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P R o T O KÓŁ NrXXII/2017 

z Sesj i Rady Gminy Gzy, odbytej w dni u 21 lutego 2017 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Leona Pytela - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 

Ad. pkt l. 

Przewodniczący Rady Gminy L. Pytel - o godz.13.40 otworzył XXII Sesję Rady Gminy 

Gzy. Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr l do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 

13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni: 

l. Biegala Krzysztof 

2. Koc Jadwiga 

Ad. pkt 2. 


Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że porządek obrad Sesji otrzymali wszyscy radni. 


Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pani Wójt chciałaby 


wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 


Nie widząc propozycji do zmiany przedstawionego porządku obrad zarządził głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -13 głosami "za" , przy 


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie porządek 


obrad w brzmieniu jak niżej: 


l. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 

7. Podjęcie uchwały 	 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy Rodziny na lata 

2017-2020. 

8. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie awansu 

zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających 

za 2016 rok. 

http:godz.13.40
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9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Sprawy bieżące gminy. 

II. Wolne wnioski i pytania. 

12. Zamknięcie Sesji. 

Porządek obrad Sesji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Przewodniczący L. Pytel poinformował, że protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy -

Nr XXU2016 odbytej w dniu 28 grudnia 2016 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się 

z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 

Wójt Gminy Barbara Polańska powiedziała, że Prawo oświatowe i Przepisy-

wprowadzające Prawo oświatowe mówi, że obecnie 6-letnie szkoły podstawowe staną się 8-

letnimi szkołami podstawowymi, 3-letnie licea ogólnokształcące staną się 4-letnimi liceami , 

a 4-letnie technika staną się S-letnimi technikami. W tej sytuacji pojawią się przysposobione 

szkoły branżowe. Gimnazja funkcjonujące samodzielnie mogą zostać przekształcone w szkoły 

podstawowe włączone do 8-letniej szkoły podstawowej lub wygaszane. Reforma będzie 

przebiegała stopniowo od 1.09.2017 r. 

Następnie przedstawiła harmonogram zmian systemu edukacji: 

- do 31.03.2017 r. Rady Gmin muszą podjąć uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do 

nowego ustroju, przy wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, 

- do 15.05.2017 r. dyrektor szkoły podstawowej i dyrektor gimnazjum i zasadniczej szkoły 

zawodowej musi pisemnie poinformować nauczycieli o zmianach organizacyjnych 

wynikających z wygaszania lub przekształcania szkoły w tym na temat dalszego zatrudnienia, 

przeniesienia w stan nieczynny lub rozwiązania z nim stosunku pracy, 

- 1.09.2017 r. rozpoczyna się przekształcenie 6-letnich szkół podstawowych w 8-letnie, 

a zasadniczych szkół zawodowych w 2-letnie szkoły branżowe I stopnia, nie klas pierwszych 

w gimnazjach. Jest nowa podstawa programowa w klasach I, IV, VII szkól podstawowych oraz 

w pierwszych klasach szkół branżowych. 

- od 1.09.2018 r. w gimnazjach nie ma klas I i II, 
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- wiosna 2019 r. ostatni egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III gimnazjów, pierwszy 

egzamin ósmoklasisty tj. egzaminy obowiązkowe z języka polskiego, języka obcego 

i matematyki. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty będą miały wpływ na przyjęcie 

ucznia do wybranej szkoły średniej, 

- w 2019 r. o przyjęcie do tych szkół równolegle ubiegać się będą dwa pełne roczniki uczniów, 

ostatni rocznik uczący się w gimnazjach i pierwszy kończący S-letnią szkołę podstawową, 

- od 1.09.2019 r. ruszają 4-letnie licea ogólnokształcące i S-letnie technika, uczyć się będą 

w nich uczniowie po S-letniej podstawówce, w tym samym czasie w równoległych klasach 

będą uczniowie po gimnazjach, liceum nadal będzie 3-letnie, a technikum S-letnie, 

- od 1.09.2019 r. z systemu edukacji znikają gimnazja, 

- wiosna 2022 r. ostatni raz w liceach przeprowadzana jest matura na starych zasadach, 

- wiosna 2022 r. pierwsze egzaminy ósmoklasisty w nowej formule tj. egzaminy z języka 

polskiego, języka obcego i matematyki oraz egzamin z jednego wybranego przedmiotu 

spośród: historii, biologii, chemii, fizyki, geografii, 

- wiosna 2023 r. maturę zdawać będzie pierwszy rocznik abiturientów, którzy uczyli SIę 

w 4-letnim liceum oraz ostatni rocznik, który uczył się w 4-letnim technikum, 

- wiosna 2024 r. maturę zdawać będzie drugi rocznik abiturientów z 4-letniego liceum oraz 

pierwsze roczniki z S-letniego technikum i szkoły branżowej II stopnia. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego odbyły się spotkania w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Gzy oraz spotkanie w świetlicy wiejskiej w Gzach, na które 

przybyli nauczyciele i rodzice. W stosunku do radnych padły zdania twarde, złe i dobre. Do 

dwóch radnych telefonicznie od niektórych osób padły zdania przykre, niecenzurowane , 

zdania które nie powinny paść i nad tym ubolewa. Powiedział, że pierwsze wspólne 

posiedzeniu Komisji było bez rozstrzygnięcia, w woli informacji. Drugie wspólne posiedzenie 

Komisji odbyło się po złożeniu pisma przez Pana dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach. 

Na spotkaniu tym zapadło stanowisko większości radnych, żeby oddziały PG przenieść do 

dwóch szkół podstawowych. Ale gdy pojechali z Panią Wójt, Panem Zastępcą Wójta, Panią 

Przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego do Szczytna 

ki Płońska na spotkanie dyrektorów szkół i samorządowców dwóch powiatów po naświetleniu 

sprawy z ustawy Prawo oświatowe doszli do wniosku, że wszystko od razu zagrać nie może. 
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Po spotkaniu w Szczytnie na ręce Pani Wójt wpłynął list z podpisem 30 uczniów 

PO w Ozach. 

Następnie na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji proponowany na Sesję projekt uchwały 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego uzyskał opinie odmienne. 

O przedstawienie tych opinii poprosił Przewodniczących dwóch Komisji stałych. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj przedstawił pozytywną -

opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (likwidacja PO w Ozach z dniem 

31.08.2017 r.). 

Opinia Komisji Rolnictwa Budżetu z dnia 10.02.2017 r. - stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska - przedstawiła negatywną opinię do w/w projektu uchwały (likwidacja PO 

w Ozach z dniem 31.08.2017 r.). 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 10.02.2017 r. - stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Radny i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Stefan Franczak - zapelował do radnych, 

aby pozwolili uczniom skończyć PO w budynku gdzie dotychczas pobierają naukę, żeby nie 

sprzeciwiali się uczniom i rodzicom i żeby nie przenosić dzieci do szkół, które mają gorsze 

warunki do nauki. Nadmienił, że chodzi tu o pracownie i halę gimnastyczną, Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Przewodowie i w Skaszewie nie są przygotowane na przyjęcie uczniów. Poza 

tym jak się dowiedział istnieje duże prawdopodobieństwo, że uchwała nie jest zgodna z ustawą 

i będzie odrzucona przez Kuratora Oświaty, o czym mówiono na wspólnym posiedzeniu 

Komisji. Dalej zapytał, czy w takim przypadku radni powinni procedować nad taką uchwałą? 

Poprosił o zajęcie w tej sprawie stanowiska przez Panią Wójt oraz Pana Radcę Prawnego. 

Radca Prawny Bogusław Sokalski powiedział, że projekt uchwały akceptował pod -

względem prawnym. Jednocześnie zwrócił uwagę, że kuratorium oświaty nie uchyla uchwał, 

a może wydać jedynie opinię. W związku z tym uznał, że stan prawny może tutaj nie jest 

naj istotniej szy tylko meritum sprawy. 
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Przedstawiciel Mazowieckiej Izb Rolniczych Cezary Wojciechowski odnośnie projektu -

uchwały zapytał, co oznacza zwrot w paragraf I pkt 2 " plan sieci prowadzonych przez Gminę 

Gzy publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych 

w szkołach podstawowych " skoro było tylko jedno gimnazjum, w szkołach podstawowych nie 

było gimnazjów oraz na podstawie jakiego aktu prawnego jest sporządzony projekt uchwały 

likwidujący gimnazjum jak wiadomo, że wszystkie szkoły będą stopniowo wygaszać tj. szkoły 

średnie. 

Radca Prawny B. Sokalski odpowiedział, że projekt uchwały został opracowany na wzór -

ministerialny. Natomiast użycie w liczbie mnogiej wyrazu "gimnazjów" jest przeniesieniem 

słownictwa z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj odnosząc się do wypowiedzi -

Wiceprzewodniczącego Rady Pana S. Franczaka zapytał go, na jakiej podstawie używa 

hipotez, że warunki lokalowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie, czy w PSP 

w Skaszewie są gorsze od warunków lokalowych w Publicznym Gimnazjum? Zaznaczył, że 

warunki lokalowe nie są może wiążące, ale należałoby może też porównać osiągnięcia, wyniki 

nauczania, wyniki egzaminów gimnazjalnych, wyniki egzaminów szóstoklasistów, jeżeli radni 

mają być obiektywni. W kwestii formalnoprawnej powiedział, że bez względu na to jaką 

decyzję podejmą radni, to na razie nie dostali żadnej opinii, która wiązałaby ich jakkolwiek 

przyszłościowo, albo miała nakierunkować, że taka, czy inna decyzja będzie zaopiniowana 

negatywnie bądź pozytywnie. W związku z tym jego sugestia to nie bać się podejmować 

decyzji, bo bez względu na to jaką decyzję podejmie Rada, to wyprzedzanie faktu, że będzie 

to opinia negatywna, czy pozytywna na tym etapie mija się z celem. 

Radny i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak ustosunkowując się do -

wypowiedzi przedmówcy uznał, że podtrzymuje to co powiedział. Prosił, żeby nie porównywać 

infrastruktury na obiekcie gzowskim do obiektu w Przewodowi e i obiektu w Skaszewie. Jest 

to jego opinia. Nie neguje, że w Przewodowie i Skaszewie powstaje szkoła ośmioklasowa. 

Podkreślił, że radni powinni wszystko robić, żeby szkoła w Gzach była zapełniona, żeby jak 

najwięcej uczniów korzystało z będącej infrastruktury. 

Sołtys wsi Sisice Janusz Bilik był zdania, że w Polsce jest taka mentalność, że jeżeli Wójt -

" cała Rada coś chcieliby dobrze dla wsi to wszyscy byliby "za . A jeśliby trzeba cokolwiek 

od wsi dla Rady to wszyscy są "przeciw". 

i 
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Uważał, że na Sesję należało zaprosić kogoś z kuratońum oświaty i nie mówić ciągle, że 

winna jest tylko Rada i Wójt, ponieważ oni otrzymali wytyczne i tak muszą robić. Stwierdził, 

że szkoła nie jest mu potrzebna bo dzieci ma dorosłe. A, to czy szkoła będzie w Gzach, czy 

w Przewodowie nie ma znaczenia, ponieważ autobusy dowiozą dzieci. Tylko w Gzach 

autobusy nie mają gdzie stanąć, żeby poczekać do końca lekcji i muszą przyjeżdżać na plac 

pod cmentarz w Przewodowie. 

Przedstawiciel Mazowieckiej Izb Rolniczych C. Wojciecbowski - stwierdził, że konsultacje 

społeczne odbyły się. A tutaj praktycznie zawsze odbywają się przepychanki, która szkoła ma 

lepsze warunki, która lepiej uczy. Jednak to może nie jest aż takie naj istotniejsze, bo wszystkie 

szkoły się starają i uczą dobrze. Według niego trzeba się przychylić do pisma, jakie do Pani 

Wójt i Rady Gminy skierowała młodzież. Dodał, że na konsultacjach nie słyszał, żeby ktoś 

z rodziców, czy mieszkańców gminy powiedział, żeby zamknąć PG i z powrotem przesłać 

dzieci do szkół podstawowych. Podkreślił, że gimnazjum i tak i tak wygaśnie , więc po co robić 

jakieś niepotrzebne sprzeczki. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami "za przy-

7 głosach "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących" nie podjęła uchwały w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego szkolnego 

(włączenie PG do szkół podstawowych, PG zakończy działalność z dniem 31.08.2017 r.) -

która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel - zarządził 15-minutową przerwę. 

Po przerwie. 

Przewodniczący L. Pytel powiedział, że od Pani Wójt wpłynął nowy projekt uchwały -

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że z uwagi na to, że uchwała w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego nie została 

podjęta, Wójt Gminy ma możliwość wprowadzenia ponownie pod obrady drugiego projektu 

uchwały tym bardziej, że opinie Komisji Rady Gminy były odmienne. 
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Po podjęciu uchwały i zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty i Oddział Powiatowy Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Pułtusku , Rada Gminy do 31.03.2017 r. ma obowiązek podjęcia 

drugiej uchwały o sieci szkół podstawowych i gimnazjów. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (PG pozostaje na 

dotychczasowych zasadach ze stopniowym wygaszaniem) i poddał pod głosowanie. 
" 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za przy 
" 

6 głosach "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących podjęła Uchwałę 

Nr XXIIIl 08/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego - która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska poinformowała, że w projekcie w sprawie zmian -

uchwały budżetowej zmniejszenia w kwocie 5.747 zł i zwiększenia dochodów w kwocie 

5.747 zł dotyczą: 

- działu 756 

- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej - 225 zł, 

- zmiana klasyfikacji budżetowej - 2.000 zł, 

- zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 747 zł. 

- działu 758 

- zwiększenie subwencji w części oświatowej 522 zł, 

- działu 900 

- zmiana klasyfikacji budżetowej - 3.000 zł. 

Po zmianach plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi: 13.876.423 zł w tym: 

- dochody bieżące w kwocie 13.848.423 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie 28.000 zł. 

Jeśli chodzi o wydatki zmniejszenia w kwocie 819 zł i zwiększenia w kwocie 819 zł dotyczą: 

- działu 750 - ostateczne rozliczenie dotacji za 2016 r. na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz 

dowody osobiste. 

Po zmianach plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi:14.176.423 zł w tym: 

- wydatki bieżące w kwocie 13.144.601,36 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 1.031.821,64 zł. 
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Pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj przedstawił pozytywną opinię -

Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2017 i poddał pod głosowanie. 

"Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami 
"
za przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 

Nr XXIII I 09/201 7 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 - która 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Hubert Szajczyk 

poinformował, że podmiotem realizującym Program na poziomie gminy jest GOPS w Gzach. 

Głównym założeniem programu jest stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia rodziny 

poprzez działania mające służyć wspieraniu potencjału rozwojowego rodziny biologicznej na 

wczesnym etapie jej funkcjonowania, wzmocnieniu systemu gwarantującego prawidłowy 

proces wychowawczy oraz ochrony dzieci przed nieprzystosowaniem społecznym, 

marginelizacją i wykluczeniem, poprawie sytuacji dziecka w środowisku szkolnym przez 

wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz wspieranie uczniów wymagających pomocy, zwiększanie 

poziomu bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i rodziny poprzez prowadzenie stosownych działań 

profilaktyczno-edukacyj no-wychowawczych w środowisku, zapobieganie powstawaniu 

sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz skuteczne reagowanie w sytuacjach już 

zaistniałych poprzez udzielanie wielopłaszczyznowego wsparcia. Zasadą nadrzędną Programu 

jest ścisła współpraca podmiotów działających na rzecz dzieci i rodzin, co gwarantuje 

skuteczność podejmowanych działań. Zakłada się, że skuteczność podejmowanych działań 

w zakresie dysfunkcji rodziny będzie osiągana w szczególności poprzez wczesne 

podejmowanie działań profilaktycznych przed wystąpieniem problemów oraz pracy z dziećmi 

ich rodzicami w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym. Celem działania jest 

zapobieganie powstawaniu sytuacji mających niekorzystny wpływ na prawidłowe 

funkcjonowanie rodziny, wsparcie jej w zakresie występujących problemów, zabezpieczenie 
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potrzeb, wpływanie na poprawę trybu jakości życia, pomoc we wzmocnieniu jej wydolności 

opiekuńczo-wychowawczej oraz w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka. 

Odbiorcami działań ujętych w Programie są rodziny przeżywające trudności w sferze 

opiekuńczo-wychowawczej, dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia należytej opieki, 

przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin. Spodziewanym 

efektem realizacji Programu będzie polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucie 

bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych 

zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2017-2020. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - także przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 13 głosami "za" przy-

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 

Nr XXIII 1 10/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 - która 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że ustawodawca ustanowił średnie wynagrodzenie-

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Średnie wynagrodzenie 

nauczyciela stażysty wynosi 2.717,59 zł, nauczyciela kontraktowego 3.016,52 zł, nauczyciela 

mianowanego 3.913,33 zł, nauczyciela dyplomowanego - 5.000,37 zł. Po przeliczeniu 

wynagrodzeń za 2016 r., jeżeli nie osiągną w/w takich wynagrodzeń, do końca stycznia 

2017 r. należy wpłacić jednorazowe dodatki uzupełniające. Za 2016 r. średniego 

wynagrodzenia nie osiągnęli tylko nauczyciele dyplomowani, którym Gmina wypłaciła 

kwotę 27.046,36 zł. 

Pytań nie było. 
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Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie awansu 

zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających 

za 2016 rok - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji, nie było i odpowiedzi. 

Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących gminy powitała nową kadrę, która jest pierwszy 

raz na dzisiejszej Sesji, a mianowicie Skarbnika Gminy Panią Ewelinę Stawińską powołaną na 

stanowisko od 21.01.2017 r., Kierownika USC Panią Monikę Sobczyńską zatrudnioną na 

stanowisku od 1.02.2017 r. (Zastępcą Kierownika USC jest Pani Dorota Nałęcz) i Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pana Huberta Szajczyka zatrudnionego na stanowisku 

również od 1.02.2017 r. 

Następnie zwróciła się z prośbą do Państwa sołtysów o przekazanie w swoich sołectwach 

informacj i o obowiązku sprawdzania sprawności technicznej opryskiwaczy, którymi są 

wykonywane zabiegi środkami ochrony roślin. 

Ponadto rolnicy, którzy mieli przynajmniej raz atestowany opryskiwacz, a teraz go nie używają 

z powodu złomowania, sprzedaży lub przekazania innemu właścicielowi są zobowiązani do 

złożenia informacji w biurze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Warszawie Oddział w Pułtusku. 

Ponadto poinformowała: 

· Spółka z 0.0. 4FRAME z Warszawy organizuje i wykonuje w każdym województwie jedną 

zewnętrzną siłownię o wartości 16.759 zł. Po zgłoszeniu Gminy do udziału w konkursie trzeba 

wysyłać e-smesy. Wygrywa lokalizacja, która uzyska największą liczbę głosów - z każdego 

z 16 województw wygrywa 1 lokalizacja, w której powstanie siłownia. 

Zdaniem Pani Wójt koszt e-smesów będzie większy jak wartość siłowni. 

· Z prośbą o pomoc zwróciła się była mieszkanka pochodząca z terenu gminy Gzy , a obecnie 

mieszkająca w Osieku, gmina Gołymin. Osoby zainteresowane mogą przekazywać 1 % podatku 

na nazwisko Gołębiowski Gabriel. 

· W styczniu 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi 

gminnej we wsi Nowe Przewodowo" na odcinku o długości 900 mb. 
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· Pozostałe wnioski na zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy Gzy " i zadanie pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Szyszki Włościańskie " są w trakcie analizy w Urzędzie Marszałkowskim. 

· Jest już dokumentacja i kosztorys na zbiorniki wyrównawcze. 

· Dużo telefonów otrzymuje od mieszkańców gminy o tym, że rozjeżdżane są drogi żwirowe, 

ale w tej chwili nic na to nie może poradzić. 

· Do 10 lutego 2017 r. można było składać wnioski o dofinansowanie usuwania 

i unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy Gzy. Od 2017 r. usuwanie i unieszkodliwianie 

azbestu z budynków mieszkalnych jest bezpłatne. Na budynkach gospodarczych 

i inwentarskich wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej. 

Soltys wsi Porzowo Józef Sepelowski - pytal, kiedy będą budowane przydomowe 

oczyszczalnie ścieków? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że takjak mówiła wcześniej wniosek o na dofinansowanie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest analizowany w Urzędzie Marszałkowskim 

z realizacją na lata 2017-2018. Kiedy będzie rozpatrzony trudno jest jej powiedzieć. 

Soltys wsi Skaszewo Wlościańskie Robert Strefner - pytał o realizację drogi powiatowej 

Lady - Gąsocin na odcinku Słończewo - Żebry Falbogi. 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że wniosek jest złożony i znajduje się w RIT i nie ma -

konkretnej decyzji. Pan Starosta Pułtuski zapowiada, że jeżeli nie będzie rozpatrzony 

pozytywnie, we wrześniu 2017 r. zostanie złożony drugi wniosek na tzw. "schetynówkę". 

Realizacja drogi byłaby w 2018 r. 

Jeśli chodzi o drogę wojewódzką nr 618 to realizacja drogi będzie w latach 2017-2018, do 

końca roku 2018 będzie zrobiony cały odcinek od Pułtuska do Gołymina. 

Ad. pkt 11. 

Przedstawiciel Mazowieckiej Izb Rolniczych C. Wojciechowski odnośnie zasypanego -

i zamurowanego odpływu rowu odpływowego w miejscowości Ołdaki powiedział, że w tej 

chwili ludzie tam pływają. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że wniosek został przekazany do Starostwa Powiatowego 

w Pułtusku. Jest już po rozmowach z Panem dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych 

w Pułtusku i będą próbować odprowadzić wodę rowem przydrożnym przy drodze powiatowej. 

Przedstawiciel Mazowieckiej Izb Rolniczych C. Wojciechowski - nadmienił, że rów 

przydrożny nie jest rowem odpływowym, jest tam jak duże zagłębienie terenu. 
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Następnie zapytał dlaczego Pani Wójt nie reaguje na bezprawne zasypanie i zaoranie rowu 

odpływowego? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie jest to rów odpływowy, tylko rów, który kończy się 

na połowie działki indywidualnej. Nie jest to rów, który odbiera wodę z sąsiednich działek, 

tym bardziej, że jest po drugiej stronie drogi asfaltowej. W związku z tym jak powiedziała 

wcześniej z Panem dyrektorem ZDP próbują pogłębić rów przydrożny, żeby w jakiś sposób 

odprowadzić wodę. 

Przedstawiciel Mazowieckiej Izb Rolniczycb C. Wojciechowski był zdania, że rów jest -

odpływowy, jest na mapach i powinien istnieć. Nie wie dlaczego Pani Wójt nie chce załatwić 

tej sprawy jak nakazuje Prawo wodne. 

Ad. pkt 12. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.15 

zamknął XXII Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: 

Zofia 


