
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 28/10 

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

odbytego w dniu  02 listopada 2010 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza śebrowskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 
Przewodniczący Komisji Kazimierz  śebrowski – o godzinie 10.10 otworzył posiedzenie 
Komisji i po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, iŜ 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. Zbigniew Kołodziejski     - Wójt Gminy 
2. Barbara Polańska             - Zastępca Wójta 
3. ElŜbieta Głowacka           - Skarbnik Gminy  
4. Jadwiga Frąckiewicz        - kierownik ZOSz. w Gzach  
5. Danuta Ojrzeńska            - dyr. PSP w Skaszewie 
6. Janina Dąbrowska            - dyr. PSP w Gzach 
7. Agnieszka Domańska       - dyr. PG w Gzach  
8. Anna Zalewska                - dyr. PSP w Przewodowie     
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę  Nr XXVIII/142/10 Rady Gminy Gzy z dnia 
    30 marca 2010 r,  w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kozłówka”. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
3. Zapoznanie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w sprawie średniej 
    ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. przyjmowanej  jako 
    podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze  gminy na 2011 r.  
4. Projekt uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy. 
6. Informacja  o stanie  realizacji zadań oświatowych wraz z wynikami sprawdzianu       
    i egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010 w Gminie  Gzy. 
7. Informacja o złoŜonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy. 
8. Informacja  o złoŜonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji  
    samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 
9. Sprawy bieŜące gminy. 
Zastępca Wójta Barbara Polańska – zaproponowała rozszerzenie porządku posiedzenia       
o dodatkowy punkt  „Zapoznanie się z projektem „Programu  zapobiegania  przestępczości 
oraz  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011 – 2014” z prośbą            
o jego analizę i  zgłoszenie ewentualnych uwag. Ustalono, Ŝe punkt ten będzie omawiany  
jako 9,   przed „Sprawami bieŜącymi gminy” natomiast „Sprawy bieŜące gminy”  będą 
omawiane jako  pkt 10 porządku posiedzenia.  
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Na wniosek Przewodniczącego Komisji K. śebrowskiego  Komisja jednomyślnie  przyjęła 
następujący porządek posiedzenia  w brzmieniu jak niŜej:  
1. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę  Nr XXVIII/142/10 Rady Gminy Gzy z dnia 
    30 marca 2010 r,  w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kozłówka”. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
3. Zapoznanie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w sprawie średniej 
    ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. przyjmowanej  jako 
    podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze  gminy na 2011 r.  
4. Projekt uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy. 
6. Informacja  o stanie  realizacji zadań oświatowych wraz z wynikami sprawdzianu       
    i egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010 w Gminie  Gzy. 
7. Informacja o złoŜonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy. 
8. Informacja  o złoŜonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji  
    samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 
9. Zapoznanie się z projektem „Programu  zapobiegania  przestępczości oraz  porządku  
    publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011 – 2014. 
10. Sprawy bieŜące gminy. 
W tym momencie na salę obrad przybyła członek Komisji Zofia Frąckiewicz. Aktualna ilość 
członków Komisji biorących udział w posiedzeniu – 7.  
Ad. pkt 1.  
Zastępca Wójta B. Polańska - wyjaśniła, Ŝe  w opracowanym „Planie odnowy miejscowości 
Kozłówka” był zapis, Ŝe remont świetlicy w miejscowości  Kozłówka będzie realizowany      
w II etapach. Na I etap został złoŜony wniosek, natomiast w II etapie jest zapis – termin 
realizacji 2012 –2013. W związku z tym, Ŝe jest moŜliwość złoŜenia wniosku w tym roku        
i skorzystania ze środków,  naleŜy dokonać zmiany zapisu  - II etap  realizacja – 2010 - 2012.  
Nadmieniła, Ŝe dokumentacja  kosztorysowa   do kwoty 300.000 zł. zostanie opracowana do 
najbliŜszej sesji Rady Gminy, aby  konkretną kwotę  moŜna było   wprowadzić do zmian  
budŜetu gminy. 
W tym momencie posiedzenie Komisji  opuściła  członek Marianna Filipowicz  
pomniejszając ilość członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do 6 osób. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji K.  śebrowski – poddał pod głosowanie  projekt uchwały              
zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/142/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2010 r. w 
sprawie zatwierdzenia „ Planu odnowy miejscowości Kozłówka”. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -    6 „za”, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących”  - pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu.   
W tym momencie na salę obrad przybyła członek Komisji M. Filipowicz. Aktualna ilość 
członków Komisji  biorących udział w posiedzeniu – 7. 
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Ad. pkt 2. 
Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka – powiedziała, Ŝe po przeanalizowaniu  budŜetu za 
trzy kwartały zostały wprowadzone zmiany do uchwały budŜetowej zarówno w planie zadań 
inwestycyjnych   jak i w wydatkach bieŜących.   W dochodach  gmina osiągnęła za 3 kwartały 
wyŜsze dochody z tytułu opłat  za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych o kwotę 
2.464 zł.  Środki te przeznaczone są w całości na przeciwdziałanie alkoholizmowi.                 
W związku z tym zostały zwiększone dochody i jednoczenie wydatki. W  dziale 921 gmina 
otrzymała dodatkowe środki na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej dla 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach  w kwocie -  1.700 zł.   
Dochody zmniejszenia : w dziale 801 Oświata i wychowanie  zmniejszenie planu dotacji              
o kwotę 31.925 zł. tj. 50% wartości kosztorysowej  wiąŜe się z zadaniem  Budowa placu 
zabaw   w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie.  Zadanie było wprowadzone do 
realizacji w 2010 r. ale  ze względu  na brak ofert wykonawców,  do końca roku  nie będzie  
wykonane. 
Po stronie wydatków zmniejszenia:  w dziale Rolnictwo i łowiectwo – 50.500 zł. Jest to 
zmniejszenie planu wydatków zadania „ Wykup gruntów i inne prace przygotowawcze 
budowy gminnej oczyszczalni ścieków”.  Zadanie te do końca roku nie będzie wykonane.         
W dziale 600  zmniejszenie  planu wydatków o  1.200 zł. na zadanie  „Opracowanie 
dokumentacji projektowo-technicznej na przebudowę drogi Gotardy – Ślubowo”,                     
a zwiększenie 1.200 zł. na zadanie „ Opracowanie  dokumentacji projektowo-technicznej na 
przebudowę drogi Słończewo”. W dziale 750 kwota 10.000 zł.  – jest  to zmniejszenie planu 
wydatków  dotyczących wynagrodzenia osobowego z przeznaczeniem na składkę ZUS od 
wynagrodzeń równieŜ w dziale 750. 
W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie  wydatków o kwotę 150.596 zł. tj. zadanie 
„ Budowa placu zabaw” – 65.350 zł. – wydatki inwestycyjne  i wydatki bieŜące 85.246 zł. 
Środki te zostały przeniesione na pozostałe wydatki bieŜące  tj.  zakup oleju opałowego, 
energii, naprawę urządzeń grzewczych oraz w niektórych szkołach  niewielkie zmiany          
w wynagrodzeniach osobowych i dodatkach  dla nauczycieli wynikające z rozliczeń płac        
tj.  w PSP w Gzach i PSP w Skaszewie. 
W dziale 921- kwota 4.000 zł. jest to przeniesienie wydatków na zadanie inwestycyjne            
„ Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce II etap” na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej i przeniesienie z załącznika jednorocznego  do załącznika 
wieloletniego.  
Zwiększenia  wydatków: w dziale 600  o kwotę 1.200 zł przeznacza się na „Opracowanie 
dokumentacji na przebudowę drogi Słończewo”,  w dziale 750  kwotę 10.000 zł  przeznacza 
się na składki ZUS od wynagrodzeń. W dziale 801   zwiększenie o kwotę  105.246 zł. z tego 
na: wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli - 23.932 zł.,  na zakup oleju opałowego dla 
szkół w Gzach i Skaszewie - 71.034 zł,.  opłata za energię elektryczną 7.780 zł.,  oraz 
naprawę  urządzeń grzewczych w PSP w Skaszewie  2.500 zł.  
W dziale 851 kwotę 2.464 zł. przeznacza się  na realizację zadań zawartych w Programie 
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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W dziale 900 Gospodarka komunalna kwotę 2.000 zł. przeznacza się na   budowę punktu 
oświetlenia ulicznego w Gzach. 
W dziale 921 kwotę 11.700 zł. przeznacza się  na: zakup oleju opałowego do świetlicy           
w Gzach – 6.000 zł., zakup ksiąŜek – 1.700 zł   i zadanie inwestycyjne „Remont budynku 
świetlicy wiejskiej w Kozłówce – II etap” - 4.000 zł.   Poinformowała, Ŝe powyŜsze zmiany 
spowodowały zmniejszenie deficytu budŜetu gminy do kwoty 1.979.802,07 zł. który zostanie 
pokryty kredytami w kwocie  1.500.000 zł. i wolnymi środkami w kwocie 479.802,07  zł. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji K.  śebrowski – poddał pod głosowanie  projekt uchwały             
w sprawie zatwierdzenia zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy  na 2010 rok.  
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -    7 „za”, przy „0” 
głosów przeciwnych oraz „0” głosów „wstrzymujących”  - pozytywnie 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,  Ŝe Komunikat  Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów  
2010 r.   ukazał się dnia 19.10.2010 r. Ogłoszona   średnia cena skupu Ŝyta za okres 
pierwszych  trzech  kwartałów 2010 r.  wyniosła 37,64 zł za 1 dt.  W stosunku do ceny Ŝyta     
z roku 2009, która wyniosła 34,10 zł.  jest  to wzrost o 10,38%.  W związku z tym, jeŜeli 
Rada Gminy nie podejmie uchwały obniŜającej cenę Ŝyta  ogłoszoną  w Komunikacie , 
wówczas do podstawy naliczania  podatku rolnego stosuje się cenę opublikowaną                   
w Komunikacie Prezesa GUS.    
Zastępca Wójta B. Polańska – nadmieniła, Ŝe mieszkańcy gminy są zwolnieni z podatku od  
budynków mieszkalnych, a wysokość pozostałych stawek podatku od nieruchomości jest nie 
wysoka. 
Innych propozycji odnośnie   wysokości ceny Ŝyta przyjmowanej jako podstawę obliczania 
podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 r. nie było.  
Przewodniczący Komisji K. śebrowski - poddał pod głosowanie cenę ogłoszoną                 
w Komunikacie Prezesa GUS. 
Komisja w obecności 7 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za”, 
przy 1 głosie  „przeciwnym” oraz 1 głosie „wstrzymującym”  pozytywnie opowiedziała się za 
średnią ceną skupu Ŝyta za okres  pierwszych trzech kwartałów 2010 r. przyjmowaną jako 
podstawę  obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 r. (37,64 zł. za 1dt)  
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego. 
Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2010 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów  2010 r.  – stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4.  
Skarbnik E. Głowacka – przypomniała, Ŝe co roku  górne granice stawek kwotowych dla 
poszczególnych podatków i opłat  lokalnych  określa Minister Finansów w  Obwieszczeniu        
w  Monitorze Polskim.   Rada Gminy korzystając z uprawnień w ustawie o opłatach                 
i podatkach lokalnych moŜe obniŜyć  górne stawki.  
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Wyjaśniła, Ŝe w tym roku stawki górne wzrastają o wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w 
pierwszym półroczu 2010 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2009 r.  o 2,6%.   
Nadmieniła, Ŝe jeśli chodzi o  górne stawki podatku od nieruchomości gmina Gzy jest od nich 
bardzo daleko. Powiedziała, Ŝe dla porównania do projektu uchwały zostały wypisane stawki  
górne  i stawki obowiązujące, które zostały równieŜ przeliczone  o 2,6% w stosunku do 
uchwały z roku poprzedniego. 
W tym momencie posiedzenie Komisji opuściła członek Komisji M. Filipowicz 
pomniejszając ilość członków Komisji do 6 osób.  
Skarbnik E. Głowacka - podkreśliła, Ŝe  jeŜeli chodzi o zwolnienia w podatku od 
nieruchomości,  to jest duŜy wachlarz zwolnień w tym podatku. Są zwolnione m. innymi :  
budynki mieszkalne, świetlice, budynki OSP, Zakład Usług Wodnych dla potrzeb Rolnictwa 
w Mławie z wartości budowli wodociągowych, który w tym roku równieŜ wystąpił                  
z wnioskiem o zwolnienie od podatku od nieruchomości.  Zaznaczyła, Ŝe jeŜeli Rada Gminy 
nie zwolniłaby ZUW z w/ w podatku wówczas podatek przeniósłby się na cenę 1m3  
dostarczanej wody. W związku z tym zwolnienia pozostają utrzymane na  podstawie  uchwały 
podjętej w latach poprzednich.  Poinformowała, Ŝe zwolnienie ZUW od podatku od budowli 
w  2010 r.  to kwota 131.000 zł.  
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Jan Kiliś  Aktualna ilość członków 
Komisji biorących udział w posiedzeniu – 7.   
Skarbnik E. Głowacka – przedstawiła skutki udzielonych ulg i zwolnień. W roku 2010  
wyniosą one 378.483 zł.  Zaznaczyła, Ŝe są to pieniądze, które powinny wpłynąć do budŜetu 
gminy, a w praktyce wpływów tych nie ma. Natomiast  Ministerstwo Finansów zwolnienia      
i ulgi liczy  jako 100% wpływów do budŜetu gminy.  Jeśli chodzi o obniŜenie górnych stawek 
za okres sprawozdawczy w roku 2010  kwota ta wynosi 206.609 zł.,  udzielone skutki 
zwolnień- 171.874 zł., co stanowi  razem kwotę 378.483  zł.    Następnie przedstawiła  stawki 
podatku od nieruchomości w gminach ościennych i stwierdziła, Ŝe w porównaniu z innymi 
gminami, stawki w gminie Gzy są dosyć niskie. 
Poinformowała, Ŝe stawki podatku od środków transportowych pozostają na poziomie roku 
2010 , iŜ stawki mieszczą się w określonych granicach i  są to niewielkie  dochody z tytułu 
tych opłat.     
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – odnośnie zwolnienia ZUW z podatku od 
nieruchomości powiedział, Ŝe suma podatku jest spora, a cena 1m3 wody nie jest aŜ tak 
wysoka. Jeśli rozłoŜyć ją na wszystkich  odbiorców w gminie  podwyŜka nie byłaby duŜa.  
Osobiście nie zwolniłby ZUW w Mławie z podatku od nieruchomości. 
Członek Komisji Zdzisław  Sierzan –  jego zdaniem,  powinno być coś za coś. Dodał , Ŝe 
nie chce być najgorszy , ale przez dwie kadencje zasuwy w Pękowie  są  nie naprawione. 
Uznał, Ŝe  wszystko jest połamane i pozasypywane ziemią. 
Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski – zapytał,  jakie będą konsekwencje jeśli ZUW nie 
będzie zwolniony od podatku? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe konsekwencją będzie podniesienie ceny 
wody. 
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Członek Komisji Wiesław Światkowski – zapytał, czy podatek od nieruchomości płaci 
Zakład  Energetyczny?  
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe Zakład Energetyczny płaci podatek od 
nieruchomości, od budowli. Nadmieniła, Ŝe jednostki prawne zgodnie z przypisem w tym 
roku  płacą 170.000 zł.  
Członek Komisji W. Światkowski – odnośnie sprzedanej Spółdzielni Kółek Rolniczych        
w Przewodowie i  sprzedanej nieruchomości po byłej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc  
Chłopska” w Ołdakach zapytał, czy nabywcy tych nieruchomości płacą podatek? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe  Pan, który kupił nieruchomość w Ołdakach 
jeszcze nie rozpoczął działalności gospodarczej i płaci podatek od pozostałych gruntów, 
natomiast Pan który kupił SKR jest opodatkowany, z tym, Ŝe  podatek za I półrocze ma 
odroczony.  
Przewodniczący Komisji K.  śebrowski – poddał pod głosowanie  projekt uchwały             
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -    6 „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.   
Ad. pkt 5. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe dnia  13.10.2010 r.  do Rady Gminy Gzy  
Pan Tadeusz Grzybowski złoŜył skargę na bezczynność Wójta Gminy i odczytała jej treść. 
Stwierdziła, Ŝe rzeczywiście do Pana Grzybowskiego było wystosowane pismo z dnia 
05.01.2009 r., informujące, Ŝe nie jest uregulowany stan prawny działki nr ewidencyjnym 14 
połoŜonej we wsi Stare Grochy. Gmina Gzy jest jedynie wpisana w ewidencji gruntów jako 
posiadacz samoistny. W piśmie Pan Wójt zobowiązał się, Ŝe  wiosną 2009 r.   dokona lustracji 
drogi z udziałem zainteresowanych stron celem podjęcia dalszych działań wyjaśniających 
zaistniały stan.   
W tym momencie na salę obrad przybyła członek Komisji M. Filipowicz.  Aktualna ilość 
członków Komisji biorących udział w posiedzeniu – 8.   
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe z uwagi na to, Ŝe nie zostały dokonane               
zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego wszystkie uzgodnienia przewidywane 
w przesłanym piśmie  do Pana Grzybowskiego, skargę naleŜy uznać za zasadną. 
Wójt Zbigniew Kołodziejski  – uznał, Ŝe skarga jest zasadna, poniewaŜ sołtys wsi Stare 
Grochy faktycznie na drogę nawiózł Ŝwiru, gdyŜ kupił nieruchomość od Pana Stanisława 
Kwiatkowskiego. Po jednej i drugiej stronie drogi są grunty Pana Grzybowskiego, która ma 
nieuregulowany stan prawny. W związku z tym, Ŝe droga jest wąska (2,5 mb), przy 
rozgarnięciu Ŝwiru nawiezionego z funduszu gminy, być moŜe Ŝwir się obsypał na grunty 
Pana Grzybowskiego.  Dodał, Ŝe w tym roku Pan Tomasz Długołęcki zakupił Ŝwir ze 
środków własnych  i znowu zaczął  nawozić drogę. Dlatego Pan Grzybowski ma pretensję, Ŝe 
znowu Ŝwir woŜony jest na drogę i rozsuwany jest na jego pole, przez co psuje mu się sprzęt 
tnący.  
 



- 7 - 
 
Ze swoje strony Pan Wójt zadeklarował, Ŝe na koniec kadencji   drogę moŜe zlustrować, 
spotkać się i porozmawiać , Ŝeby z  Panem Grzybowskim i Panem Długołęckim rozstać się    
w  dobrej atmosferze. Nadmienił, Ŝe odchodząc z funkcji Wójta spróbuje  naprawić to co 
przez urząd nie zostało zrobione,   w taki sposób,  Ŝeby pozostało  miłe wspomnienie.  
W tym momencie posiedzenie Komisji opuścił  członek Komisji W. Światkowski  
pomniejszając ilość członków Komisji do 7 osób.  
Przewodniczący Komisji K.  śebrowski – poddał pod głosowanie  projekt uchwały             
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy . 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -    6 „za”, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym”  - pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu.   
Ad. pkt 6. 
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz – powiedziała, Ŝe  do 
przedstawienia informacji o stanie zadań oświatowych wraz z wynikami sprawdzianu               
i egzaminu gimnazjalnego zobowiązuje ustawa o systemie oświaty. W związku z tym Ŝe 
powyŜszą informację  do zapoznania się z zadaniami  oraz opisem realizacji poszczególnych 
zadań dotyczących szkół otrzymali wszyscy członkowie Komisji.  poprosiła o zadawanie 
pytań.  
Członek Komisji Zdzisław Sierzan -  uznał, Ŝe w informacji jest duŜo o wynagrodzeniach 
nauczycieli. 
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz- wyjaśniła,  Ŝe obowiązkiem 
organu prowadzącego jest dokonanie analizy wynagrodzeń za cały rok kalendarzowy.  
Poinformowała, Ŝe jeŜeli nauczyciele  zatrudnieni w naszych szkołach nie osiągają 
wynagrodzeń jakie są w poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie                    
z wskaźnikami określonymi w Karcie Nauczyciela, obowiązkiem jest wypłacenie dodatku 
wyrównawczego. Za rok 2009 dodatek wyrównawczy  był wypłacony dla nauczycieli 
kontraktowych w wysokości 7.193,54 zł i dyplomowanych  - 31.101,40 zł.  Dodatek był 
wypłacony dla nauczycieli zatrudnionych w 3 szkołach podstawowych i 1 gimnazjum 
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji W. Światkowski. Aktualna ilość 
członków Komisji biorących udział w posiedzeniu – 8.   
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz - podkreśliła, Ŝe według 
informacji przygotowanej przez nią, liczba uczniów z kaŜdym rokiem maleje. Z  rocznika  
2004 – będzie 49 dzieci, z 2005 – 35 dzieci, z 2006 – 42 dzieci, 2007- 40 dzieci, 2008 – 38 
dzieci, zameldowanych na terenie gminy Gzy. Nadmieniła Ŝe od września 2011 r. 5-latków 
będzie obowiązywało wychowanie przedszkolne, a od 2012 r. dzieci te zostaną objęte nauką             
w szkołach podstawowych. W tej chwili jest moŜliwość, Ŝe dzieci 6-letnie  mogą być  
uczniami klasy pierwszej, po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodzica dyrektorowi danej 
szkoły.  Poinformowała, Ŝe  w gminie Gzy jest dwóch 6-latków,którzy są uczniami I klasy         
i uczą się z 7-latkami.  Obecnie w PSP w Gzach w I klasie jest – 11 uczniów, w  PSP 
Przewodowie – 9, w PSP w Skaszewie – 15 uczniów, w Publicznym Gimnazjum w Gzach – 
55 uczniów. 
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Komisja zapoznała się z informacja o stanie realizacji  zadań oświatowych wraz z wynikami 
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010 w Gminie Gzy  
Informacja  o stanie realizacji  zadań oświatowych wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu 
gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010 w Gminie Gzy stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
 Ad pkt 7.  
Przewodnicząca Rady Marianna Filipowicz – przestawiła informację o  złoŜonych 
oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy.  
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy dotycząca oświadczeń majątkowych stanowi 
załącznik nr 8. 
Ad. pkt 8.  
Zastępca Wójta B. Polańska – przedstawiła informację o złoŜonych oświadczeniach 
majątkowych  pracowników  administracji i  kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 
Gzy. 
Informacja Wójta Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych – stanowi załącznik nr 9 
do niniejszego protokołu 
Ad. pkt 9.  
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe Pan Starosta Pułtuski przysłał projekt 
„Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli na lata 2011- 2014” z prośbą o jego analizę i zgłoszenie ewentualnych uwag.  
Komisja zapoznała się z projektem „Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011- 2014” i  dokonała jego analizy , nie 
zgłaszając Ŝadnych uwag.  
Projekt „Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli na lata 2011- 2014”- stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu 
Ad. pkt 10.  
Wójt Z. Kołodziejski  – poinformował, Ŝe zaplanowane inwestycje drogowe są na 
ukończeniu.  Trzy drogi zostały juŜ odebrane  tj. droga w Wójtach – Trojanach 200m, 
Porzowo – Kozłowo – 700mb, śebry Falbogi – śebry Wiatraki  - 480mb., a realizacja drogi  
Ostaszewo Włuski – Begno zbliŜa się ku końcowi. Równiarka pracuje na drogach  trzeci 
dzień. W ten sposób Pan Wójt  chce zrealizować zgłoszenia, a jeśli zajdzie potrzeba 
równiarka będzie pracować  i jutro ale  wszystkich dróg nie da się zrobić. 
Członek Komisji Marianna Filipowicz  – poinformowała, Ŝe poniewaŜ zmieniła się trasa  
autobusu relacji Pułtusk - Gotardy  ze względu na dzieci,   pozostała tylko  kwestia 
przystanków na Ŝądanie. Przystanki są ustalone  w dwóch miejscach. 
Wójt Z. Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe gmina   musi wystąpi z pismem , w którym miejscu mają 
być przystanki. 
Dyrektor PSP w Skaszewie Danuta Ojrzeńska -  powiedziała, Ŝe na trasie Borza- Skaszewo 
autobus jeden rano jeździ przez Borza i na odcinku Borza – Skaszewo nie ma przystanku,         
a dzieci ze szkoły podstawowej teŜ mogłyby tam wsiadać.   
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Zastępca Wójta B. Polańska -  poinformowała, Ŝe  do Rady Gminy wpłynął wniosek  
Państwa Bruździak i Lisieckich  z odpisami  obu rodzin i radnej Pani Zofii Frąckiewicz.     
zam. Szyszki – Folwark.  W jej ocenie  z wniosku wynika ewidentnie, Ŝe naleŜy skierować go 
do Pana Wójta Gminy, poniewaŜ dotyczy  sprawy Ŝwirowania dróg. . W dalszej części 
wypowiedzi odczytała treść wniosku.  Jej zdaniem,  z racji zbliŜającego się końca kadencji  
jest to wniosek  do Pana Wójta dotyczący budŜetu gminy na rok 2011. 
Radna Z. Frąckiewicz – uznała, Ŝe  do zainteresowanych naleŜy wysłać odpowiedź, Ŝe 
wniosek został skierowany do Wójta Gminy. 
Członek Komisji Jan Kili ś - zgłosił  brak znaku drogowego z nazwa miejscowości  Borza-  
Strumiany. Dodał, Ŝe znak został zabrany 2 lata temu do naprawy przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Pułtusku.  
Członek Komisji Z. Sierzan – prosił o ustawienie  w miejscowości Pękowo znaku 
drogowego  – obszar zabudowany.   
                            Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. śebrowski                      
o godz. 11.55  zamknął posiedzenie Komisji.    
 
Protokołowała:                                                                                  Przewodniczył: 
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