
                                          P R O T O K Ó Ł   Nr 23/05                                           

                           z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy

                           odbytego w GCI w Gzach w dniu 20 lipca 2005 roku

                           pod przewodnictwem Pana Edwarda Malickiego -

                           Przewodniczącego Komisji

              

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik    nr 1

do niniejszego protokołu.

Spoza członków komis ji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Zbigniew Kołodziejski   - Wójt Gminy

2. Pani Barbara Polańska          - Sekretarz Gminy

3. Pani Elżbieta Głowacka       - Skarbnik Gminy

4. Pani Jadwiga Frąckiewicz    - Kier. ZOSZ w Gzach

Pan Przewodniczący Komisji  – otworzył posiedzenie komisji, powitał członków komisji       i

zaproszonych  gości.  Następnie  zaproponował  przenies ienie  punktu  6  jako  punktu  1  w

proponowanym porządku.  Zapoznał z  tematyką  posiedzenia  z  uwzględnieniem   proponowanej

zmiany. 

1. Zapoznanie się ze skargą Pani Heleny Grzelakowskiej na działalność Wójta Gminy.            2.

Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy na 2005 rok.

3.  Projekt   uchwały  w  sprawie:  ustalenia  tygodniowego  ,  obowiązkowego  wymiaru  zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli  realizujących w ramach etatu

zajęcia  o  różnym  wymiarze  i  nauczycieli  realizujących  w  ramach  w ramach  stosunku pracy

obowiązki pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego.                                                                 

4. Projekt uchwały w sprawie: zasad ustalania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono

stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

5.  Projekt  uchwały  w  sprawie:  utworzenia  obwodu  głosowania  w  wyborach  do  Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września

2005 roku.

6.  Projekt  uchwały  w  sprawie:  utworzenia  obwodu  głosowania  w  wyborach  na  Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.

7. Ustalenie ceny wywoławczej na sprzedaż w drugim przetargu nieograniczonym nieruchomości

położonej we wsi Ołdaki oznaczonej nr ewid. 39

8. Sprawy bieżące gminy.
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Poddał  pod  głosowanie  proponowany  porządek  obrad.  Za proponowanym  porządkiem  obrad

głosowało 7 członków komis ji tj. 100 %. Proponowany porządek obrad został przjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt. 1

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  poprosił  Panią  Sekretarz  o  odczytanie  skargi  Pani  Heleny

Grzelakowskiej oraz o zapoznanie Komisji z odpowiedzią Pana Wójta

Pani  Helena Grzelakowska –  zabierając głos  powiedziała, że sytuacja  zmusiła  ją  do podjęcia

działań. Mąż prowadził sklep.  Kiedy pojawił się handel obwoźny zgłos iła się do Pani Sekretarz z

pytaniem czy handel obwoźny może się odbywać i czy Pan Kalinowski został  zarejestrowany. W

odpowiedzi uzyskała pismo, że nie jest zarejestrowany, a po kilku dniach zostali  zarejestrowani. Po

każdej  jej  interwencji   dokonywali  wpisu  do działalności.  Zgodziła  się,  że  prawo  wpisu  do

ewidencji  działalności  gospodarczej  ma  każdy  i  Pan  Wójt  nie  musiał  ją  o  tym informować.

Natomiast art. 39 ustawy o warunkach zdrowotnych  żywności i żywienia, mówi konkretnie, gdzie

ma się odbywać handel obwoźny środkami spożywczymi. Handel obwoźny środkami spożywczymi

może być prowadzony tylko na targowiskach. Żeby wiedziała o tym półtora roku temu to wszystko

potoczyłoby się inaczej. Doprowadziło ja to do zadłużenia i upadku sklepu.

Pan  Wójt  –  powiedział,  że  jego  rola  ogranicza  się  do  rejestracji  działalności,  a  nie  do

przeprowadzania również kontroli.

Pani  Helena Grzelakowska –  stwierdziła, że ustawa z  dnia 2 lipca  2004  roku  o  swobodzie

działalności gospodarczej mówi, że Wójt  może kontrolować wykonywanie działalności. Chciała,

aby  Wójt  wysłał pisma  do sołtysów, że  handel  taki  nie  może  się odbywać.  Na  to otrzymała

odpowiedź,  że taki handel może się odbywać.  Zwróciła się z pismem o kopie pism z Sanepidu,

Policji  i Urzędu Skarbowego  Udostępnione  zostały  dwie  odpowiedzi. W sprawie odpowiedzi z

Urzędu  Skarbowego  w Pułtusku sama wystosowała pismo i  otrzymała  odpowiedź,  że Wójt  nie

chciał wskazać nazwiska o kogo chodzi.

Pan Andrzej Długołęcki – zapytał Panią Grzelakowską, czy  jej mąż gdzieś pracuje?

Pani Helena Grzelakowska – potwierdziła,  że pracował i pracuje, a ona nie.

Pan Witol d Czapliński – powiedział, że wynika z tego, że Wójt musi być również                  i

policjantem i pilnował, tego co kto robi.

Pani Grzelakowska – odpowiedziała, że Wójt powinien wezwać na rozmowę Panią Kalinowską i

wysłać upomnienie.

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  stwierdził,  że Wójt  dopełnił  obowiązek,  powiadomił  organy

ścigania, aby się tym zajęły.

Pan  Witold  Czapliński –  zarejestrował  się  i  powinien  handlować  na  targowiskach,  a  nie

dostosował się do tego obowiązku.
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Pani Helena Grzelakowska- ustawa wyraźnie mówi w jakich miejscach ma się odbywać handel, a

Wójt  nic nie  zrobił  w tej sprawie. Nawet  zatrzymywali się przed Urzędem.  O handlu wiedzieli

wszyscy.

Pan Przewodniczący Komisji – stwierdził, że Wójt powiadomił organy ścigania.

Pani Grzelakowska – powiedziała, że do pewnych obowiązków zobowiązany jest Wójt.

Pan Przewodniczący Komisji  - powiedział, że nikt nie chce być przeciwko niej.

Pan  Andrzej Długołęcki – zapytał,  co by  było  gdyby, został  otwarty  jeszcze jeden sklep  w

okolicach jej miejsca zamieszkania?

Pani Helena Grzelakowska – powiedziała, że Wójt  powinien porozmawiać z tymi ludźmi, aby

zaprzestali prowadzenia handlu obwoźnego na jej terenie.

Pani  Sekretarz  –  wyjaśniła,  że  do  urzędu  w dniu  03.03.2004  r.  zgłosiła  się  Pani  Helena

Grzelakowska  i  zapytała,  czy  Państwo  Kalinowscy  maja  wpis  do  ewidencji  działalności

gospodarczej. W dniu 04.03.2004 r. otrzymała odpowiedź na piśmie, że w/w nie figurują        w

rejestrze.  W  hurtowni,  w  której  zaopatrują  się  Państwo  Kalinowscy  pracuje  mąż   Pani

Grzelakowskiej. Pan Grzelakowski zrobił awanturę i powiedział, że będą mieli kłopoty  bo działają

nielegalnie i wtedy się zarejestrowali.

Pani Grzelakowska- powiedziała, że ta rozmowa miała miejsce w styczniu tego roku. Zapytała,

dlaczego nie rozmawiali w tej sprawie z jej mężem, słuchają jednej strony?

Pan Witold Czapliński – zaproponował, aby w takiej sytuacji wykreś lić im wpis .

Pani Sekretarz – odczytała notatkę służbową z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej   

Pani  Zofii  Pszczółkowskiej  z  pracownikiem  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego    w

Warszawie – Panią Elżbietą Hinc. Z rozmowy tej wynika, że w tym przypadku, działalność można

wykreślić, jeśli będzie orzeczenie sądu zabraniające jej wykonywania.

Pan Mieczysław Skorupski –  stwierdził, że handel  obwoźny  polega  na tym, że wjeżdżając na

posesję – sprzedają towar, a nie prowadzą handlu obwoźnego. Kupujący zamawia na telefon i dana

osoba przyjeżdża  na posesję i sprzedaje mu towar.

Pani Helena Grzelakowska – powiedziała, że nie było upomnienia, rozmowy, że  handlują nie

legalnie. Sklepy wszystkie z terenu gminy zgłaszały problem. 

Pan Wójt – stwierdził, że Pani Grzelakowska wyrejestrowała działalność,  a pieczywo dowożone

jest i w dalszym ciągu sprzedawane.

Pan Przewodniczący Komisji – powiedział, że Komisja nie jest  kompetentna w tej sprawie.

Pan Cezary Wojciechowski – wyjaśnił, że pismo zostało skierowane do Przewodniczącego Rady

Gminy i rada musi zająć się skargą.
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Pan Mieczysław Skorupski – jego zdaniem poinformowany był Urząd Skarbowy i powinien zająć

się sprawą. 

Pan Witold Czapliński – stwierdził, że Policja też była powiadomiona i powinna też zająć się tą

sprawą. 

Pan Przewodniczący Komisji – zaznaczył, że Wójt powiadomił organa ścigania, a oni nie zrobili

w tej sprawie nic.

Pani Helena Grzelakowska – wystąpiła z pismem do Sanepidu i Państwo Kalinowscy dostosowali

samochód do prowadzenia tej działalności.

Pan Cezary Wojciechowski – zapytał Pana Wójta, czy rozmawiał z przedstawicielami Sanepidu i

Policji. 

Pan Wójt – odpowiedział, że rozmawiał. 

Pan Janusz Konarzewski – jego zdaniem działalność jest zarejestrowana, powiadomiony Sanepid

i Policja i te dwa organa powinny uznać, czy wykonywanie działalności jest prawidłowe czy nie.

Pani  Helena Grzelakowska – uważała,  że pisma wysyłane z Urzędu są  lakoniczne, a handel

odbywa się dalej. 

Pan Witold  Czapliński – uważa,  że Pan Kalinowski powinien otrzymać też  pismo  Głównego

Inspektora Sanitarnego.

Pan Cezary Wojciechowski – powiedział, że na sesji będz ie sprawa wyjaśniona przez Sanepid i

Policję.

Ustalono, żeby  na sesję rady gminy zaprosić Panią Hannę Kalinowską.

Pani Sekretarz -  wyjaśniła, skąd się wzięło pismo Głównego Inspektora Sanitarnego.

Z uwagi na różne interpretacje miejsca prowadzenia handlu obwoźnego, zwróciliśmy się pismem

do Ministra Zdrowia. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo od Głównego Inspektora  Sanitarnego, z

którego  wynika,  że  handel  obwoźny  środkami  spożywczymi  prowadzony  poza  targowiskami,

halami targowymi i miejscami wskazanymi przez organy gminy  ( np. na terenie prywatnych posesji

) jest niedopuszczalny.

Skarga Pani Heleny Grzelakowskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu  Wyjaśnienie

Pana Wójt w /w sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 2

Pani  Skarbnik –  omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  na  2005  rok.

Poinformowała, że otrzymaliśmy decyzją  dotację z budżetu państwa 1.280 zł.                          z

przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla dzieci klas I,  na zakup podręczników do 100 zł. dla

1 ucznia.

Wydatki – zmiana przeznaczenia wydatków w dziale administracja publiczna.  Kwotę 4.700zł. z
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zakupu usług pozostałych, przeniesiono na oświatę. Dotyczy to  zakupu usług dostępu do internetu

w Publicznym Gimnazjum i Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach. Wcześniej  3.000 zł. było

przeznaczone dla  Publicznej Szkoły w Skaszewie. 

Zmniejszenie 3.000  zł. w pozostałej działalności,  wiąże się z zakupem samochodu dla Policji z

gminy Świercze  i Gzy w ramach porozumienia gmin.

Zwiększenie 5.000 zł. na OSP  wynika  z konieczności przeprowadzenia  remontów pojazdów OSP

Gzy i OSP Przewodowo i zakupu energii.

Przedstawiła  wydatki  w oświacie. Kwotę 55.980  zł. przeznacza się na  zakup  usług dostępu do

internetu  oraz  5.000  zł. opracowanie  kosztorysu remontu Publicznej Szkoły  Podstawowej w

Skaszewie. Kwotę 9.000 zł. na bieżące prace remontowe w pomieszczeniach szkół podstawowych.

Na remonty w szkołach przeznaczona została kwota 37.100 zł. Są to środki finansowe na remont w

Publicznym Gimnazjum w Gzach,  w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń z szatni na

pokój nauczycielski i pokój dyrektora.

Pan Wójt – powiedział, że o środki na remont  dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie

trzeba  wystąpić  z  wnioskiem  do  WFOŚ.  Środki finansowe  będą  przeznaczone  na remonty  tj.

ocieplanie ścian, wymianę dachu i co. W Publicznym Gimnazjum trzeba przebudować szatnię na

pokoje dla dyrektora i nauczycieli.

Jesteśmy już po przetargach na żwirowanie dróg i remont dachu  na budynku urzędu.

Przetarg na drogę Gotardy- Gotardy będzie na początku sierpnia, a przetarg na drogę Słończewo –

Dziarno 31.08.2005 r. Jutro będziemy podpisywać umowę na drogę Słończewo-Dziarno.

Środki w budżecie były planowane wg wartości kosztorysowej, a teraz trzeba dostosować uchwałą

do wysokości przetargu, w związku z powyższym, prosi o zaakceptowanie zmian.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt zmian budżetu gminy Gzy na 2005

rok.  Na  obecnych 7 członków komisji  obecnych  na sali  obrad  za  przyjęciem  proponowanego

projektu  zmian  budżetu  głosowało  7  członków  komisji.  Projekt  zmian  budżetu  pozytywnie

zaopiniowano na sesję Rady Gminy jako załącznik nr 4                

Ad. pkt. 3 i 4

Pani  Jadwiga  Frąckiewicz –  zapoznała  z  treścią  projektu  uchwały  w  sprawie  :  ustalenia

tygodniowego, obowiązkowego  wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze i nauczycieli realizujących

w ramach stosunku pracy  obowiązki pedagoga, logopedy  i doradcy  zawodowego, wskazując że

nastąpiła tylko zmiana podstawy prawnej.

Pan Jan Kiliś – Zastępca Przewodniczącego Komisji  poddał pod głosowanie proponowany projekt

uchwały. Na obecnych  na sali obrad 6 członków komis ji, za przyjęciem proponowanej uchwały na
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sesję Rady  Gminy głosowało  6 cz łonków. Proponowany projekt uchwały  na sesję Rady Gminy

został przyjęty pozytywnie jednogłośnie i stanowi załącznik    nr 5 do protokołu.

Pani Jadwiga Frąckie wicz – zapoznała z treścią projektu uchwały w sprawie: zasad udzielania

rozmiaru  zniżek  nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  placówkach

oświatowych wskazując również zmianę podstawy prawnej.

Pan Jan Kiliś – Zastępca Przewodniczącego Komisji  poddał pod głosowanie proponowany projekt

uchwały. 

Na obecnych na sali obrad 6 członków komisji, za przyjęciem proponowanego projektu uchwały na

sesję  Rady  Gminy  głosowało  6  członków.  Projekt  uchwały  został  przyjęty  pozytywnie

jednogłośnie. St anowi załącznik nr 6 do protokołu.

Pani  Sekretarz – przedstawiła projekty  uchwał w sprawie:  utworzenia  obwodu głosowania  w

wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych

na dzień 25 września 2005 roku oraz w sprawie : utworzenia obwodu 

głosowania w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień              9

października 2005 roku.

Powiedziała,  że  Niepubliczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  „PALIUM”  Zakład  Opiekuńczo-

Leczniczy w Jońcu Filia w Tąsewach, zwrócił się z wnioskiem  o utworzeniu obwodu głosowania w

wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i  Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyjaśniła, że czasie wyborów w zakładzie przewiduje się pobyt ok. 60 osób. Żeby utworzyć obwód

głosowania w placówce musi być minimum 50 osób.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie ww. projekty uchwał.

Na obecnych na sali obrad 7 członków Komisji za przyjęciem projektów : w sprawie utworzenia

obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej  zarządzonych  na  dzień  25  września  2005  roku oraz  w sprawie  utworzenia  obwodu

głosowania  w  wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na  dzień  9

października 2005 roku  głosowało 7 osób.

Proponowane projekty uchwał na sesję Rady Gminy zaopiniowano i przyjęto jednogłośnie.

Projekt  uchwały  w  sprawie:  utworzenia  obwodu  głosowania  w  wyborach  do  Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  25 września

2005 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Projekt  uchwały  w sprawie :  utworzenia  głosowania w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku stanowi załącznik       

nr 7 do protokołu.
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Ad. pkt. 7.

Pan Wójt – powiedział, że był ogłoszony  I przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości

położnej w Ołdakach.  Cena wywoławcza wynosiła 700.000  zł.,  ale  nikt się nie zgłosił. W II

przetargu cenę można obniżyć do 50% wyceny wartości nieruchomości.  

Najlepiej byłoby  sprzedać,  żeby  ktoś  się tym zajął  i zaczął prowadzić  działalność  gospodarczą,

byłyby miejsca pracy,  płacony podatek od nieruchomości, a obiekt nie byłby dewastowany. W tej

chwili, tylko się do obiektu dokłada bo, jest monitorowany. Uważa, że można obniżyć o 20 % .

Przewodniczący Komisji – powiedział, że Pan Wójt  proponuje obniżyć wartość nieruchomości o

20 % tj. o 68.800zł  mniej. Cena wywoławcza byłaby 276.000 zł.

Pan Witold Czapliński- nadmienił, że ze sprzedażą lepiej się nie spieszyć.

Pan Przewodniczący Komisji -  stwierdził, że tą sprawę zostawić do sesji, jak będzie cała Rada.

Ad. pkt. 8.

Pan  Cezary  Wojciechowski  –  przedstawił  pismo  Przewodniczącej  Rady  Rodziców  przy

Publicznym Gimnazjum w Gzach dotyczące przeprowadzenia ankiety w sprawie nadania imienia

patrona szkoły skierowane do Pana Wójta. Następnie odczytał odpowiedź Pana Wójta

na skierowane do niego pismo. 

Pan Witol d Czapliński – powiedział,  że można  referendum w tej sprawie przeprowadzić przy

wyborach prezydenta.

Pani  Sekretarz –  stwierdziła,  że  Państwowa  Komisja  Wyborcza  nie  zgodziłaby  się  na

przeprowadzenie referendum.       

Pan Wójt – odczytał pismo Urzędu Marszałkowskiego w sprawie infrastruktury gmin. Pojawiła się

szansa  na  dodatkowe  pieniądze.  Jest  to  kwota  300.000  zł.  z  przeznaczenie  na  wodociągi,

kanalizację i drogi. Nasza gmina kwalifikuje się do programu. Na 116 gmin jesteśmy na 57 miejscu.

Planowana są do modernizacji  drogi  Osiek Górny  -  Grochy  Imbrzyki,  Osiek Aleksandrowo –

Grochy Stare i droga Kozłówka Pękowo. Proponuje modernizację   drogi  Kozłówka –Pękowo o dł.

1600 m. Droga ma zrobioną dokumentację.  Do 300.000 zł. można by było dołożyć 100.000 zł.  Ta

kwota prawdopodobnie wystarczyłaby na wspomniany odcinek drogi. Wniosek należy złożyć do 8

sierpnia br.

Pan Przewodniczący Komisji – uważa, że jest szansa by uzyskać dotację i należy to wykorzystać.

Pan Janusz Konarzewski – zapytał Pana Wójta, czy coś słyszał o remoncie drogi powiatowej   w

Grochach Imbrzykach ?

Pan Wójt – odpowiedział, że na sesje  jest  zaproszony  Starosta i  będzie  można  bezpośrednio

uzyskać informację.

- 7 -



Pan Przewodniczący Komisji- mówił, że zgłaszał naprawę oświetlenia w Porzowie, i do tej pory

nikt się nie zjawił.

Pan Andrzej Długołęcki  – zwrócił się z pytaniem, jak się ma  sprawa z  wynagrodzeniem Pana

Wójta?                       

Pan Cezary Wojciechowski  - wyjaśnił, że uchwała była odrzucona na sesji.

Pan Wójt  - jego zdaniem Przewodniczący Rady Gminy i Porozumienie Samorządowe uważają, że

nie należy mu się wynagrodzenie w wysokości  najniższego  wynagrodzenia obowiązującego wg

rozporządzenia. Mniejszy ma ryczałt km, niż Wójtowie innych gmin. 

Pan Andrzej Długołęcki – zapytał, co się dzieje dalej ze sprawą Pana Grzybowskiego ?

Pan Cezary Wojciechowski – odpowiedział, że jest to jeden punkt  na sesję Rady Gminy gdzie

będzie zapoznanie z raportem komis ji.

Pani Skarbnik – powiedziała, że wpłynęło pismo Gminnej Spółki Wodnej w Gzach w sprawie

dotacji  na  zakup  odmularki.  Zakupiono  odmularkę „PELIKAN”  z  Gminnej  Spółki Wodnej w

Gołyminie. Zostały zakupione opony, dętki, klucze i części zamienne. Koszt ogółem     23.065 zł.

Zapis  w uchwale jest  na 15.000  zł. i  GSW  prosi o przekazanie tej  kwoty  w pełnej wysokości.

Powiedziała również, że w uchwale nie było zapisu o procentowym udziale dotowanych środków.

Pan Janusz Konarzewski – stwierdził, że GSW miała się skonsultować z Radą,  co chcą kupić.

Miał  to być sprzęt lepszy, którego można by używać też do odśnieżania.

Pani Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że był u niej Pan Mordwiński i rozmawiał na ten temat.

Orientował się,  że lepszy sprzęt,  który  służyłby i do  odśnieżania  w zimie,  jest  dużo droższy i

wyniósł by 100.000 zł.

Ustalono, żeby przekazać na rzecz GSW całą planowaną dotację.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

Zofia Pszczółkowska
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