
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 15/08 

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

odbytego w dniu 25 listopada 2008 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza Żebrowskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Kazimierz Żebrowski – o godzinie 10.17 otworzył posiedzenie 
Komisji i po powitaniu członków Komisji  i zaproszonych gości oświadczył, iż zgodnie z listą 
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 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. Leon Pytel                          - Wiceprzewodniczący Rady Gminy     
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia:     
1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy Gzy na rok 2008. 
3. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę 
    obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2009 rok. 
4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na rok  2009. 
6. Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Gzy 
    na rok 2009.  
7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy. 
8. Sprawy bieżące gminy. 
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie.    
Ad. pkt 1. 
Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, 
jeżeli udzielamy pomocy finansowej innej gminie , konieczne jest podjęcie odpowiedniej 
uchwały. Chodzi tu o obiekt  składowiska odpadów komunalnych w Płocochowie, w sprawie 
którego porozumienie między gminami zostało zawarte już wcześniej. Jest to składowisko      
o funkcji ponadgminnej,    gdzie na podstawie zawartej umowy,  gminy partycypowały           
w kosztach inwestycji i mogą z niego korzystać. Na rok 2008 pomoc wynosi 16.776 zł.               
i wynika z rozliczeń z lat ubiegłych. W roku 2007 gmina  Gzy nie udzielała tej pomocy gdyż nie 
było podanego całkowitego rozliczenia kosztów składowiska,  ponieważ gmina korzystała        
z umorzeń pożyczki. W lutym 2008 r. z Urzędu Miasta Pułtusk nadeszła informacja                   
o rozliczeniu tej inwestycji  i pomoc ta wynosi wspomnianą wcześniej kwotę. Środki na ten 
cel są zabezpieczone w budżecie gminy, ponieważ były już przyjęte   w uchwale w sprawie 
zmian budżetu gminy na rok 2008 w miesiącu lipcu. Pozostaje tylko strona    formalna             
i podpisanie umowy. Środki zostaną przekazane do końca bieżącego roku.    
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Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – zapytał, czy mieszkańcy gminy będą  mogli wywozić 
śmieci na składowisko ?      
Wójt Zbigniew Kołodziejski – odpowiedział, że   śmieci można wywozić.  Z przyjęciem ich nie 
ma problemów,  tylko  trzeba wnieść stosowną opłatę. 
Członek Komisji Zdzisław Sierzan – zapytał, ile wynosi opłata za 1kg dostarczonych śmieci? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że w tej chwili nie pamięta, ale w tym roku stawki opłat 
wzrosły. Wzrost stawek wynika z zarządzeń odgórnych Ministerstwa Ochrony Środowiska. 
Przewodniczący Komisji  K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady 
Gminy – który stanowi  załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 2. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że pokrótce omówi proponowane zmiany i dodała, 
że jeżeli do sesji Rady Gminy otrzyma potwierdzenie z Ministerstwa Finansów wówczas 
zwróci się z prośbą o wprowadzenie ważnej zmiany. Chodzi  o zwiększenie  subwencji 
oświatowej z rezerwy subwencji. Do Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały złożone           
2 wnioski  o zwiększenie środków z rezerwy oświatowej subwencji. Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Przewodowie zaadoptowała 2 pomieszczenia  na salę gimnastyczną i salę do 
prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. PSP             
w Przewodowie złożyła wniosek do gminy, a gmina wystąpiła do MEN. Wniosek został 
przyjęty w całości. W związku z tym uzyskaliśmy zwiększoną subwencję oświatową o kwotę 
50.440 zł., którą  przeznacza się na zakup wyposażenia i pomoce dydaktyczne dla tych dwóch 
sal.  Również wniosek został złożony na remont budynku przedszkola ale na dzień dzisiejszy 
gmina nie otrzymała żadnego potwierdzenia. Gmina otrzymała także środki w wysokości 
5.500 zł. z Biblioteki Narodowej w Warszawie. Z Gminną Biblioteka Publiczną została 
podpisana umowa na zakup nowości wydawniczych. W związku z tym dochody budżetu 
gminy zwiększyły się o kwotę 55.940 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 
8.784.022 zł. Wydatki budżetu zmniejszone są o kwotę 4.700 zł., zwiększone w wysokości 
60.640 zł.  Zwiększenie wiąże  się to z koniecznością zatrudnienia na okres 1 miesiąca 
(grudzień) w ramach wynagrodzenia bezosobowego w przedszkolu, osoby która zatrudniona 
jest przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. Zgodnie z zawartą 
umową gmina musi pokryć ze środków własnych tj. 1.200 zł. plus 1.500 zł. na zwiększenie 
planu dodatku mieszkaniowego i wiejskiego. Zmiany te wiążą się z przeniesieniem środków 
w ramach budżetu oświaty z PSP na przedszkola. W dziale 852  zwiększone zostało zadanie 
na świadczenia z zakresu pomocy dożywiania. Z rozeznania Pani Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że kwotę 2.000 zł. można przeznaczyć na  wyposażenia                 
w związku z realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  Są 
to tylko zmiany pomiędzy paragrafami. 
Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski –  przyznał, że złożenie wniosków o zwiększenie 
środków z rezerwy oświatowej subwencji to bardzo dobra inicjatywa i zapytał, czy były 
ograniczenia w naborze wniosków? Nadmienił, że w rozmowie z dyrektorami szkół,  
dyrektorzy proszą,  aby takich wniosków było więcej. 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że  żeby otrzymać środki z rezerwy trzeba spełniać 
odpowiednie warunki. Każda szkoła nie może ich otrzymać.  
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Jest kilka wariantów, które są  jak gdyby podstawą żeby dostać te środki. Jej zdaniem 
wszystkie szkoły na pewno nie dostałyby, ponieważ 0,6% rezerwy,  to nie jest duża kwota. 
Uważała, że w przyszłym roku gmina znowu będzie się starać o te środki, tylko należy 
zaplanować,  co można byłoby zrobić, czyli pomyśleć, żeby inne szkoły również skorzystały       
w następnym roku. 
W tym momencie na salę obrad przybył  członek Komisji Jan Kiliś Aktualna ilość członków 
Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7. 
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 jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady 
Gminy – który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że średnia  cena skupu żyta ogłaszana jest przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego i  za okres  pierwszych trzech kwartałów tego roku wynosi  
55,80 zł. za 1 dt. 
W tym momencie na salę obrad przybyli członkowie Komisji Marianna Filipowicz i Wiesław 
Światkowski. Aktualna ilość członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 9. 
Skarbnik E. Głowacka – kontynuowała, że zgodnie z ustawą o podatku rolnym  w przypadku 
nieskorzystania z możliwości obniżenia tej ceny, ogłoszona przez Prezesa GUS cena żyta jest 
podstawą do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. Dla gospodarstw rolnych jest to 
2,5 dt. wg ceny żyta  na 1 ha przeliczeniowy, natomiast  dla gruntów, które nie wchodzą       
w skład gospodarstw rolnych sklasyfikowane jako użytki rolne (grunty poniżej 1 ha) 
równowartość pieniężna  w wysokości 5 dt.  żyta. tj. 279 zł. przy cenie 55.80 zł.   Według  
średniej ceny żyta ogłoszonej  Prezesa GUS podatek rolny wynosiłby 139,50 zł. z 1 ha 
przeliczeniowego. W projekcie uchwały proponowane jest obniżenie średniej ceny skupu 
żyta do wysokości 41 zł. za 1dt,  czyli podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosiłby  
102,50 zł. Przypomniała, że   w ubiegłym roku średnia cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS 
była również obniżona   i wynosiła 43 zł. 
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że gmina Gzy ma dochody tylko z podatku rolnego. 
Mieszkańcy nie płacą podatku od mieszkań, jest dużo zwolnień w podatku od nieruchomości.  
Uznał, że w skali innych gmin nie jest to  cena  wyróżniająca się ani w jedną ani w drugą 
stronę. Z uwagi na to, że każda gmina ma swoją specyfikę i ustalenia,  zaproponował 41 zł.  
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 
obszarze gminy na 2009 rok. 
Komisja w obecności 9 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 4 głosami „za” przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz  5 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że generalnie stawki podatku od nieruchomości       
w porównaniu z innymi gminami w naszej gminie są bardzo niskie. W związku z tym jest 
propozycja, żeby stawki podwyższyć o 5% w stosunku do stawek, które obowiązywały na 
terenie gminy w roku 2008.  
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Wysokość stawek podatku od nieruchomości: 
* od gruntów: 
-  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 
    zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków było - 0,39 zł. od 1m2 powierzchni,  
   propozycja -0,41 zł. ,  
-  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych było 1,97 zł. 
   od 1 ha powierzchni , propozycja -  2,07 zł. ,  
-  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  
   publicznego przez organizacje pożytku publicznego  było 0,06 od 1m2 powierzchni, 
   propozycja - 0,07 zł. , 
*  od budynków lub ich części: 
- mieszkalnych było 0,31 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, jest propozycja -  0,31 zł.  Stawka 
została pozostawiona na tym samym poziomie w związku z uchwałą w sprawie zwolnień        
w podatku od nieruchomości.  
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  oraz od budynków mieszkalnych lub      
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej było 12,73 zł. od 1 m2 
powierzchni użytkowej, propozycja – 13,37 zł.,  
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym   
  materiałem siewnym – 4,69 zł.  od 1m 2 powierzchni użytkowej, propozycja – 4,92 zł.  
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  
   zdrowotnych było – 3,84  zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,  propozycja – 4,01 zł., 
- pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  
   publicznego przez organizacje pożytku publicznego  było – 2,37 zł. od 1m2 powierzchni  
   użytkowej, propozycja – 2,49 zł.  
*od budowli  - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy   
o podatkach i opłatach lokalnych. 
Nadmieniła, że jesteśmy nieco  powyżej 50% stawki, która jest określona przez Ministra 
Finansów. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Komisja w obecności 9 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za” przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz  1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że jeśli chodzi o zwolnienia w podatku od 
nieruchomości, to uznano, że nie ma potrzeby zmiany uchwały w tej sprawie podjętej            
w grudniu 2007 r. Z podatku od nieruchomości zostały zwolnione : budynki mieszkalne, 
grunty i budowle służące zabezpieczeniu przeciwpożarowemu, grunty, budynki i budowle 
służące bezpieczeństwu publicznemu, grunty, budynki i budowle stanowiące własność lub 
będące w posiadaniu lub zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych, 
budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem wsi w wodę, grunty, budynki i budowle 
zajęte na potrzeby  działalności  w zakresie pomocy społecznej. Uchwała obowiązuje od  
stycznia 2008 r.,  nie została ograniczona rokiem podatkowym i pozostaje nadal.  
Odnośnie  podatku od środków transportowych poinformowała, że podatek ten również 
zostaje na stawkach uchwalonych w 2007 r. 
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Podatek mieści się w najniższych stawkach, które zostały opublikowane przez Min. Fin.             
i podjęto decyzję,  aby ich nie podwyższać. Są to niewielkie dochody  gminy - w granicach 
6.000 zł. w ciągu roku. 
Ad. pkt 5. 
Członek Komisji i jednocześnie Przewodnicząca Rady Gminy  Marianna Filipowicz - 
przypomniała, że zgodnie ze Statutem Gminy Gzy sesje zwyczajne  powinny odbywać się           
z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał.  Następnie w poszczególnych kwartałach roku 2009   przedstawiła tematykę planu 
pracy Rady Gminy.   
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na rok 2009. 
Komisja w obecności 9 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 9 głosami „za” 
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady 
Gminy – który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 
Sekretarz Gminy Barbara Polańska – wyjaśniła, że terminy i tematyka spotkań 
poszczególnych komisji stałych ściśle łączą się z  pracą Rady. W projekcie uchwały zostały 
umieszczone obowiązujące tematy, które muszą być przedstawione na danych komisjach. 
Pozostałe tematy wynikną z pracy Rady. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Gzy na rok 2009. 
Komisja w obecności 9 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 9 głosami „za” 
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady 
Gminy – który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7. 
Członek Komisji i jednocześnie Przewodnicząca Rady Gminy  M. Filipowicz – 
poinformowała, że  w czasie pełnienia przez nią dyżuru w dniu 28.10.2008 r. zgłosił się Pan 
Tadeusz Grzybowski składając skargę na bezczynność Wójta Gminy. Skarżący poinformował, 
że  w ustawowym terminie nie otrzymał  odpowiedzi na złożone przez niego pismo. 
Wójt Z. Kołodziejski -   przyznał , że  na złożone  pismo nie  została udzielona w wymaganym 
terminie odpowiedź.  Obecnie Pan Grzybowski odpowiedź otrzymał,  a opisanym tematem  
zajmie się. Poinformował, że z pracownikiem odpowiedzialnym  za ten stan  przeprowadził 
rozmowę  upominając, żeby takie rzeczy więcej się nie miały miejsca. Nadmienił, że sprawa 
jest delikatna  i dotyczy drogi. Jest to konflikt na linii sołtys wsi Pan Długołęcki a Pan 
Grzybowski,  gdzie wieś Stare Grochy w roku 2008  otrzymała 6 transportów żwiru,  a sołtys  
żwir   rozdysponował tam,  gdzie uznał za potrzebny. W związku z tym 2 transporty żwiru 
nawiózł na sporną drogę. Nadmienił, że wg pomiarów geodezyjnych  droga ma 2,5 m 
szerokości jednak na gruncie jest szersza (3,0 m albo ponad 3,0 m).  W podaniu Pan 
Grzybowski zwrócił się  o wytyczenie drogi, ale w jego ocenie,   sam ją rozjeździł swoim 
ciężkim sprzętem rolniczym. Zaznaczył, że z drogi tej korzysta  też Pan Długołęcki, który kupił 
grunty i budynki od Pana Kwiatkowskiego. Powiedział, że zastanowi się nad rozdzieleniem 
ziemi , jednak jeśli zajmie się rozgraniczeniem dróg dojazdowych do pól i  do gospodarstw   
to niestety w budżecie gminy zbraknie pieniędzy,  gdyż są to sprawy kosztowne. Sprawą Pana 
Grzybowskiego zajmie się w 2009 roku. 
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Dodał, że na gminie jest kilka takich spraw   między rolnikami między innymi  we wsi Żebry- 
Wiatraki, Gotardy. Jego zdaniem,  jeśli wynajmie geodetę  i zrobi precedens  w tej sprawie,  
to wszyscy będą chcieli wytyczenia spornych dróg.  
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – był zdania, żeby koszty  wytyczenia drogi poniósł 
ten, po czyjej stronie leży  wina. 
Wójt Z. Kołodziejski – uznał, że trudno jest osądzić czyja jest wina.  Dobrze byłoby gdyby 
gmina wytyczyła drogę i zapłaciła za prace geodety,  tylko jak  to wyegzekwować od tej 
osoby, czy  przyzna się, że jest jego wina? Dodał, że wytyczanie dróg to nie tylko koszty 
zarówno ze strony gminy jak i zainteresowanych,  ale są to trudne sprawy. Nadmienił, że 
może się też zdarzyć sytuacja, że przyjedzie geodeta wytyczy drogę,  zabije paliki a w nocy 
ktoś je wyrwie. Zapytał, kto będzie tego pilnował, gdyż często są złośliwości z jednej i drugiej 
strony.  Uznał, że mógłby się podjąć mediacji,  ale  są one trudne, ponieważ ma 
doświadczenie z innych przypadków gdzie można powiedzieć,  że ludzie są  tak zadziorni          
i  tak zaparci, że  trudno dojść do porozumienia.    
Uważał, że jego wina polega tylko na tym, że zawinił  pracownik   i Panu Grzybowskiemu nie 
udzielił we obowiązującym terminie odpowiedzi na  złożone pismo.  
Członek Komisji Z. Sierzan – powiedział, że Pan Grzybowski może chce , żeby gmina odkupiła 
od niego 1 m szerokości pola i zrobiła drogę gminną. 
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że nie wie,  co w zamiarze ma Pan Grzybowski. W złożonym 
piśmie pisze o wytyczeniu.  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leon Pytel – był zdania, że droga o szerokości 2,5 m , przy 
dzisiejszym sprzęcie , to żadna droga.  
Członek Komisji Wiesław Światkowski – nadmienił, że Pan Grzybowski pisał o kamieniach. 
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że  wożony na drogi żwir był drobny bez kamieni. 
Członek Komisji Z. Sierzan – miał odmienne zdanie. Uznał, że są kamienie,  nawet takie, że 
nie można ich udźwignąć. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – był zdania, że rzecz dotyczy tego, że skoro droga jest 
gminna, to gmina powinna wiedzieć gdzie  ta droga jest  i jakie ma mieć wymiary. 
Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że jest to wewnętrzna droga dojazdowa do pól, 
zabudowań.  
Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że takimi kwestiami Radni nie powinni się w ogóle 
zajmować, jeśli ktoś komuś wszedł w szkodę, to od tego są sądy. 
Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, czy powyższa droga figuruje na mapie ? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że na mapie geodezyjnej droga istnieje o szerokości 
2,5m. Nie jest też drogą gminną, ale jest w zarządzie gminy. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – jego zdaniem, Pan Wójt naruszył tylko termin udzielenia 
odpowiedzi  i ma dar   robienia z drobnych spraw rzeczy skomplikowane. 
Wójt Z. Kołodziejski – uznał, że skarga jest zasadna, a jeśli chodzi o kwestię udzielenia 
odpowiedzi, to została udzielona. 
Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła,  że Pan Grzybowski na złożone pismo powinien otrzymać 
odpowiedź w ciągu 1 miesiąca. Jeżeli sprawa jest bardzo trudna, można  wystosować pismo 
o przedłużenie terminu. W związku z tym, że Pan Grzybowski nie otrzymał odpowiedzi na 
swoje pismo w ciągu miesiąca  o przedłużeniu terminu,  zgodnie z Kodeksem postępowania 
administracyjnego  skarga jest zasadna. 
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Członek Komisji Z. Sierzan – powiedział, że nie wie co się dzieje,  ale w Urzędzie Gminy jest 
nieprzestrzegane   udzielanie odpowiedzi i nie jest to pierwszy przypadek. 
Wójt Z. Kołodziejski  - odpowiedział, że będzie przestrzegał i dopilnuje,  żeby odpowiedzi na 
złożone pisma udzielane były terminowo 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy. 
Komisja w obecności 9 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za” przy 
1 głosie „przeciwnym” oraz 3 głosach „wstrzymujących” pozytywnie  zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8. 
Wiceprzewodniczący Rady  L. Pytel – podziękował radnym, Pani Przewodniczącej Rady            
i Panu Wójtowi za zgłoszenie jego osoby do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 
„Zielone Mosty Narwi”. Poinformował, że w dniu 24.11.2008 r. w Nasielsku odbyło się 
posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Osobiście został wiceprzewodniczącym tej Rady, 
przewodniczącym został Pan Bogdan Ruszkowski z Nasielska. W związku z tym, nadmienił, że 
czeka radnych  w przyszłym półroczu sporo spraw.  Odnośnie rozeznania z jakich środków 
będzie można skorzystać, to środki prawdopodobnie mogą być w miesiącu wrześniu 2009 r. 
Środki będą od Marszałka i z innych źródeł. Poinformował, że jest już opracowana Strategia 
Stowarzyszenia, ale żeby była dobrze opracowana musi się opierać na strategiach gmin.       
W związku z tym,  zwrócił się z prośbą,  żeby do porządku obrad sesji Rady Gminy 
wprowadzić  uchwałę o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 
2009-2020. Jego zdaniem, jest to sprawa pilna,  od której nie ma ucieczki. Jeśli chodzi o 
sprawę sanitacji gminy,  to w grę wchodzi  zlokalizowanie konkretnego  miejsca pod  
oczyszczalnię i jak najszybsze przystąpienie do planu i wydania decyzji o zagospodarowaniu       
i opracowanie projektu. Dodał, że gmina Pułtusk ma podjętą uchwałę  o przyjęciu 
nieczystości płynnych z własnego terenu. Z tego co wie,  to po koleżeńsku może przyjąć ścieki 
z instytucji publicznych jakimi są szkoły i gmina natomiast od  rolników nie będą 
przyjmowane ścieki. Gmina Winnica również nie jest w stanie przyjąć naszych ścieków, 
ponieważ dostawa ścieków jest dwukrotnie wyższa jak możliwości przerobu. Uznał, że te 
sprawy należy wprowadzić do porządku obrad sesji. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – nawiązując do Lokalnej Grupy Działania „Zielone Mosty 
Narwi” przypomniał, że środki będą we wrześniu 2009 r. i zapytał w jakich wielkościach. 
Wiceprzewodniczący Rady  L. Pytel – odpowiedział, że na bieżąco będzie o tym informował 
teren gminy. 
Poinformował, że jeśli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków, to w programie LGD 
będą przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zaproponował,  żeby 4 miejscowości w naszej 
gminie, które są narażone na szczególne stężenia azotowe (Ostaszewa) jeżeli będą 
możliwości , jak  najszybciej dofinansować oczyszczalnie przydomowe. 
Wójt Z. Kołodziejski – pogratulował Panu Wiceprzewodniczącemu Rady wyboru na 
Wiceprzewodniczącego  Stowarzyszenia LGD „Zielone Mosty Narwi”.  
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski  - zgłosił wniosek o podjęciu na najbliższej sesji Rady 
Gminy uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gzy na 
lata 2009-2020 i poddał pod głosowanie.  
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Komisja w obecności 9 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 9 głosami „za” 
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w wniosek. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że gmina sama nie opracuje strategii rozwoju. W projekcie   
budżetu na 2009 r. nie ma  zaplanowanej kwoty na ten cel , dlatego do projektu trzeba 
będzie wprowadzić autopoprawkę. Jeśli chodzi o sanitację gminy,  to w projekcie budżetu 
zostało wstępnie zaplanowane 120.000 zł. ( wykupienie  działki pod oczyszczalnię, 
dokumentacja) ale środków tych na pewno będzie za mało. 
Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że  docenia ten problem. W budżecie na rok 2009  chce 
rekultywować i zlikwidować wysypisko śmieci w Grochach-Serwatkach. Nadmienił, że nie jest 
to zadanie inwestycyjne,  ale środki na ten cel będą przewidziane. W sprawie sanitacji gminy 
przypomniał, że była w programie na tę kadencję.  W rejonie Ostaszewa nie doszła do 
skutku, ale musimy to robić. Koncepcję projektową, techniczno-technologiczną sanitacji 
gminy,   gmina posiada. Uznał, że na najbliższych posiedzeniach Komisji pod koniec miesiąca 
grudnia br.  sprawę trzeba przedyskutować głębiej i zrobić małą oczyszczalnię ścieków, 
ponieważ będzie problem z oddaniem ścieków. Zaznaczył, że gmina pod oczyszczalnię nie ma 
działki. Wskazanie lokalizacyjne jest,  ale nie ma konkretnie,  w  którym miejscu ma ta 
oczyszczalnia być i trzeba nad tym się zastanowić.  Jednak , żeby oczyszczalnia funkcjonowała 
należy do kilku wsi pobudować  sieć kanalizacyjną.   Reszta gminy przewidziana jest pod  
przydomowe oczyszczalnie ścieków, ponieważ w związku z zabudową kolonijną 
skanalizowanie całej gminy jest niemożliwe. W kwestii kosztów sanitacji  przypomniał, że są 
3 razy wyższe od wodociągowania,  a gmina jest o niskich dochodach.  Dodał, że w  
podatkach od nieruchomości jest dużo zwolnień,   pieniędzy jest brak, a  potrzeby                    
i oczekiwania społeczeństwa są duże. W związku z tym należy wspólnie usiąść                             
i przedyskutować jak realizować to najtańszym kosztem. 
Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, co z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, które 
prezentował przedstawiciel  EUROINSTAL-u w Ciechanowie? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że gmina ma zebranych  ponad 100 osób chętnych            
i trzeba to wkomponować w całość. 
Członek Komisji Z. Sierzan – nadmienił, że nadejdzie  czas, że jeśli ktoś nie przedstawi  
umowy na wywóz nieczystości stałych i nieczystości płynnych a będzie chciał budować 
wówczas będzie problem z pozwoleniem na budowę.  
Członek Komisji Włodzimierz Żbikowski  -  zapytał, jak będzie wyglądała organizacja hali 
sportowej, gdyż wie, że zmieniła się osoba odpowiedzialna. Grupy sportowe chcą korzystać     
z hali a w tej chwili jest to jakoś utrudnione  ? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że do opieki na halą zatrudniony ma być Pan 
Frąckiewicz   z Szyszk. Wszystko trzeba uzgadniać z Panem Frąckiewiczem i Panią dyrektor 
Publicznego Gimnazjum. 
Członek Komisji W. Żbikowski  - zapytał,  czy na dzień dzisiejszy, jeśli ktoś chce korzystać            
z hali,  to czy jest możliwość, czy nie,  a jeśli tak, to z kim można  rozmawiać? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że myśli , że  wszystko zostało  załatwione i jest 
możliwość korzystania z hali sportowej. Uzgodniono, że halą sportową będzie zarządzał      
Pan Frąckiewicz. 
Członek Komisji W. Żbikowski - zapytał, czy z osobą tą  została już podpisana  umowa  ? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że prawdopodobnie tak. Sprawa miała być załatwiona. 
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Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że podpisanie umowy z Panem Frąckiewiczem leży             
w gestii dyrektora szkoły, a  pieniądze na szkołę są. 
Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – poinformowała, że umowa nie została jeszcze 
podpisana. 
Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że jeśli umowa nie została jeszcze podpisana, to będzie 
starał się żeby wszystko sfinalizować.  
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – zapytał, co zrobić z Zakładem Usług Komunalnych     
w Pułtusku, ponieważ już drugi miesiąc nie odbiera śmieci? Dodał, że wystawiane pojemniki 
przewracają psy. 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że w sprawie nieodbierania śmieci przez ZUK będzie 
dzwonił. 
Następnie przedstawił,  problem z pogorzelcami,  o czym radni na pewno czytali w Tygodniku 
Ciechanowskim. Poinformował, że  od wybuchu pożaru biegnie 2 rok. Po pożarze budynku 
mieszkalnego Rodziny Państwa Salwin,  z Panem dyrektorem Domu Pomocy Społecznej          
w Ołdakach na 3 miesiące podpisał umowę na wynajem lokalu mieszkalnego natomiast 
później miał zapewnić mieszkanie. Uznał, że na dzień dzisiejszy nie ma gdzie ulokować 
rodziny Państwa Salwin a Pan  dyrektor DPS nie chce przedłużyć umowy. Dodał,  również, że  
wiadomym jest, że jeśli ktoś wprowadzi się w lepsze warunki, to w gorsze nie chce przejść. 
Obecnie proponuje, że  miałby możliwości zapewnienia tej rodzinie lokalu w Skaszewie, jeśli 
Pani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej opuści lokal. Jednak  Pani dyrektor lokalu nie 
opuszcza i pewnie rodzina będzie zimować w DPS.  Jednak kwestia jest   w tym, że Starostwo 
Powiatowe w Pułtusku opierając się na przepisach  pisze o udzielenie pomocy finansowej na 
2008 r. powiatowi  w wysokości 24.360 zł.  a w przypadku dalszego przebywania rodziny w 
roku 2009 zabezpieczenie środków finansowych w wysokości  42.000 zł.  jako rekompensaty 
utraconych dochodów za brak wykwaterowana w/w rodziny, podając, że w lokal, który 
zajmuje rodzina Państwa Salwin,   miał być przeznaczony do korzystania dla podopiecznych 
DPS. Podkreślił, że pomoc dla rodziny była udzielana ze wszystkich stron tj. ludzi,  gminy, 
Starostwa Powiatowego. Uznał, że jako Wójt Gminy nie jest w stanie zapewnić rodzinie  
standardowych  warunków jakie są w DPS. Dyrektor DPS w Ołdakach w swoich 
wypowiedziach twierdził, że rodzinie Państwa Salwin należało przydzielić lokal po Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Gzach,  gdzie  jak wszyscy wiedzą warunki mieszkaniowe są trudne. 
Można było również rodzinie przydzielić  2 klasy w PSP w Skaszewie aby sama je sobie 
przystosowała do zamieszkania. Rodzina Państwa Salwin mówi, że z trudem budują budynek 
mieszkalny, gdyż pracują 2 osoby i faktycznie być może jest im ciężko.   Złożyli  oświadczenie,  
że lokal w DPS mogą opuścić  na koniec czerwca 2009 r. Poinformował, że w prasie              
Pani Salwin  wypowiadała się, że jeszcze przydałaby się pomoc od gminy i Rady. Chodzi          
o  pomoc  w dokończeniu domu. Następnie  zapytał, co ma zrobić z tym fantem i jak to widzą 
członkowie Komisji?  
Członek Komisji Jan Kiliś – był zdania, że jeżli Państwo Salwin mają pracę,  to pomóc im 
załatwić kredyt.                                                               
Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, czy Państwo Salwin w ogóle zaczęli budowę domu, 
ponieważ kiedyś przejeżdżając  przez Sulnikowo widział, że pustaki jak stały tak stały? 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poinformował, że przejeżdżając wczoraj widział, że  
budynek jest pod dachem.  
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Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że budynek jest pod dachem, z tym że blachodachówkę         
w kwocie 3.380 zł. zakupiono ze środków   , które pochodziły z  konta Społecznego Komitetu 
Pomocy Pogorzelcom. Obecnie , tak jak mówił wcześniej Starostwo Powiatowe i dyrektor 
DPS upomina się od gminy udzielenia  pomocy finansowej jako rekompensaty  utraconych  
dochodów, ponieważ rozszerzyłby działalność – stworzyłby lokal dla 2 podopiecznych i z tego 
tytułu od Wojewody uzyskałby pieniądze.  
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, czy Pan Majewski  dyrektor DPS wcześniej 
zapowiadał, że będzie występował z takimi żądaniami? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że Pan dyrektor tego nie zapowiadał. Następnie 
odczytał pismo Starosty Pułtuskiego. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że podejrzewa, że jeśli gmina zgodzi się na zapłatę 
kosztów,  to  Państwo Salwin nie będą zainteresowani zmianą lokalu. Jego zdaniem,  jeśli ze 
strony Pana Wójta nie było zobowiązań,  to nie może być  roszczeń.  
Członek Komisji Z. Sierzan – powiedział, że sprawa była za mocno  nagłośniona przez Panią 
sołtys z Sulnikowa. 
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że w  nieszczęściu było jeszcze nieszczęście, że nieruchomość 
nie była własnością Pani Salwin. W związku z tym, musiała zostać przeprowadzona sprawa 
spadkowa, która trwała ponad rok.  Dopiero  po roku czasu,   Pani Salwin mogła wyrobić 
dokumentację, uzyskała pozwolenie i rozpoczęła budowę.  Dlatego wszystko się to 
przeciągnęło  i nie ma związku z tym, że ktoś nagłośnił sprawę. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że Pan Wójt  również dobrze może napisać prośbę 
do Pana Majewskiego dyrektora  DPS i zaproponować odwieszenie udzielenia pomocy 
finansowej dla powiatu, ponieważ gmina też ponosi  pewną stratę, gdyż co roku zwalnia DPS 
z podatku od nieruchomości. 
Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała,  ile wynosi roczna kwota podatku od 
nieruchomości DPS? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że DPS to państwowa jednostka budżetowa. Roczna 
kwota podatku od nieruchomości,  którą płaciłby DPS wynosi 2.314 zł.  z tym, że w tym  jest 
policzony budynek mieszkalny. Gdyby było bez budynku mieszkalnego, czyli pozostałe grunty 
i budynki  byłaby to kwota 880,40 zł.  
Wójt Z. Kołodziejski – w jego ocenie, skoro  Pan dyrektor  DPS nie przedłużył z nim umowy 
na wynajem lokalu, obecnie rodzina Państwa Salwin nie jest jego lokatorem. Dodał, że jeśli      
z lokalu w Skaszewie wyprowadzi się Pani dyrektor PSP   a do końca czerwca 2009 r.  
Państwo Salwin nie wykończą domu,  wówczas  być może będzie musiał odnowić lokal              
i wprowadzić rodzinę. Kwestia tylko,  czy rodzina na to się zgodzi? 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – zapytał, czy  rodzina Państwa Salwin może odmówić 
takiej pomocy? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że nie wie. Pani Salwin powiedziała, że może  
wyprowadzić się nawet pod namiot, ale do końca czerwca 2009 r. chce mieszkać w DPS         
w Ołdakach.   
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski  - poddał pod głosowanie udzielenie pomocy 
finansowej na 2008 r. powiatowi pułtuskiemu w wysokości 24.360 zł. jako rekompensaty 
utraconych dochodów za brak wykwaterowania z Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach 
rodziny Państwa Salwin. 
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Komisja w obecności 9 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu – 9 głosami 
„przeciw” negatywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w udzielenie pomocy. Głosów „za”            
i „wstrzymujących” nie było. 
Członek Komisji Wiesław Światkowski – powiedział, że rolnicy pytają się o zwrot podatku 
akcyzowego od oleju napędowego.  
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że w tej chwili połowa   przelewów została już 
przekazana do Banku, pozostałe zostaną przekazane jutro.  Środki można będzie odbierać 
jutro  w godzinach popołudniowych. 
Sekretarz B. Polańska -  poinformowała, że od dziś jest podpisana umowa z opiekunem hali      
i z hali można będzie korzystać. Umowa podpisana jest do 12.12.2008 r. z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Pułtusku,  gdyż mamy możliwość finansowania części wynagrodzenia ze 
środków PUP. Od 12.12.2008 r. zatrudnienie opiekuna hali będzie na umowę zlecenie.          
Po nowym roku gmina ponownie złoży wniosek, żeby część środków została sfinansowana 
przez PUP ramach prac interwencyjnych.  
Wójt Z Kołodziejski -  uważał, że hala będzie wykorzystywana 2 - 3 razy w tygodniu. 
Członek Komisji Z. Sierzan – poinformował, że  młodzież z Pękowa jeździ grać w piłkę do 
Karniewa. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – zapytał,  ile kosztuje godzina wynajmu hali? 
Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że był opracowany  cennik wynajmu, ale w tej chwili 
nie pamięta. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – wyjaśnił, że też dokładnie nie pamięta,  ale dla osób               
z terenu pierwsza i druga godzina  wynajmu hali była po 20 zł.,   trzecia godzina chyba była za 
15 zł. 
Członek Komisji W. Żbikowski – uznał, że warto byłoby opracować nowy cennik wynajmu 
hali. Dla mieszkańców gminy Gzy cennik powinien być oddzielny, natomiast dla obcych  
opłata powinna być taka jaka jest  wszędzie dookoła tj.  od 80 do 120 zł. za godzinę. Dodał, 
że   są biznesmeni, którzy mają pieniądze  i mogą wynająć na 2-3 godz. na przykład tenisa 
ziemnego, ponieważ ich stać na to i oni  chętnie za to  zapłacą.   
Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że na następne posiedzenie Komisji przyniesie 
cennik jaki jest i można będzie podyskutować, żeby ewentualnie zmienić stawki od nowego 
roku. 
Członek Komisji M. Filipowicz  - zapytała, gdzie wpłacane są pieniądze za wynajem hali 
sportowej?  
Sekretarz B Polańska  - odpowiedziała, że pieniądze za wynajem hali sportowej wpłacane są 
do opiekuna, a następnie opiekun wpłaca je do kasy Zespołu Obsługi Szkół.  
Wójt Z. Kołodziejski – przekazał członkom Komisji zaproszenia na uroczystość poświecenia  
używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który został  zakupiony dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowie –Majorat  przy  dofinansowaniu z Województwa 
Mazowieckiego. Uroczystość odbędzie się 29.11.2008 r. godz. 13.30  w Przewodowie-
Majorat. Następnie poinformował, że jutro tj. 26.11.2008 r. o godz. 8.30 w Szyszkach 
odbędzie odbiór remontu budynku. Dodał, że remont obiektu  trochę sponsorował Pan 
Radecki.  Gminę   kosztowało to  ok. 20.000 zł.  
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – uznała, że wyremontowany obiekt jest  bardzo ładny              
i wszyscy są zadowoleni. 
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Członek Komisji W. Światkowski – poinformował, że w dniu 27.10.2008 r. odbyło się 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Spółdzielni Kółek Rolniczych. Na zebraniu zapadła 
decyzja o sprzedaży obiektu w Szyszkach. Obiekt wyceniono na  ok. 240.000 zł.  Dodał, że       
z uwagi na to, że kupnem obiektu zainteresowanych  jest sporo osób,  być może cena 
obiektu będzie wyższa. Po burzliwej dyskusji  uchwalono, że 40% środków uzyskanych ze 
sprzedaży obiektu pozostaje   w rejonie Szyszk. Pozostałe 60% środków przeznaczone 
zostanie na ratowanie SKR w Przewodowie.  Walne Zebranie postanowiło 40% uzyskanych  
środków  ze sprzedaży , przekazać do dyspozycji Kółka Rolniczego w Ostaszewie-Pańki, które 
posiada swoje konto. Podkreślił, że z uwagi na złe gospodarowanie (ciągłe długi) Zarząd SKR 
zwolnił Pana Jerzego Stachnię z pełnionej  przez niego funkcji  prezesa SKR.  
                  Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. Żebrowski                    
o godz. 11.55 zamknął posiedzenie Komisji.    

 

Protokołowała:                                                                                  Przewodniczył: 

Zofia Pszczółkowska                    
 


