłada, tylko należy na to spojrzeć 

z punktu widzenia nauczyciela, w jakim stopniu jest jego wina? Odpowiedział, że w żadnym. 

Natomiast  stwarza  się  poczucie  winy  wśród  nauczycieli,  że  są  zakładnikami  konkretnej 

sytuacji. Uważał, że  nie może być sytuacji, że nie będzie podwyżek,  bo i tak nauczyciele 

mają za dobrze. Był zdania, że żaden nauczyciel nie jest odpowiedzialny za to, że w gminie 

nie była przeprowadzona jakakolwiek reforma. 

Skarbnik E. Głowacka – przypomniała, że Pan Kaczorowski był radnym i przynosił petycje 

o podwyżki. W tym czasie  gmina też dokładała do oświaty. Uznała, że  poprzednia Rada 

Gminy żadnych zmian strukturalnych nie wprowadziła. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski –  zapytał, że skoro  została pobudowana hala sportowa 

w Gzach,    a  sytuacja  się  pogłębi  i  jeszcze będzie  bardziej  trudna,  to   jakie  rozwiązanie 

strukturalne  wchodzi w grę? Odpowiedział,  że żadne,  dlatego,  że  każde rozwiązanie  jest 

z  gruntu  rzeczy   złe.  Zapytał,   czy   w Gzach zostanie  pusty budynek?  Uczniów jest  na 

2 szkoły. 

Wójt  Z.  Kołodziejski –  odpowiedział,  że  Publiczne  Gimnazjum  w  Gzach  nie  jest  do 

likwidacji. Zlikwidowana zostałaby tylko Publiczna Szkoła Podstawowa.

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że w grę wchodzą wynagrodzenia i pochodne,  które 

w budżecie – szkoły stanowią 80%.   Pozostałe 20% to wydatki rzeczowe. Jeżeli,  w oddziale 

zwiększa się ilość uczniów to subwencja  będzie większa. Tak robią w innych gminach.
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Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski –  poddał  pod głosowanie   stanowisko Związku 

Nauczycielstwa  Polskiego  Zarządu  Oddziału  Powiatowego  w  Pułtusku.  Zmiana  dotyczy 

projektu uchwały w sprawie:  ustalenia  regulaminu wynagradzania  nauczycieli  w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Gzy i polega na:  w § 10 pkt 1  podwyższeniu odpisu na dodatki 

motywacyjne z 3% na 4% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, 

zmianie  brzmienia  pkt  4  z  „  Kwota  dodatku  motywacyjnego  nie  może  przekroczyć  5% 

wynagrodzenia  zasadniczego  nauczyciela,  ustalonego  zgodnie  z  rozporządzeniem”  na 

„ Kwota dodatku motywacyjnego nie może być niższa niż 5% wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela,  któremu  przyznano  dodatek”  oraz  w  §  16  pkt  1   podwyższeniu  dodatku 

funkcyjnego za wychowawstwo klasy z wysokości  75 zł miesięcznie do wysokości  80 zł. 

miesięcznie.

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

2 głosami  „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących”  nie rozstrzygnęła  stanowiska ZNP 

dotyczącego propozycji do w/w projektu uchwały. 

Projekt  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  w  szkołach 

prowadzonych przez Gminę Gzy  - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Powiatowego w Pułtusku 

z dnia 25.02.2008 r.- stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 2

Prezes  Ogniska  ZNP  w  Gzach  M.  Przychodzka  –  przedstawiła  propozycję  zmian  do 

projektu uchwały w sprawie: regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, 

obliczania  i  wypłacania  dodatku  mieszkaniowego  i  dodatku  wiejskiego  nauczycielom 

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy. Propozycja dotyczy zmian 

wysokości dodatków mieszkaniowych  w § 1 pkt  5 . Dla jednej osoby - z 60 zł. na 65 zł, dla 

dwóch osób - z 74 zł na 80 zł., dla trzech osób - z 89 zł. na 95 zł. i dla czterech i więcej osób - 

z 103 zł na 110 zł.  

Przedstawiła również propozycję dotyczącą pracowników niepedagogicznych:

1. Dokonać zaszeregowania pracowników do wyższych grup – według tabeli.

2. Zmienić uchwałę Rady Gminy w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości

    punktu - podwyższenie obydwu składników. 

3. Uwzględnić podwyżkę inflacyjną.
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Przewodniczący Komisji K. Żebrowski -  poddał pod głosowanie propozycje ZNP Zarządu 

Oddziału Powiatowego w Pułtusku polegającą na zmianie w § 1 pkt  5  wysokości dodatków 

mieszkaniowych w/w projekcie uchwały. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 3 głosami „za” 

przy 4 głosach „przeciwnych” negatywnie zaopiniowała propozycje zmian.

Projekt uchwały w sprawie: regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, 

obliczania  i  wypłacania  dodatku  mieszkaniowego  i  dodatku  wiejskiego  nauczycielom  w 

szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy – stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszej uchwały.

Ad. pkt 3

Prezes  Ogniska  ZNP  w  Gzach  M.  Przychodzka  –  przestawiła  stanowisko  związku 

zawodowego.  „Związek  nie  zgłasza  uwag  -  akceptuje  regulamin  określający  tryb  oraz 

szczegółowe zasady i warunki przyznawania środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli”. 

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

uchwały Fundusz Zdrowotny  naliczono w wysokości   1% od wynagrodzeń  pobieranych 

przez nauczycieli danej szkoły. Łączna kwota na rok 2008 wynosi – 16.860 zł. 

z  tego:  dla  PSP  w  Gzach  –  3.150  zł.,  dla  PSP  w  Przewodowie  –  3.600  zł.,  dla  PSP 

w Skaszewie -  3.860 zł. i PG w Gzach – 6.250 zł..    Wcześniejsze zapisy określały 0,03% od 

wynagrodzenia  .  Na   spotkaniu  w  ubiegłym  roku   była  propozycja  dyrektorów  szkół 

znających potrzeby swojego środowiska, żeby był to przynajmniej 1 % od wynagrodzeń.

Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w  sprawie:  przyjęcia  regulaminu  określającego  tryb  oraz  szczegółowe  zasady  i  warunki 

przyznawania  świadczeń ze  środków na pomoc  zdrowotną  dla  nauczycieli  zwanych  dalej 

Funduszem Zdrowotnym. 

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

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

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.                        

Ad. pkt 4

Wójt Z. Kołodziejski -  powiedział, że członkowie Komisji w materiałach o załżenie lamp 

otrzymali dwa wnioski tj.  mieszkańców wsi Przewodowo-Parcele i Szyszki-Folwark. Jednak 

wniosków  dotyczących  oświetlenia  jest  więcej.  Są  to  wnioski  zgłaszane  podczas  zebrań 

wiejskich w wyborach do samorządu mieszkańców w gminie Gzy. 
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Odczytał poszczególne wnioski i uznał, że są trudne do  załatwienia,  ponieważ gminy nie 

stać  na  to,   żeby  wszystkie  zrealizować  w  ciągu  tego  roku.  Osobiście  jest  za  tym,  aby 

ograniczyć  zakładanie   latarni,  ponieważ  w  gminie  będą   prowadzone   większe  zadania 

inwestycyjne, i nie wiadomo, czy  na ten cel będą środki.  Natomiast każda lampa to koszt. 

Poinformował,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie  ma  rozeznania  pod względem kosztów,  ale  do 

kwietnia takie  rozeznanie zrobi. Po za tym,  należy  pod uwagę wziąć  zasadność ustawienia 

lamp. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – przypomniał Wójtowi o zamontowaniu 2 lamp 

przy  Kościele  w Gzach.   Uznał,  że  byłoby  dobrze   oświetlić   starą  drogę  w Szyszkach 

w kierunku  Ostaszewa -Wielkiego gdzie są wyboje.

Członek Komisji Z. Kaczorowski – powiedział, że na temat oświetlenia w zeszłej kadencji 

również  było wiele rozmów. Według niego, napisanie wniosku przez kilku mieszkańców  nie 

jest   problemem.  Wydaje  mu  się,  że  najpierw  trzeba  analizować  wnioski  pod  względem 

zasadności,  ponieważ  później  są  ogromne  koszty  utrzymania.  Uznał,  że   jest  przeciwny 

ustawianiu lamp,  jeśli chodzi  o klucz jakim kierują się radni i jest wrogiem mówienia, że nie 

ma pieniędzy.  Jeśli oświetlenie jest gdzieś potrzebne,  to nawet wyłączyłby w innym miejscu, 

a tam zrobił. Obawiał się, że będzie to na zasadzie, kto będzie miał większą siłę przebicia to 

wymusi postawienie latarni. Nie podobał mu się  także sposób analizy, że nie ma pieniędzy 

i nic nie będzie robione. Był temu przeciwny. Powiedział że, Pan Wójt powinien przedstawić 

to w ten sposób, że wie i zna  tę sytuację, widział, tam dochodzi do wypadków i trzeba tam 

postawić,  a tam nie potrzeba oświetlać pola. Uznał, że nie może być to tak, że radny jak 

uważa,  że  został  wybrany,  to  musi  czymś  uzasadnić  swój  wybór.  Powiedział,  że   nie 

wystarczy odczytać prośby, ale  trzeba je przeanalizować i odpowiedzieć ludziom, dlaczego 

odrzuciło się ich prośbę,  choć   może mieszkańcy mają rację i może być to zasadne. Zgodził 

się z tym, że Pan Wójt ma rację, że trzeba oszczędzać i nie przesadzać z oświetleniem, ale być 

może gdzieś trzeba zamontować latarnie.      

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie wniosek, aby Wójt Gminy 

do najbliższej sesji rozpatrzył wnioski mieszkańców gminy  w sprawie zamontowania latarni 

oświetleniowych po kątem potrzeb i przedstawił koszty ich ustawienia. 
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Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” 

zobowiązała  Wójta  Gminy,   aby  do  najbliższej  Sesji  Rady  Gminy  rozpatrzył  wnioski 

mieszkańców gminy w sprawie zamontowania latarni oświetleniowych pod kątem potrzeb i 

przedstawił koszty ich ustawienia.                    

Wnioski mieszkańców gminy dotyczące  zamontowania latarni oświetleniowych -  stanowią 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.    

Ad. pkt 5

Wójt  Z.  Kołodziejski  –  powiedział,  że  we  wsi   Ostaszewo –Pańki  jest  pewien   obszar 

zalewowy.  Mieszkańcy  chcą,   aby  odprowadzić  wodę  przez  wykonanie  rowu.  Wstępnie 

koszty miały wynosić od 5.000 zł. - 6.000 zł.  Według kosztorysu  wynoszą ok. 11.000 zł. 

Obecnie, należy   rozważyć , czy gmina może pomóc finansowo w dołożeniu 4.000 zł  lub 

5.000 zł. w  odprowadzeniu wody z pól? 

Sekretarz  Gminy Barbara Polańska -  poinformowała,  że dzisiaj na ten temat rozmawiała 

z radcą prawnym.  Jego zdaniem,  nie  ma podstawy prawnej  do udzielenia  pomocy przez 

gminę na wykonanie rowu. Artykuł  74 ust.1 Prawa wodnego mówi „wykonywanie urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów”. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że problem jest poważny, ponieważ nie dotyczy 

tylko  tego  miejsca,   ale  wielu  sytuacji  w  gminie.  Chodzi  to  o  rowy,  które  kiedyś  były 

konserwowane  i   były  w dokumentacji  technicznej,   a  od  dawna nie  są  konserwowane. 

Podkreślił, że ludzie  topią się dookoła i nie wiedzą,  co z tym zrobić. Stoją całe stawy. Jego 

zdaniem,  problem  byłby bardziej skomplikowany, gdyby gmina wchodziła w  to zadanie, 

ponieważ  na  pewno  w  grę  wchodziłaby  dokumentacja  szczegółowa.  Uważał,  że 

rozpatrywanie sprawy należy zacząć od podstaw prawnych. 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz  -  przypomniała o skrzyżowaniu w Szyszkach na drodze 

powiatowej, które jest  zalewane przez wodę, ponieważ nie jest odprowadzana.

Komisja zaproponowała,  aby sprawę dofinansowania odwodnienia pól we wsi Ostaszewo-

Pańki na najbliższej sesji Rady Gminy wyjaśnił radca prawny.   

Wniosek rolników wsi Ostaszewo-Pańki  w sprawie dofinansowania odprowadzenia wody 

z pól - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6

Członek Komisji  Marianna Filipowicz – powiedziała,  że  chodzi  o  odcinek  drogi,  który 

łączy Gotardy ze Ślubowem gm. Sońsk.  Pan Wójt był na wizji lokalnej. 
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Droga wymaga  wytyczenia i remontu. Nadmieniła, że niezależnie od tego podania, do Pana 

Wójta jest jeszcze złożone   podanie przez Panią Walczak,  która mieszka przy tej drodze. 

Zaznaczyła, że na wytyczenie drogi zgodzili się wszyscy mieszkańcy. W tej chwili droga ma 

2 szerokości,          a powinna mieć więcej. 

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że wytyczenie drogi to koszt rzędu od 5.000 zł.  do 6.000 

zł. 

Przewodniczący Komisji  K. Żebrowski – poddał pod głosowanie wniosek mieszkańców 

wsi Gotardy w sprawie wytyczenia i remontu drogi.

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 4 głosami „za” 

przy 3 głosach „wstrzymujących” pozytywnie rozpatrzyła wniosek mieszkańców wsi Gotardy 

w kwestii wytyczenia i remontu drogi. 

Wniosek  mieszkańców  wsi  Gotardy  w  sprawie  wytyczenia  i  remontu  drogi  –  stanowi 

załączniki nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7 

Sekretarz  B.  Polańska  –  wyjaśniła,  że  podjęcie  uchwały  dotyczącej  wyłapywania 

bezdomnych  zwierząt,    to   obowiązek  ustawowy.  Jeśli  gmina  nie  będzie  miała  podjętej 

uchwały,  żadna  instytucja  nie  podpisze  umowy na odstawienie  zwierzęcia  do  schroniska. 

Nadmieniła, że powyższą sprawą  interesują się media, a nawet i telewizja. Pytają,  czy mamy 

podjętą   uchwałę  i  czy  korzystaliśmy  z  wyłapywania  psów  na  terenie  naszej  gminy? 

Poinformowała,  że  jeżeli  odstawimy  bezdomne  zwierze  gmina  płaci  za  utrzymanie 

w schronisku do  chwili  adopcji  lub  do końca  życia.   Projekt  uchwały został  pozytywnie 

zaopiniowany przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Warszawie oraz  Powiatowy 

Inspektorat Weterynarii w Pułtusku.

Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gzy oraz zapewnienia tym 

zwierzętom dalszej opieki. 

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

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

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.     

Ad. pkt 8

Skarbnik E. Głowacka -  poinformowała, że w projekcie uchwały są  niewielkie zmiany. 

Na dzień dzisiejszy zachodzi tylko konieczność zmniejszenia dochodów budżetu gminy. 
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Chodzi tu o subwencję oświatową, która została zmniejszona o kwotę 34.877 zł. W planie 

wydatków -  przewidziano 2 zmiany.  Pierwsza dotyczy Komendy Wojewódzkiej  Policji – 

3.000 zł.  ,  druga Gospodarki komunalnej  – ochrona środowiska – kwota 3.500 zł.  Kwotę 

3.000 zł. przeznacza się na Fundusz Wsparcia Policji na zakup kserokopiarki i pozostałego 

wyposażenia dla Zespołu Prewencji w Gzach.  Kwotę 3.500 zł.   przeznacza się na opłaty 

związane ze składowaniem odpadów stałych.   Przypomniała, że na sesji w miesiącu grudniu 

2007 r. była podejmowana zmiana uchwały, ponieważ środki były zaplanowane na paliwo, 

a  później  Policja  zwróciła  się  z  prośbą,  aby   przekazać  je  z  przeznaczeniem  na  zakup 

kserokopiarki. Ponieważ,  było bardzo późno KWP w Radomiu nie była w stanie  zrealizować 

zadania. W związku z tym prosiła,  aby środki, które pozostały w roku 2007 przekazać im 

w roku bieżącym. Po uchwaleniu uchwały zostanie podpisane porozumienie i środki zostaną 

przekazane.  Kwota  –  3.500  zł.  są  to  opłaty  składki  do  Funduszu  Ochrony  Środowiska 

związane z gospodarką odpadami   po byłym wysypisku w Grochach -  Serwatkach. 

Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w sprawie:  zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008. 

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

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

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.   

Ad. pkt 9

Sekretarz  B.  Polańska  –  powiedziała,  że  w  celu  realizacji  przedsięwzięcia  dotyczącego 

projektu szkoleniowego dla  kadr  urzędów administracji  samorządowej  opracowanego  dla 

Priorytetu  V  „Dobre  rządzenie”  Działania  5.2.  „  Wzmocnienie  potencjału  administracji 

samorządowej”  Poddzialania  5.2.1  „Modernizacja  zarządzania  w  administracji 

samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,   należy wyrazić zgodę na wspólne 

zadanie,   polegające   na  przystąpienie  przez  gminę  do  w/w  przedsięwzięcia. 

Do przedsięwzięcia  będzie  należało  10 gmin  :  Świercze,  Sochocin,  Nowe Miasto,  Sońsk, 

Pokrzywnica,  Gzy, Winnica, Dzierzgowo, Opinogóra – Górna,  Naruszewo.  Z programu nie 

mogą skorzystać pojedyńcze gminy , ponieważ minimum w tym programie to kwota 800.000 

zł.  kosztów  dokształcania,  doskonalenia  kadry  administracyjnej.   Dlatego  zawiązuje  się 

konsorpcjum. Następnie z  10 osób po podjęciu uchwał w wymienionych gminach wybrany 

zostanie  lider, który będzie prowadził to przedsięwzięcie. 
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Wynagrodzenie lidera będzie finansowane z projektu. Koszt naszej gminy to 1.000 zł plus 

VAT. Dotyczy to wkładu  na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku.  Poprosiła o 

akceptacje projektu uchwały.

Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w  sprawie:   wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  przez  gminę  Gzy  do  przedsięwzięcia 

dotyczącego  projektu  szkoleniowego  dla  kadr  urzędów  administracji  samorządowej 

opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2  „Wzmocnienie potencjału 

administracji samorządowej ” Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji 

samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

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

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

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 10 

Sekretarz  B.  Polańska  –  poinformowała,  że  skarga  Pani  Wiesławy  Koseskiej  na 

bezczynność Wójta Gminy wpłynęła 15.01.2008 r. Odczytała jej treść.

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że  sprawa rozgraniczeniowa Pani Koseskiej ciągnie  się, 

od  kilku  lat.  Wówczas  na  gruntach  byli  geodeci  i  zrobili   rozgraniczenie   z  wszystkimi 

sąsiadami.  Jednak   Pani  Koseskiej  to  nie  odpowiadało.  Wniosła  odwołanie  i   ponownie 

występuje o przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego. W związku z tym, gmina 

podjęła pewne działania. Jednak  okazuje się, że część właścicieli, z którymi Pani Koseska 

miała rozgraniczenia   nie żyje, a obecni  właściciele gruntów po zmarłych,   są trudni do 

ustalenia.  Dlatego wystąpiono z  pismem,  czy Pani  Koseska jest  skłonna ograniczyć  swój 

wniosek do nieruchomości, których właściciele są  znani , albo podania obecnych właścicieli 

gruntów po zmarłych.    Skarga  Pani  Wiesławy Koseskiej   -  stanowi  załącznik  nr  12 do 

niniejszego protokołu.   

Sekretarz B. Polańska  - powiedziała, że  sprawa skargi była uzgadniana z radcą prawnym. 

W związku z tym, przygotowany został projekt uchwały,  aby skargę na bezczynność uznać 

za bezzasadną. Odczytała  jego treść.

Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w sprawie:  rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy.
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Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 3 głosami „za” 

przy  4  głosach  „wstrzymujących”   pozytywnie  zaopiniowała  projekt  w/w  uchwały 

proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że poprzednia Rada Gminy skargę Pani Jadwigi 

Zaradkiewicz  rozpatrywała  dwa  razy.  Obecnie  Pani  Zaradkiewicz  złożyła  skargę  do 

Wojewody  Mazowieckiego.  Wojewoda  przesłał  skargę  do  rozpatrzenia  zgodnie 

z  właściwością  Radzie  Gminy.  Skargi  są identyczne  od kilku lat.  Ostatnia  uchwała Rady 

Gminy w sprawie skargi   Pani Zaradkiewicz była podjęta w 2005 r. Była to uchwała uznająca 

skargę jako bezzasadną.  Z uwagi na to, że  skarżąca nie wniosła nic nowego do sprawy, 

zgodnie z  art. 239 § 1 Kpa przygotowany został  projekt  uchwały podtrzymujący poprzednie 

stanowisko  Rady  Gminy,  które  brzmiało,  żeby  skargę   uznać  za  bezzasadną.  Odczytała 

projekt uchwały.       

Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w sprawie:  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

przy  1  głosie  „wstrzymującym”   pozytywnie  zaopiniowała  projekt  w/w  uchwały 

proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Skarga Pani Jadwigi Zaradkiewicz na działalność Wójta Gminy stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 12

Skarbnik  E.  Głowacka  –  wyjaśniła,  że  według  ustawy  o  finansach  publicznych 

i  regionalnych  izbach  obrachunkowych,   gmina  co  4  lata  poddawana  jest  kontroli 

kompleksowej.   Kontrolą   objęto  okres  od   01.01.2006  r.   do  31.12.2006  r.   Została 

przeprowadzona  przez  Regionalną  Izbę  Obrachunkową   w  Warszawie   w  czasie  od 

05.09.2007 r. do  09.11.2007 r. Stwierdzono pewne nieprawidłowości i niedociągnięcia, które 

w ciągu 30 dni gmina musiała usunąć i przedstawić RIO jak to zostało załatwione i  jakie 

przedsięwzięcia w tym temacie zostały już podjęte.

Odczytała treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – stanowi załącznik 

nr 16 do niniejszego protokołu. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, czy dalej są ulgi inwestycyjne?
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Skarbnik  E.  Głowacka –  odpowiedziała,  że  dalej  są  ulgi  inwestycyjne  na  budynki 

inwentarskie.  Jednocześnie  poinformowała,  że  otrzymała  wyjaśnienie   Agencji 

Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa ,  w którym pisze, że tam gdzie są zainwestowane 

konkretne   środki  unijne,  (nie  kredyty)  gmina  powinna  odmówić  przyznania  ulgi 

i  jednocześnie  zawiadomić  Agencję  o  takiej  zaszłości.  W  związku  z  tym  od  rolników 

przyjmowane są oświadczenia o odpowiedzialności karnej , że dany rolnik nie korzystał ze 

środków unijnych.   

Ad. pkt 13   

Członek  Komisji  Wiesław  Światkowski  –  zgłosił  wniosek  o   pobudowania  przystanku 

PKS dla  dzieci  w Słończewie. Zaznaczył,  że we wsi jest  grono ludzi,  którzy zrobiliby to 

w ramach czynu społecznego. Chodzi tylko o materiał. Byłaby to koszt w granicach 3.000 zł 

- 3.500 zł.  Poprosił o przegłosowanie wniosku.

Komisja  w  obecności  7  członków  Komisji   -   5  głosami  „za”  przy  2  głosach 

„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek Pana W. Światkowskiego 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – poruszył problem bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Podkreślił, że nie było śniegu i na drogach jest suszej,  ale w związku z  rozmarzaniem ziemi 

pozostały dziury. Poinformował, że w tej sprawie był też wniosek od samych  mieszkańców 

wsi Żebry-Falbogi . Uznał, że doły są strasznie głębokie i nadal na drodze tej rozwala się 

zawieszenie  samochodów.  Chodzi  o  odcinek  drogi  przez  wieś  ,  który  był  dawno  nie 

nawożony żwirem.

Członek Komisji  Jan Kiliś -  zgłosił  potrzebę  wyrównania  drogi  na  odcinku ok.  300 m. 

w kierunku  Państwa Ogrodowczyków  (za  stodołą  Pana  Łyszkowskiego)  oraz  żwirowania 

drogi w kierunku wsi Nowe Borza (gdzie mieszka Pan Obydziński). Poprosił również Pana 

Wójta o zorganizowanie spotkania w jego wsi w sprawie drogi powiatowej Borza – Osiek.

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że równiarka i żwir będzie. Spotkanie w sprawie drogi 

powiatowej zostanie zorganizowane. 

Członek  Komisji  Dariusz  Paradowski –  prosił  o  dowiezienie  żwiru  na  drogę 

we wsi  Przewodowo-Parcele.

Członek Komisji M. Filipowicz – była zdania, że podania o żwirowanie na terenie gminy 

należy rozpatrzyć kompleksowo. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że za drogi gminne odpowiada gmina. 
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Zapytał,  co  będzie,   kiedy do gminy zaczną  wpływać podania  o  zwroty kosztów napraw 

uszkodzonych samochodów ? Jego zdaniem,  tam gdzie wystarczy równiarka  należy puścić 

równiarkę, natomiast tam gdzie  zachodzi potrzeba żwirowania należy dowieźć żwir. 

Wójt Z. Kołodziejski – był zdania, że nasze drogi gminne nie są gorsze od powiatowych.

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – mówił również o potrzebie żwirowania. Zwrócił 

uwagę na fruwające  wycięte krzaki na drodze Gzy – Porzowo. Zapytał,  dlaczego nie były 

wycinane całością tylko w częściach?

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że krzaki wycięła pewna osoba,  która odpracowywała 

wyrok sądowy. Krzaki ktoś zbiera i ma zbierać  do końca. Sprawa zostanie dopilnowana.

Przewodniczący  Komisji  K.  Żebrowski  –  poinformował,  że  na  mostku  k.  Pana 

Chlebowskiego robi się coraz większa dziura.

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – mówiła o budynku w Szyszkach, który należy rozebrać, 

ponieważ grozi zawaleniem,  albo   zabezpieczyć,  żeby nikt  nie miał tam dojścia.   

Wójt Z. Kołodziejski –  odpowiedział, że decyzje o rozbiórce obiektów wydaje Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku.

Następnie poruszył  sprawę sprzedaży  obiektu po byłej  Gminnej Spółdzielni  „Samopomoc 

Chłopska ” w Ołdakach. Zapytał,   czy może dopuścić do sprzedaży za kwotę 300.000 zł.? 

Nadmienił,  że kończy się wycena obiektu i jeśli ktoś kupi obiekt i  go zagospodaruje,  to 

będzie płacił podatek od nieruchomości i stworzy miejsca pracy.

Członek Komisji Z. Kaczorowski – był zdania, że Pan Wójt po upływie każdego następnego 

roku ponawia tą samą propozycję – tanio sprzedać. W związku z tym część radnych i sam jest 

przeciwny tego typu  propozycji.  Osobiście  nie  jest  przeciwny sprzedaży.  Jest  za  każdym 

rozwiązaniem,  które będzie  korzystne dla gminy. Uważał, że kwota 200.000 zł. czy 300.000 

zł.  tak jak wcześniej   proponował  Pan Wójt  i  teraz,   to żadne pieniądze.  Jego zdaniem, 

również  za  rok   można  za  te  same  pieniądze  sprzedać  obiekt.  Zaznaczył,  że  tylko  tej 

propozycji Pana Wójta był przeciwny,  a innych propozycji nie było. Zaproponował, aby Pan 

Wójt  przedstawił  następną  propozycję.  Przypomniał,  że  była  propozycja  radnego  Pana 

Sierzana,  żeby  przeanalizować  zasadność    utworzeniu  targowiska,  która  nie  była 

analizowana, była propozycja,  żeby podzielić działkę i wydzielić  pod przyszłą oczyszczalnię 

ścieków  oraz   propozycja  dobrze  sprzedać.  Uznał,  że  nikt  nie  jest  przeciwny  sprzedaży 

obiektu,  ale nie za 300.000 zł.  Jego zdaniem,  są to żadne pieniądze dla gminy. Można za to 

zrealizować tylko jedną inwestycję,  a potem koniec.
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Wójt  Z.  Kołodziejski –  powiedział,  że  w  związku  z  tym,  że  koncepcja  budowy  dużej 

oczyszczalni  ścieków    w  Ostaszewie  –Włuski   nie  została  zaakceptowana  do  końca 

zaproponował,   aby pomyśleć  o  budowie małej  oczyszczalni  ścieków w Przewodowie – 

Parcelach  i  ekologicznych  przydomowych  oczyszczalni  ścieków.  Poinformował,  że  na 

spotkaniu z sołtysami był regionalny koordynator i omawiał tę sprawę,  ale nie do końca, 

dlatego, aby  bardziej przedstawił i  przybliżył ten temat zostałby zaproszony na najbliższą 

lub  kwietniową  sesję  Rady  Gminy.  Wójt  mówił  również  o  przystąpieniu  gminy  Gzy do 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Zielone Mosty Narwi”.  Uznał,  że być może na 

najbliższą sesję Rady Gminy uda się zaprosić  posła Pana Henryka Kowalczyka i prezesa 

LGD  Alberta  Jaworskiego,  żeby  szerzej  omówili  ten  temat.  Poinformował,  że  podjęcie 

uchwały o przystąpieniu do LGD pozwoliłoby na korzystanie z różnych komponentów   przez 

osoby fizyczne, prawne,  organizacje i samorząd  gminy. 

W sprawie odnowy dziedzictwa kulturowego powiedział, że myślał o obiekcie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Szyszkach,  ale  nie jest to proste i łatwe.  

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – uznała, że w uregulowaniu stanu prawnego działki, musi 

pomóc gmina. 

Wójt Z. Kołodziejski -  wyjaśnił,  że rozmawiał z radcą prawnym i sołtysem wsi Szyszki. 

Sprawa jest bardzo zagmatwana - straż nie ma uregulowanego stanu prawnego własności. 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz - jej zdaniem,  sprawa jest bardzo prosta.  Należy zwrócić 

się do sądu z wnioskiem o nabycie działki przez zasiedzenie.  Właścicielem działki stanie się 

albo gmina albo OSP.

Wójt Z. Kołodziejski – był zdania, że zanim sprawa zostanie załatwiona potrwa co najmniej 

2 lata.

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – miała odmienne zdanie. Według niej takie sprawy sąd 

rozpatruje szybko. 

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że  w tym temacie   podjął już pewne działania i sprawę 

chce wyprostować. Poinformował, że straż nie ma pieniędzy i wszystko prowadzi gmina. Na 

dzień dzisiejszy Pani Frąckiewicz  może pokazać  dokumenty, żeby zobaczyła  jak wszystko 

jest zagmatwane.   

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – jej zdaniem,  sąd może odstąpić od opłat, ponieważ nie 

są to duże pieniądze.
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Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że sąd może odstąpić od opłat,  ale nie musi. Sprawa 

wydawała  się  prosta.  Jednak  okazało  się,  że  jest  bardzo  skomplikowana,  ale  jest  do 

załatwienia. Wyjaśnił, że staż  budynek pobudowała na nie swojej ziemi, wsunęła się w staw 

i w działkę Pana Chojnackiego. Nie wiadomo, czy na przekazanie działki zgodzą się następcy 

Pana  Chojnackiego  i  czy  za  działkę  trzeba  będzie  zapłacić,    czy  nie?  Jego  zdaniem, 

trzeba wszystko pouzgadniać  i  mieć świadków. Uznał,  że  sprawę zaczął  2 miesiące  temu 

i doszedł tylko do tego co wie, ale  jeśli Pani radna załatwi sprawę w ciągu miesiąca,  to 

bardzo o to prosi.

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – poinformowała, że następcy Pana Chojnackiego zgodzą 

się na przekazanie działki. 

Wójt  Z.  Kołodziejski –  poprosił  Panią   Frąckiewicz,  aby  wspólnie  umówili   się 

i  porozmawiali    z  następcą  Pana  Chojnackiego  tj.  Panem  Niesłuchowskim  w  sprawie 

nieodpłatnego przekazania działki,  na co Pani Z. Frąckiewicz wyraziła zgodę. 

Członek  Komisji  Z.  Kaczorowski –  nadmienił,  że  przy  szkole  w  Skaszewie  jest  park 

zabytkowy i budynek, który daje możliwość skorzystania ze środków na odnowę dziedzictwa 

kulturowego.  Jest to przykład tego, że są miejsca na terenie gminy gdzie można na ten cel 

uzyskać pewne pieniądze. Uważał, że  z lokatorami tego budynku nie będzie problemu.

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że gmina nie posiada mieszkań komunalnych. Lokatorzy, 

którzy  tam  mieszkają  znaleźli  się  w  trudnej  sytuacji  życiowej.  W  budynku  były  puste 

mieszkania i trzeba było im pomóc.  Zameldowani są na pobyt czasowy. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że jeżeli  lokatorzy tam są i mają mieszkania, to 

budynek ten i  tak niedługo się  rozleci  i  trzeba  będzie  szukać rozwiązania.  Według niego 

problem  mieszkaniowy to problem, którego w naszej gminie jeszcze nigdy nie próbowano 

rozwiązać,  a takie rodziny są zawsze i odpowiadają za nie gminy.

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – odczytał apel Wójta Gminy Świercze o udzielenie 

pomocy pogorzelcom  na  odbudowę domu,  który uległ  zniszczeniu  w czasie  tragicznego 

w skutkach pożaru w dniu 23.02.2008 r. w Świeszewku gm. Świercze.

           Wobec  zrealizowania  porządku  posiedzenia,  Przewodniczący  K.  Żebrowski 

o godz. 14.20 zamknął posiedzenie Komisji.   

Protokołowała:                                                                                  Przewodniczył:

Zofia Pszczółkowska                   
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