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PROTOKÓŁ NrXXXVIII/14 


z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 9 października 2014 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt l. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel o godz. 13 .15 otworzył XXXVIII 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 11 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Radni nieobecni: 

l. Czapliński Witold 

2. Kaczorowski Zdzisław 

3. Kumińska Elżbieta 

4. Żebrowski Kazimierz 

Ad. pkt 2. 

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

Państwo 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 żadnych propozycJI zmian, zaproponował przyjęcie porządku obrad Sesji 

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 zmian w Statucie Gminy Gzy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do organów 


jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 


8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu glosowania w wyborach do organów 


jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do real i zacj i projektu w ramach poddziałania 

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 

Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

lO. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 

201312014. 

II. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

12. Sprawy bieżące gminy. 

13. Wolne wnioski i pytania. 

14. Zamknięcie Sesj i. 

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie wlw porządek obrad. 

Ad. pkt 3. 

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

Nr XXXVIIII4 odbytej w dniu 20 sierpnia 2014 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 interpelacj i. 

Ad. pkt 5. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie zmian Statutu 

Gminy Gzy został opracowany ze względu na załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/28/03 z dnia 

30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy. W wykazie jednostek 

organizacyjnych gminy skreśla się jednostki, które już nie funkcjonują tj. ust. 3 dotyczący 

Zespołu Obsługi Szkół w Gzach i ust. 4 dotyczący Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Gzach. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji, Komisje 

pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

Opinia Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 1.10.2014 r. 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 1.10.2014 r. - stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy 

Gzy i poddał pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności II radnych uczestniczących w posiedzeniu II głosami za", przy -

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

" "
Nr XXXVIII1176/14 w sprawie zmian w Statucie Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 4. 

Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że gmina pozyskała ze Skarbu Państwa działkę we wsi 

Porzowo, którą przejęła na własność o powierzchni 0,14 ha. Na działkę założona została 

Księga wieczysta. Po podjęciu uchwały zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż działki. 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Witold Czapliński. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu - 12. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości również był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji i został pozytywnie 

zaopiniowany. 

poddał pod Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami za", przy 
"

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

Nr XXXVIlII177/14 w sprawie sprzedaży nieruchomości - która stanowi załącznik nr 5. 

Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że zbliżają się wybory do organów jednostek samorządu 

terytorialnego, które odbędą się w dniu 16 listopada 2014 r. Na terenie gminy są utworzone 

4 stałe obwody głosowania. W wyborach należy także tworzyć dodatkowe obwody 

głosowania tzw. obwody odrębne. Przygotowane projekty uchwał dotyczą odrębnego 

obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach - Stefanowie i odrębnego 

obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Tąsewach. Są to obwody 

zamknięte, w których głosują wyłącznie osoby tam przebywające. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym 

posiedzeniu Komisji. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do 

organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu 10 głosami za", przy -

"
O głosów przeciwnych" oraz 2 głosach wstrzymujących" podjęła Uchwałę

" "
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Nr XXXVIII/ 178/14 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do organów 

jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. która-

stanowi załącznik nr 6. 

Ad. pkt 8. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu-

głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 

dzień 16 listopada 2014 r. i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 10 głosami za", przy 
"

O głosów przeciwnych" oraz 2 głosach wstrzymujących" podjęła Uchwałę 
" "

Nr XXXVIIII 179114 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do organów 

jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - która 

stanowi załącznik nr 7. 

Ad. pkt 9. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że były składane wnioski na realizację w oddziałach 

przedszkolnych placów zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie i w PSP 

w Skaszewie. Jednak do końca nie było wiadomo, czy w Skaszewie będą dwa oddziały 

przedszkolne, czy jeden oddział. Obecnie w szkole w Skaszewie są dwa oddziały 

przedszkolne. W związku z tym, że była możliwość złożenia drugiego wniosku na 

dofinansowanie na wyposażenie oddziału przedszkolnego, wniosek został złożony i zostal 

zaakceptowany na kwotę 87.258 zł. Obecnie zaszła konieczność podjęcia uchwały 

o przyjęciu do realizacji zadania. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że projekt uchwały był również omawiany na 

wspólnym posiedzeniu Komisji. Obydwie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach 

poddzialania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej, Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za", przy 

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

Nr XXXVIIl/180114 zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.1 
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Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX 

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki -która stanowi załącznik nr 8. 

Ad. pkt 10. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka przedstawiła informację o stanie realizacji zadań -

oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2013/2014. 

Powiedziała, że zadania oświatowe wynikają głównie z ustawy o samorządzie gminnym, 

ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karty Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do 

tych ustaw. 

W roku szkolnym 2013/2014 Gmina Gzy była organem prowadzącym dla 2 szkół 

podstawowych z 4 oddziałami przedszkolnymi oraz 1 gimnazjum. Na terenie gminy 

funkcjonuje Społeczna Szkoła Podstawowa, dla której organem prowadzącym jest 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gzy. 

Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum przedstawia się następująco: 

- PSP Przewodowo -liczba oddziałów -6, liczba uczniów -97 oraz 2 oddziały 

przedszkolne z liczbą uczniów 32, razem 129 uczniów. 

- PSP Skaszewo -liczba oddziałów - 6, liczba uczniów -62 oraz 2 oddziały 

przedszkolne z liczbą uczniów 33, razem 95 uczniów. 

- PG Gzy - liczba oddziałów - 6, liczba uczniów 90 w tym 2 uczniów z nauczaniem 

indywidualnym. 

W 2012 r. została zlikwidowana PSP w Gzach o strukturze organizacyjnej klas I-VI z 

oddziałem przedszkolnym. 

Od 1 września 2012 r. budynek o światowy w miejscowości Gzy współużytkuje Społeczna 

Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Pozostałe szkoły PSP Przewodowo i PSP 

Skaszewo zajmują oddzielne budynki wykorzystując "małe" sale gimnastyczne. Uczniowie 

PSP w Skaszewie korzystają również z boiska wielofunkcyjnego położonego obok szkoły. 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków należy uznać za dobry, co jest rezultatem stałych 

znaczących nakładów finansowych czynionych od kilku lat na poprawę substancji 

budowlanej dla sprawności technicznej i dla optymalizacji kosztów eksploatacji. 

W roku szkolnym 2013/2014 gmina przeznaczyła środki na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli: 

- PSP Przewodowo -1.970,06 zł 
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- PSP Skaszewo - 2.248,76 zł 

- PG Gzy 786,66 zł 

Poziom wykształcenia nauczycieli i etaty: 

- ogółem etaty - 44,34 

w tym: 

- PSP Przewodowo - 15,17 etatu , 

- PSP Skaszewo - 12,17 

etatu, 

- PG Gzy 17,00 etatów 

z tego: 

- nauczyciel stażysta - 0,50 etatu, 

- nauczyciel kontraktowy - 3,89 etatu, 

- nauczyciel mianowany - 14,95 etatu, 

- nauczyciel dyplomowany - 25,00 etatów. 

Najwięcej nauczycieli dyplomowanych jest w PG w Gzach. 

Jeśli chodzi o staż pracy nauczycieli, to dominują w przedziale od 10 do 20 lat. 

Poziom nauczania to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne. 

Wyniki egzaminu na zakończenie nauki w szkołach podstawowych w punktach: 

> PSP Przewodowo: 

- liczba uczniów - 21 

- średni wynik dla szkoły - 27,10 

- powiat pultuski - 23,63 

- województwo mazowieckie - 26,98 

> PSP Skaszewo: 

- liczba uczniów - 8 

- średni wynik dla szkoły - 24, 10 

- powiat pultuski - 23,63 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014: 

- do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 32 uczniów 

- część humanistyczna wynik średni zdających powiat pultuski 

- historia i wiedza o społeczeństwie 48,80 57,90 

- z języka polskiego 5 I ,30 67,50 
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- część matematyczno - przyrodnicza 

- przedmioty przyrodnicze 31,70 45,20 

- matematyka 42,30 49,40 

- język obcy nowożytny (angielski) 

- na poziomie podstawowym 41,30 65,60 

- na poziomie rozszerzonym 23,90 44,10 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Zdzisław Kaczorowski. Aktuałna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu 13.-

Skarbnik E. Głowacka dalej poinformowała, że w roku szkolnym 2013/2014 zgodnie-

z potrzebami i wymogami prawa we wszystkich szkołach realizowano zadania przyjętych 

programów wychowawczych programów profilaktyki. W ramach programów 

wychowawczych oprócz wyborów do samorządów klasowych, szkolnych podjęto współpracę 

z rodzicami, której celem było przekazywanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu, 

udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej materialnej. W realizacji programów 

wychowawczych i profilaktyki szkoły współpracowały z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Gzach, Policją, Gminną Biblioteką Publiczną w Gzach, Nadleśnictwem Pułtusk 

oraz podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi. 

W celu eliminowania zagrożeń okresowo dokonywano kontroli sprawności wszelkich 

urządzeń i wyposażenia szkół. Niedoskonałości lub niesprawności były niezwłocznie 

usuwane w ran1ach bieżących lub okresowych remontów. 

Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy Gzy było zabezpieczenie na odpowiednim 

poziomie szkołom prowadzonym przez gminę środków finansowych na prowadzenie 

działalności w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatacje budynków oświatowych , 

a także środków finansowych dla oddziałów przedszkolnych. 

Realizując obowiązki związane z dowożeniem uczniów do szkół refundowano wydatki 

czterech niepełnosprawnych uczniów oraz dowożono uczniów i dzieci z oddziałów 

przedszkolnych zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. 

Liczba uczniów i dzieci z "O 
" 

ogółem Liczba uczniów i dzieci 
O" z dowożonych

"

- uczniowie dowożeni niepełnosprawni 6 6 

- uczniowie dowożeni zamieszkujący 
w znacznym oddaleniu od szkoły 373 

Razem dowożeni 379 
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Uczniowie niepełnosprawni dowożeni byli do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego 

i Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. 

Uczniów wspomagano w formie stypendiów szkolnych socjalnych. Ze wsparcia korzystali 

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na 

terenie gminy Gzy. 

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 456 zł na 

członka rodziny. Stypendia szkolne były przyznawane w kwocie 157 zł miesięcznie dla 

57 uczniów z 29 rodzin w okresie od września do grudnia 2013 r. i 113 zł miesięcznie dla 

59 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. Na zadanie wykorzystano środki 

własne i dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 77.168 zł. 

Innym zadanie o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu 

podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka Szkolna". Z tej formy wsparcia 

skorzystało 27 uczniów. Na zadanie pozyskano środki finansowe w kwocie 8.525,07 zł 

z budżetu Wojewody Mazowieckiego. 

W szkołach z terenu gminy w okresie 1.09.2013 r. do 30.06.2014 r. realizowano ze środków 

Unii Europejskiej projekt "Dziś myślę o jutrze " na łączną kwotę 340.839,25 zł. Dla każdej 

ze szkół został zakupiono laptop, tablice interaktywne, projektor multimedialny i ekran, 

zorganizowano zajęcia rozwijające, wyrównujące i wspierające, zajęcia z zakresu techniki 

komputerowej. 

Drugi projekt to "Radosne oddziały przedszkolne " realizowany w terminie od. 1.03.2014 r. 

do 31.08.2014 r. , który został wydłużony z uwagi na problemy z wyborem wykonawcy. 

Koszt projektu to kwota 214.722 zł. Projekt jest już na ukończeniu i ma na celu zakup wraz 

z dostawą i montażem elementów placów zabaw, w celu doposażenia istniejących oddziałów 

przedszkolnych w PSP Przewodowo i PSP Skaszewo, zakup zabawek, pomocy 

dydaktycznych, artykułów plastycznych i wyposażenia innego zapewniającego bezpieczne 

warunki opieki nad dziećmi. 

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2013/2014 

Rada Gminy przyjęła przez aklamację - stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji, nie było i odpowiedzi. 
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Ad. pkt 12. 


Wójt B. Polańska w sprawach bieżących gminy poinformowała, że obecnie jest czas
-

przygotowań do wyborów samorządowych. Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała 

kandydatów na radnych, a w następnym tygodniu będzie rejestrowała kandydatów na wójta. 

Trwają prace przygotowujące lokale wyborcze. 

Jeśli chodzi o realizację zadań ujętych w budżecie gminy to są na ukończeniu. W tej chwili 

realizowana jest droga we wsi Wójty-Trojany, kładziona jest pierwsza warstwa asfaltu. 

Pozostała jeszcze realizacja funduszu soleckiego we wsi Przewodowo-Parcele. Gmina jest tu 

w kontakcie z Panią sołtys. Praktycznie zadania przewidziane do realizacji zostały wykonane. 

Na koniec podziękowała wszystkim osobom. które w różnym stopniu przyczyniły się do 

organizacji dożynek powiatowo-gminnym w gminie Gzy. Myśli, że gmina stanęla na 

wysokości zadania. 

Ad. pkt 13. 

Radny Witold Czapliński - korzystając z obecności radnego Powiatu i jednocześnie 

Wiceprzewodniczącego Powiatu Pana Zbigniewa Kołodziejskiego powiedział, że na drodze 

powiatowej Kozłówka - Krzemień zamiast normalnego asfaltu Powiat zaserwował drogę 

z przeszkodami. Jego zdaniem droga wygląda jak wojskowe okopy. Prosił o przekazanie 

prośby o prawdziwy remont drogi do dyrekcji Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, 

ponieważ ludzie rozbijają misy olejowe u samochodów. 

Radny Powiatu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew 

Kolodziejski zapewnił, że uwagi przekaże Panu Staroście i Dyrektorowi Zarządu Dróg -

Powiatowych, a od siebie przejedzie się i zobaczy jak wygląda droga. 

Radny Mieczysław Sadowski dodał. że Radny Powiatu jednocześnie 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu może powiedzieć, że Pan Starosta i Pan Dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych nie mają pojęcia, co to jest asfaltowanie drogi powiatowej. 

Uznał, że niedorośli do tego, żeby brać się za taką robotę. Według niego to patałachy. 

Powiedział, że na drogę był opracowany projekt, a firma Pana Kaczmarczyka "Drogi 

i Mosty " wykonała to, co nakreślił Dyrektor ZDP. Podkreślił, że takich rzeczy ludziom się 

nie robi. Według niego jest to podłożenie wszystkim mieszkańcom świni. Nadmienił, żeby 

ZDP zebrał asfalt, a mieszkańcy drogę wysypią żwirem. 

Przewodniczący L. Pyteł - poinformował. że w miesiącu listopadzie bieżącego roku 

odbędzie się jeszcze jedna Sesja Rady Gminy Gzy, która będzie ostatnią Sesją w tej kadencji. 
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Ad. pkt 14. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący 

zamknął XXXVIII Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: 

Zofia Pszczolkowska 

L. Pytel o godz. 14.00 

Przewodniczył: 


