
 

 

P R O T O K Ó Ł  Nr XVI/08 

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 11 września 2008 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Marianny Filipowicz – Przewodniczącej Rady Gminy Gzy. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz  - o godz. 10.12 otworzyła XVI Sesję Rady 

Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczyła, iż zgodnie z listą 

obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu 

rady wynoszącego 15 osób, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji.  Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Przedstawiła proponowany porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.    

4. Interpelacje radnych. 

5. Ocena informacji z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego 

     Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 

8. Informacja o stanie oświaty na terenie gminy Gzy. 

9. Sprawa budynku połoŜonego na działce nr ewid. 135 w Gzach.  
10.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

11. Sprawy bieżące gminy. 

12. Wolne wnioski i pytania. 

Jednocześnie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić                     

z wnioskiem  o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 

Radni nie zgłosili wniosku o dokonanie zmian w porządku obrad,  w związku z czym porządek 

obrad sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 3.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy 

odbytej w dniu 31 lipca 2008 roku Nr XV/08 jest wyłożony na sali obrad do wglądu. Radni nie 

wnieśli uwag do wyłożonego protokołu, w związku z czym  został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 4. 

Radny Wiesław Światkowski  -  przypomniał, o złożonej interpelacji  w sprawie stanu drogi     

w Słończewie. Poinformował, że  asfalt jest w kiepskim stanie, a  Pan Wójt nie podjął żadnych 

działań w celu jego poprawy. Przestrzegł sołtysów i radnych, aby tam gdzie będzie kładziony 

asfalt dopilnowali tych prac, żeby   wykonane zostały dobrze.   
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Ad. pkt 5.  

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych,   Pan Wójt jako organ wykonawczy ma obowiązek przedłożenia informacji          

z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2008 r. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej jako organowi nadzoru. Następnie w skrócie przedstawiła informację jak  

realizowany był  budżet. Powiedziała, że budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady 

Gminy z dnia 28.12.2007 r. Plan dochodów – 8.391.924 zł.  i wydatki - 8.916,924 zł. 

Pierwotnie deficyt budżetu gminy planowany był w wysokości 525.000 zł., pokryty 

planowanym kredytem bankowym długoterminowym. W ciągu  półrocza plan budżetu uległ 

zmianie. Wynikało to z dodatkowych dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych 

jak również dotacji celowych na inwestycje oraz w związku z planowanymi zadaniami 

inwestycyjnymi. Ostatecznie na dzień 30.06.2008 r.  budżet gminy wynosił: dochody – 

8.419.201 zł. – wykonanie – 4.455.055,63 zł. , co stanowi 52,9%. Wydatki – 9.327.988 zł. – 

wykonanie – 3.788.593,36 zł.  – 40,6% planu.  Uległ zwiększeniu deficyt do kwoty 908.787 zł.  

Na planowane przychody 1.552.891 zł.,   wykonanie 688.173,67 zł. Planowane rozchody 

(spłata kredytów i pożyczki wcześniej zaciągniętych) 644.104 zł.,  wykonanie – 310.302,42 zł. 

Zadłużenie gminy na dzień    30.06.2008 r. – 2.509.831.85 zł.  z tego kredyty długoterminowe 

– 2.415.831,85 zł. i pożyczka długoterminowa – 94.000 zł. Wykonanie dochodów przebiegało 

zgodnie z planem.  

Dochody własne wykonano w -50,8%. Subwencja ogólna – 56,3%. Dotacje celowe na zadania 

rządowe zlecone gminie – 67%. Planowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji dla 

gmin z innych źródeł – „0”. Zerowe wykonanie wiąże się  z realizacją zadań w II półroczu . 

Środki wpłyną  pod koniec bieżącego roku,  ponieważ rozliczenia będą dokonywane po 

zakończeniu wszystkich inwestycji. Realizacja podatków i opłat również przebiegała zgodnie    

z planem. Ogółem należności do końca roku wynoszą – 646.021,59 zł. w tym zaległości 

wymagalne – 141.467,92 zł. W związku z decyzjami podjętymi przez Radę Gminy skutki 

obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2008 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy 

wyniosły – 200.809,80 zł. i związane są z ceną żyta. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na 

podstawie Uchwały Rady Gminy – 85.148,20 zł. Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy: 

umorzenie – 7.308,50 zł., odroczenie terminu płatności  - 3.448 zł. Jeśli chodzi o plan 

dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej, są przekazywane zgodnie     

z planem. Wykonanie planu wydatków – 40,6% z tego: wydatki bieżące – 46% i wydatki 

majątkowe – 2,%.  W poszczególnych działach przedstawia  się to następująco: Dział 

Rolnictwo wykonanie - 67,3% wydatków wiąże się   z wypłatą dotacji celowej (zwrot 

producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystanego do produkcji rolnej). Za pierwsze półrocze wypłacono 241 producentom       

na kwotę -146.288,34 zł.  plus koszty obsługi – 1.348,19 zł.  Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych , 

energia studni głębinowej – 6.976,32 zł.  Wydatki majątkowe – plan 70.000 zł „Modernizacja 

Stacji Uzdatniania Wody” realizacja w II półroczu.  
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W dziale Transport  i łączność  wykonanie   -  2,6%. Niskie wykonanie wiąże się                           

z inwestycjami planowanymi w roku bieżącym na 2 drogi we wsi Porzowo. Opracowano 

dokumentacje projektowe, kosztorysowe. Przygotowano przetargi. Złożono wnioski                

o dofinansowania. Realizacja robót budowlanych – II półrocze. W dziale Gospodarka 

komunalna  na plan - 35.000 zł. wykonanie – 1.067,74 zł.,  co stanowi 3,1%. W dziale 

Działalność usługowa na plan - 35.000 zł. wykonanie 9.161,86 zł.   tj. 26,2%. Wykonano         

22 projekty decyzji o warunkach zabudowy dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia 

na budowę  w kwocie - 8.052 zł. i  mapy do opracowania planu zagospodarowania - 1.109,86 

zł. W dziale Administracja publiczna na plan – 1.241.470 zł. wykonanie – 526.567,78 zł.,        

co stanowi 42,4%. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej na plan - 574 zł. 

wykonanie - 279,25 zł. Są to zadania związane z bieżącą aktualizacją spisu wyborców.            

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan  - 129.950 zł.,  

wykonanie - 43.824,37 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem Ochotniczych Straży 

Pożarnych  (energia, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, zakup paliwa, części do 

samochodów ,naprawy, przeglądy techniczne pojazdów).  W dziale Obrona Cywilna 

planowane wydatki -500 zł.,   wykonanie - 200 zł. Zadania realizowane są z dotacji celowej. 

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich 

poborem,  plan - 71.900 zł.  wykonanie – 34.932,25 zł.  Jest to prowizja dla sołtysów  za 

inkaso zobowiązania pieniężnego i wydatki związane   z poborem podatku (opłaty bankowe, 

przesyłki, druki, papier komputerowy).W dziale Obsługa długu publicznego na plan - 170.000 

zł.,  wykonanie -  79.870,96 zł. Są to odsetki od pobranych kredytów i pożyczki. W dziale 

Różne rozliczenia  - rezerwa w kwocie  - 57.650 zł.    W dziale Oświata i wychowanie na plan - 

4.640.092 zł. , wykonanie – 2.033.448,86 zł.  tj. 43,8% z tego:  wydatki majątkowe na plan - 

271.000 zł.,   wykonanie – 22.169,04 zł. tj. 8,2%  i wydatki bieżące,  które wykonano w 46,0% 

W planie inwestycyjnym w zadaniach oświatowych była „Termomodernizacja budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie”. Zaplanowano środki w kwocie – 230.000 zł. 

wykonano – 1.839,60 zł. W I półroczu przygotowano dokumentację, kosztorys, 

przeprowadzono przetarg. Roboty zostały wykonane w II półroczu. Wynagrodzeni                     

i pochodne – 1.482.642,86 zł., pozostałe wydatki bieżące – 528.636,96 zł.  dotyczą szkół 

podstawowych, oddziałów przedszkolnych, gimnazjum, dowożenia uczniów, koszty obsługi 

ekonomiczno-administracyjnej szkół, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli      

i pozostałej działalności. W dziale Ochrona zdrowia plan – 40.000 zł.,   wykonanie – 

18.359,18 zł. tj. 45,9%. Zadania związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki          

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania realizowane są w szkołach. Realizacja 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii będzie prowadzona również w szkołach w II półroczu 

2008. W dziale Pomoc społeczna na plan – 1.439.150 zł.,  wykonanie – 706.205,03 zł.,   co 

stanowi 49,1% planu. Gro stanowią zadania rządowe zlecone,  na co otrzymujemy środki         

z budżetu Wojewody – 1.135.400 zł. wykonanie – 549.763,39 zł..  
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Dofinansowanie zadań własnych  na plan - 148.800 zł.,  wykonanie - 81.540,76 zł. i zadania 

własne  plan -154.950 zł., wykonanie 74.900,88 zł.. W dziale tym realizowana jest wypłata 

świadczeń rodzinnych, gdzie  w I półroczu wydatkowano - 494,492 zł. dla 291 rodzin. 

Wydatki na zaliczki alimentacyjne    (13 rodzin), pozostałe wydatki, wydatki na ubezpieczenie 

społeczne od świadczeniobiorców – 6 osób i wydatki na opłaty związane z przekazaniem tych 

środków. Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 25 osób na kwotę – 5.213,60 zł.  Na 

zasiłki i pomoc w naturze  wydatkowano kwotę 45.328,80 zł. Są to zasiłki stale dla osób 

pełnoletnich samotnie gospodarujących – 18 osób na kwotę – 42.323 zł., zasiłki stałe dla        

2 osób pozostających w rodzinie - 3.005,80 zł. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

wydatkowano – 4.728 zł. jest to wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie specjalistyczne 

usług opiekuńczych dla dziecka z zakresu „ Program wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka”. Dofinansowanie zadań własnych w opiece społecznej to zasiłki okresowe, które 

przyznano   28 rodzinom w tym  z tytułu bezrobocia 22 rodzinom i długotrwałej choroby –      

6 rodzinom. Utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej – 36.594,42 zł. W pozostałej 

działalności realizowany jest program „Posiłek dla potrzebujących, którym objęto                 

128 uczniów   w miesiącu korzystających z posiłku na kwotę – 22.423,80 zł. z dotacji. Część       

w kwocie 8.602 zł. dofinansowuje gmina z własnych środków. W dziale Edukacyjna opieka 

wychowawcza  na plan 44.302 zł., wykonanie – 100%. Środki pochodzą z dotacji celowej na 

stypendia szkolne dla 114 uczniów z 52 rodzin. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska wykonanie – 36,1%. Wydatki związane są z oświetleniem dróg i konserwacją 

urządzeń oraz opłatą związaną ze składowaniem odpadów stałych. W dziale Kultura                  

i ochrona dziedzictwa narodowego na plan - 109.905 zł.,  wykonanie - 52.752,04 zł. Są to 

dotacje dla instytucji kultury – 43.000 zł. i wydatki związane z użytkowaniem budynku 

świetlicy w Gzach – 9.752 zł.  W dziale Kultura fizyczna i sport na plan – 15.000 zł.,  

wykonano 3.923,31 zł.,   co stanowi 26,1% . Zorganizowano Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 

Wójta Gminy  i program „ Ja też mogę być mistrzem sportu”. Na dzień 30.06.2008 r. 

pozostały zobowiązania niewymagalne  gminy, które wynoszą - 126.886,53 zł. w tym: 

oświata i wychowanie – 99.478,30 zł. Są to realizowane składki ZUS wynagrodzeń 

pracowników, zaliczka na podatek dochodowy, faktury za materiały i usługi, których termin 

płatności przypada w miesiącu lipcu i zobowiązania niewymagalne   w pozostałych działach – 

27.408,23 zł. Jeśli chodzi o Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, to za I półrocze  tylko 

wpływały środki. Realizacja w II półroczu     2008 r. 

Sekretarz Gminy Barbara Polańska -  odczytała treść uchwały nr 204/C/2008 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 01.09.2008 r. wyrażającej 

opinię  o przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze 

półrocze 2008 roku. 
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Uchwała nr 204/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

z dnia 01.09.2008 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji         

o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku, stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu.  

W tym momencie na salę obrad przybył radny Jan Kiliś. Aktualna liczba radnych biorących 

udział  w posiedzeniu – 14. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Kazimierz 

Żebrowski – powiedział, ze Komisja pozytywnie oceniła informację z wykonania budżetu 

gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008.   

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy z dnia 

02.09.2008 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński – również przedstawił 

pozytywną ocenę Komisji  dotyczącą informacji  z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze 

półrocze 2008  

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy z dnia 03.09.2008 r. stanowi  załącznik  

nr 4 do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – poddała pod głosowanie informację z wykonania budżetu 

gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008 r.    

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” przyjęła jednogłośnie informację           

z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008 - która  stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – powiedział, że obiekt jest zarośnięty i straszy pustkami 

w związku z czym,  jest już najwyższy czas dokonać finalizacji i spróbować go sprzedać.          

W związku z tym, poprosił Szanowną Radę o podjęcie uchwały o sprzedaży.  Poinformował, 

że   ilu będzie chętnych do kupna pokaże czas,  gdy ogłosi przetarg.  Dlatego raz jeszcze 

ponawia sprzedaż obiektu  i poprosi o przychylne załatwienie  sprawy. Jego zdaniem,  jest to 

kapitał,  który niszczeje. Gdyby został sprzedany parę lat wcześniej, wówczas ktoś kupiłby  go  

i zagospodarował. Uznał, że ze sprzedaży obiektu dużych pieniędzy nie będzie. Być może 

obiekt   kupi ktoś, kto będzie płacił podatek od nieruchomości i   stworzy miejsca pracy, ale 

kto  kupi  obiekt  nie wiadomo. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że przed sesją rozmawiała z radcą 

prawnym.   Radca powiedział, że w uchwale w sprawie : sprzedaży nieruchomości nie można 

wstawiać ceny, ale  Rada Gminy  ma prawo zająć stanowisko w kwestii ceny, którym Wójt 

może się posiłkować ewentualnie może go w ogóle nie wziąć  pod uwagę. W związku z tym 

Rada podejmie uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości, w której w ogóle nie ma mowy                                                                                                                             

o cenie, a tylko o sprzedaży.  Stanowisko w sprawie ceny Rada może  zająć oddzielnie. 

Radny W. Światkowski -  oświadczył, że jest za sprzedażą obiektu, pod warunkiem, że Pan 

Wójt sprzeda go za uczciwą cenę.   
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Sołtys wsi Słończewo Jacek Grochowski – zapytał, czy obiekt zostanie sprzedany w całości, 

czy ktoś pokusił się na to,  aby dokonać wyceny poszczególnych części, ponieważ może   się 

okazać, że częściowa sprzedaż obiektu  byłaby korzystniejsza niż gdyby kupiła go  jedna 

osoba. Uważał, że być może warto byłoby ogłosić   przetarg  o sprzedaży obiektu  w całości 

lub w częściach. Wówczas może byłoby większe zainteresowanie  i większa korzyść.  

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że obiekt nie jest podzielony na części,   jest w całości.  

Radny Edward Malicki – był za sprzedażą obiektu, tak jak była rozmowa na posiedzeniach 

Komisji Rolnictwa i Budżetu  tzn. według wyceny  za 300.000 zł. bez podatku.  

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski Mieczysław Skorupski – powiedział, że  padają wypowiedzi 

radnych,  żeby obiekt sprzedać za uczciwą cenę, za 300.000 zł.  Uznał, że gdyby obiekt był 

sprzedany dawno, wówczas może  ktoś by i  tyle zapłacił. W tej chwili ludzie nie są frajerzy       

i za ruinę nie zapłacą 300.000 zł.. Jego zdaniem, żeby za obiekt  ktoś zapłacił 100.000 zł. to  

będzie dobrze,  ponieważ za rok nikt nie  da  nawet 50.000 zł. Nadmienił, że to co  żelazne 

zostało  już rozebrane przez złomiarzy. Dodał,  że przy obiekcie strach nawet przejeżdżać. 

Dlatego   też,  należy go sprzedać jak najszybciej i  pobierać podatek od nieruchomości.  

Sołtys wsi Gzy Marian Zawadzki – powiedział, że na temat obiektu  dyskusja trwa już  od       

5 lat,  a obiekt popada w coraz to  gorszą ruinę. Słyszał,  jak ktoś powiedział mądre zdanie, 

żeby obiekt sprzedać za uczciwą cenę. Według niego, o uczciwej cenie   można było mówić      

2 lata temu,  a nie obecnie. Nadmienił, że obiekt zarosły krzaki. Tej zimy ludzie   zdejmą 

krokwie, a kiedy przyjdzie ostrzejsza zima to rozbiorą resztę. Jego zdaniem,   majątek 

zakończy się na tym, że  nie będzie nic. Uznał, że  obiekt najlepiej sprzedać za to, co kto da      

i nie dokładać do niego.     

Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki – powiedział, że podobała mu się propozycja                           

Pana J. Grochowskiego.  Jeżeli byłaby możliwość, że ktoś chciałby kupić obiekt na części to by 

to proponował.  

Wójt Z. Kołodziejski – jego zdaniem,  najkorzystniejsza  sprzedaż obiektu będzie w całości, 

ponieważ podział na działki  to koszty.  Poza tym ktoś chciały by kupić najlepsze części 

natomiast reszta pozostanie.  Był  za tym,  aby obiekt  spróbować przeznaczyć do sprzedaży       

w całości. Powiedział, że jest  trochę zainteresowanie obiektem i  być może do przetargu 

zgłosi się kilka osób. Jeśli  tak byłoby,  to cena 300.000 zł. nie będzie maksymalną. Dodał też,  

że może  zaistnieć sytuacja, że do kupna  nie zgłosi się nikt. Poinformował, że bez zgody Rady 

Gminy ceny nieruchomości nie będzie obniżał.  W związku z tym,  poprosił o podjęcie 

uchwały i sprzedaż wg wyceny. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 

powiedział, że Komisja nie wyraziła opinii do projektu w sprawie: sprzedaży nieruchomości. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała  w/w projekt uchwały.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: sprzedaży 

nieruchomości i poddała pod głosowanie.   
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Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 10 głosami „za”, przy    

2 głosach „przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XVI/78/08     

w sprawie: sprzedaży nieruchomości – która stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 7. 

Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że skarga Pani Wiesławy Adamskiej na działalność 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach była omawiana na 

poszczególnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Uważał, że skarga jest bezzasadna, 

ponieważ Państwu Adamskim gmina na miarę swoich możliwości udziela pomocy. Poza tym 

Pan Adamski miał szansę   podjęcia pracy w Domu Pomocy Społecznej    w Ołdakach ale 

zrezygnował z pracy, a innej pracy nie otrzymał. O przedstawienie szczegółów sprawy 

poprosił Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka -  wyjaśniła, że 

pomoc społeczna ma na celu  umożliwienie osobom i rodzinom  przezwyciężenia trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są w stanie sami pokonać wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości. Poinformowała, że  w przypadku Państwa Adamskich,  korzystanie  ze 

środków i całkowitej opieki GOPS trwa od 10-ciu lat. Obserwując z roku na rok kwota 

pomocy staje się coraz większa, a możliwości Państwa Adamskich w stosunku do własnej 

rodziny  są niewykorzystane. Nadmieniła, że najbardziej  obowiązki utrzymania rodziny ciążą 

na Panu Adamskim jako głowie rodziny, która składa się z 4 osób (rodzice plus 2 dzieci), 

ponieważ Pani Adamska jako matka musi pozostać  w domu. GOPS pracował nad tym przez 

pracę socjalną, przez aktywizowanie Pana Adamskiego, zabieganie   w poszczególnych 

urzędach i zakładach pracy, oferowanie i występowanie o pracę,  jednak  bez efektu. Dodała, 

że  w ubiegłym roku obydwoje Państwo Adamscy byli zatrudnieni w Domu Pomocy 

Społecznej  w Ołdakach  z zamiarem,  że wykażą się swoją aktywnością i zastaną zatrudnieni 

na pełen etat. W związku z tym, że  były możliwości zatrudnienia  w DPS,   GOPS uważał, że 

jest to miejsce gdzie praca jest blisko miejsca zamieszkania i nie będzie innych trudności        

w braku zatrudnienia, lecz i to się nie powiodło. GOPS jest w ciągłym kontakcie                          

z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku o ewentualne oferty pracy, a osoba Pana 

Adamskiego wystawiona jest jako priorytet w zatrudnieniu. W PUP Pan Adamski miał 

oferowane różne rodzaje pracy np. doradca klienta, magazynier i strażnik w dziale ochrony. 

W miesiącu sierpniu br. Pan Adamski był skierowany na tzw. przygotowanie zawodowe. 

Byłaby to praca na miejscu  w DPS za wynagrodzeniem, ale w ostatniej chwili zrezygnował      

z niej. Osobiście sama i pracownicy GOPS są zdezorientowani jak zaktywizować tę rodzinę. 

Jej zdaniem, z uwagi na co miesięczne wpływy podań Państwa Adamskich, gminna  instytucja 

pomocy społecznej jest traktowana w pewnym sensie jak koncert życzeń.         

Sołtys wsi Kozłówka Jadwiga Koc -  słuchając informacji Pani Kierownik GOPS, uznała, że Pan 

Adamski uchyla się od pracy. Skoro miał tyle  propozycji ofert pracy i żadna praca mu nie 

odpowiada,  to jest  to leń. Jej zdaniem ludzie chcą pracować, a to jest lenistwo. Nie 

wyobraża sobie, żeby  takim ludziom pomagać, a oni  jeszcze piszą skargi.  
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Zapytała, jak można tak żyć? Jedni chcą, żeby dostać jakąkolwiek pracę i pracować                      

a w rodzinie Państwa Adamskich jest 2 dzieci i 2 młodych  ludzi i nie ma komu pracować. Jej 

zdaniem,  jest to po prostu jakaś paranoja. 

Radny E. Malicki – uznał, że Pani Kierownik GOPS  w jednostce organizacyjnej gminy pracuje 

od wielu lat i żadnej skargi nie było. Wszystko było  załatwiane pozytywnie. Jego zdaniem,  

ludziom tym  coś dokucza więcej np. głowa, że piszą na Panią Kierownik GOPS skargę, która 

jest  niesłuszna. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski – uważał, że powinno być prawo, że jeśli ktoś nie 

ma pracy,  to dać mu pieniądze i niech je odpracuje,  natomiast jeśli nie chce pracować, to 

nie otrzyma pieniędzy.   

Sołtys wsi Begno P. Kownacki – uznał, że  rodzinie tej nie ma podstaw do udzielania pomocy. 

Według niego, jeżeli są to ludzie młodzi, którzy mają dzieci  i będzie się ich przyzwyczajać do 

jałmużny,  to będzie bardzo źle w Polsce. Według niego na ten temat mógłby coś powiedzieć 

sołtys z tej wsi. 

Sołtys wsi Kozłówka J. Koc -  zapytała, czy Państwo Adamscy mają grupy inwalidzkie ? 

Kierownik GOPS w Gzach T. Linka – odpowiedziała, że zna środowisko  i Państwo Adamscy 

nie mają orzeczeń. Orzeczenie z Poradni Wychowawczo-Zawodowej ma tylko dziecko ze 

specjalnym tokiem nauczania.  Poinformowała, że Pan Adamski pracował razem 4 lata.         

W rozmowie  stwierdził, że wcześniej miał zatrudnienie na czas nieokreślony w Warszawie 

ale jak powiedział, zaszła niespodziewana konieczność zwolnienia ze stałej pracy. 

Nadmieniła, że  GOPS z zatrudnieniem w/w boryka się od 1998 r. Podkreśliła, że pomoc 

finansowa ze strony opieki społecznej jest bardzo ogromna, ponieważ rodzina ta otrzymuje 

środki nawet w wymiarze kilku tysięcy złotych. Jej zdaniem, korzystanie z powyższych 

środków wynika z braku aktywności Państwa Adamskich.   Dodała, że chciałaby, aby ta 

skarga zaowocowała tym, żeby jedno z małżonków podjęło zatrudnienie. Byłby to jej sukces 

w pracy socjalnej  i zawodowej w pomocy społecznej, w której pracuje już 28 lat.  

Przewodniczący Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  K. Żebrowski – 

poinformował, że Komisja uznała za bezzasadną skargę Pani Wiesławy Adamskiej na 

działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – powiedział, że w powyższej 

sprawie  jego Komisja również zajęła takie same stanowisko. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na 

działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach wraz                              

z uzasadnieniem i poddała pod głosowanie.   

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za”  

podjęła Uchwałę Nr XVI/79/08 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach – która stanowi załącznik  nr 7  do 

niniejszego protokołu. 
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Skarga Pani Wiesławy Adamskiej na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gzach – stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8.  

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz – przedstawiła ogólne dane 

dotyczące poszczególnych szkół wg stanu na miesiąc wrzesień br. rok szkolny 2008/2009. 

Poinformowała, że na terenie  gminy funkcjonują 3 Publiczne Szkoły Podstawowe                   

tj. w Gzach, Przewodowie i Skaszewie z oddziałami przedszkolnymi oraz Publiczne 

Gimnazjum w Gzach. Liczba uczniów w szkołach podstawowych ogółem - 251, w Publicznym 

Gimnazjum - 152. W całej gminie uczy się 403 uczniów. W oddziałach przedszkolnych             

6-letnich dzieci jest -  45. Zatrudnieni pracownicy w pełnym wymiarze czasu pracy – 72 osoby 

z tego:  51 nauczycieli w tym 1 nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym oraz 18 osób 

obsługi plus dodatkowo zatrudnionych 3 palaczy sezonowych. 

Zaplanowany budżet w dziale Oświata to 4.657.662 zł. z tego: na zadania inwestycyjne – 

240.000 zł. i zakupy 43.000 zł. Liczba oddziałów w szkołach podstawowych – 18 plus                

3 oddziały przedszkolne, co stanowi razem 21 oddziałów oraz 8 oddziałów w Publicznym 

Gimnazjum w Gzach.  Łącznie we wszystkich szkołach jest 29 oddziałów. W szkołach 

podstawowych liczba uczniów w klasach wynosi od 5 do 24, w PG liczba uczniów od 14 do 

25. Uczniowie i  6- letnie dzieci  oddziałów przedszkolnych do szkół dowożeni są autobusami 

Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz autobusem szkolnym. Poinformowała, że             

w związku  z ogłoszonym przetargiem na dowożenie uczniów,  na bieżący rok szkolny 

podpisana została umowa z PKS w Ciechanowie, która zawiera cenę biletów miesięcznych. 

zakupionych w kasach PKS na podstawie sporządzanych przez dyrektorów poszczególnych 

szkół list uczniów.  Cena biletu, która będzie obowiązywała w roku szkolnym  nie ulegnie 

zmianie i wynosi 58,65 zł. Liczba uczniów dojeżdżających autobusami PKS – 189. Pozostali 

uczniowie w liczbie ok. 80 dowożeni są autobusem szkolnym. Obecnie część uczniów 

dojeżdżających autobusem szkolnym, ze względu na sezon letni  dojeżdża rowerami, 

motorynkami lub dochodzi pieszo.   Otrzymana subwencja na rok 2008 wynosi –            

2.540.697 zł.  Dzieląc subwencję przez liczbę uczniów w br. szkolnym , otrzymamy kwotę 

roczną na 1 ucznia – 6.335 zł. Do wyliczenia subwencji,  którą otrzymaliśmy była kwota 

standardowa z logarytmu – 3.645,72 zł . Liczba uczniów w poszczególnych szkołach 

przedstawia się następująco: PSP w Gzach ogółem - 64 uczniów z tego: kl. I -11 uczniów,       

kl. II – 5, kl. III -8, kl. IV – 8, kl. V – 15, kl. VI – 17. W klasie zerowej uczy się 10 dzieci w wieku 

6 lat.  W szkole tej zatrudnionych jest 10 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy z tego : 

1nauczyciel dyplomowany, 7 nauczycieli mianowanych, 2 nauczycieli kontraktowych. 

Zatrudnione są również 4 osoby obsługi: 2 woźne, 1 konserwator i 1 osoba w administracji. 

Planowany budżet dla tej szkoły wynosi – 799.710 zł.  Koszt utrzymania 1 ucznia –          

11.911,95 zł.  

W PSP w Przewodowie ogólna liczba uczniów wynosi – 126 z tego: kl. I -22, kl. II – 15,             

kl. III – 22, kl. IV – 19, kl. V – 24, kl. VI – 24.  W klasie zerowej uczy się – 22 dzieci. 
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Liczba zatrudnionych nauczycieli -12 w tym 1 nauczycielka oddziału zerowego przebywająca 

na urlopie zdrowotnym.  

W związku z tym, zatrudniona jest druga osoba, która zajmuje się nauczaniem oddziału 

przedszkolnego. Z ogólnej liczby nauczycieli pełnozatrudnionych zatrudnionych jest                 

2 nauczycieli  dyplomowanych,  8 nauczycieli mianowanych, 1 nauczyciel kontraktowy              

i 1 nauczyciel stażysta. Zatrudnionych jest 5 osób obsługi oraz w sezonie grzewczym                

3 palaczy sezonowych. Koszt utrzymania 1 ucznia – 7.391,29 zł. Planowany budżet na rok 

bieżący – 966.805 zł.   

PSP w Skaszewie – ogólna liczba uczniów 61 z tego: w poszczególnych klasach : kl. I – 8,         

kl. II – 10, kl. III – 8, kl. Kl. IV – 8, kl. V – 14, kl. VI – 13. W klasie zerowej uczy się                      

11 przedszkolaków. W pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest 9 nauczycieli z tego:       

3 nauczycieli dyplomowanych, 5 nauczycieli mianowanych, 1 nauczyciel kontraktowy  oraz     

5 osób obsługi w tym: 3 sprzątaczki, 1 konserwator i 1 pracownik administracji. Roczny koszt 

utrzymania 1 ucznia – 13.743,65 zł.  

W PG w Gzach - 152 uczniów. Liczba oddziałów – 8 w tym: w trzech kl. -  I uczy się 18,19               

i 20 uczniów, w kl. II – 18,21,14 i w dwóch kl. III – 17,25 uczniów.  Liczba nauczycieli 

zatrudnionych -  21 z tego: 12 nauczycieli dyplomowanych, 6 nauczycieli mianowanych,           

3 nauczycieli kontraktowych oraz 4 pracowników obsługi. Planowany budżet wynosi – 

1.339.430 zł.  Roczny koszt utrzymania 1 ucznia – 8.812,04 zł.  

W okresie letnim wykonano „Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej     

w Przewodowie”. Poza tym we wszystkich szkołach wykonano prace porządkowe. 

Porządkowany był teren wokół szkół wraz z placami zabaw.  Zakupiono zestawy 

komputerowe do PSP w Przewodowie za kwotę -  20.000 zł..  Zestawy komputerowe                

i kserokopiarkę  do PG w Gzach za kwotę - 9.889 zł. W innych szkołach za mniejsze kwoty 

zakupione zostały pomoce  dydaktyczne a także wykonane zostały niezbędne bieżące 

remonty i prace porządkowe. 

Radny Zdzisław Sierzan – zapytał, jak się przedstawia sprawa dowożenia uczniów? Czy warto 

utrzymywać  autobus szkolny i dokładać, czy lepiej opłaciłoby się wynająć z PKS? 

Kier. ZOSz. W Gzach J. Frąckiewicz – wyjaśniła, że  autobus szkolny przejeżdża dziennie ok. 

200 km. Jeżeli policzymy trasy, które przejeżdżają autobusy PKS,  to jest to również ok. 200 

km z tym że autobusy PKS przewożą więcej uczniów, zaś autobus szkolny ok. 80 uczniów.  

Cena biletu PKS- 58,65zł. Przeliczając cenę  biletu dla 80 uczniów dowożonych autobusem 

szkolnym i biorąc pod uwagę stan środków, które mają być wykorzystane w br. koszt 

dowożenia 1 ucznia wynosi – 85,35 zł. Jej zdaniem,  należy się zastanowić jak kształtowałaby 

się cena biletu i czy byłoby możliwe  przejęcie dowożenia uczniów przez PKS,  gdyż byłoby do 

przejechania dużo więcej kilometrów i przewiezienia większej liczby uczniów. Z liczby 80 

uczniów, byliby uczniowie, którzy korzystają z  autobusu szkolnego, a których rodzice 

musieliby zapłacić za bilet, ponieważ bilet darmowy nie przysługiwałby im, lub musieliby 

zdecydować, że ich dziecko mając 2 km do szkoły  będzie dochodziło pieszo.  
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Jednocześnie nadmieniła, że autobus szkolny wykorzystywany jest przez wszystkie szkoły do 

różnych wyjazdów np. na basen, do Ciechanowa itp.  Mimo ograniczonego czasu  od 

dowiezienia  do rozwiezienia uczniów zdarza się, że szkoły z wyjazdów korzystają nawet 

każdego dnia.  

Uznała, że najlepszym rozwiązaniem w tej sprawie byłoby przedstawienie problemu do PKS. 

Wówczas PKS skalkulowałby cenę biletu wg własnych stawek i  można byłoby rozważyć,  czy 

byłoby to opłacalne, czy  też nie.  Poinformowała, że autobus,  z którego korzystają szkoły ma 

18 lat i wymaga remontu. W tym roku w okresie wakacji był również remontowany przez  

PKS w Ciechanowie. Zdarzyło się również, że był niesprawny w czasie roku szkolnego, stąd      

z PKS był podsyłany zastępczy autobus.  Powiedziała , że tak jak zawsze tak i w tym roku Pan 

Wójt złożył  pismo o przydział  autobusu do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pomimo 

reformy oświaty, jaka odbyła się na gminie (likwidacja szkoły filialnej w Grochach Starych, 

szkoły podstawowej w Pękowie) dotychczas autobusu gmina nie otrzymała.   

Sołtys wsi Kozłówka J. Koc – zapytała, jaką trasą jedzie rano autobus szkolny po dzieci oraz 

ile zabiera dzieci jadąc rano z Przewodowa przez Pękowo i  Kozłówkę? 

Kier. ZOSz. J. Frąckiewicz – odpowiedziała, że autobus szkolny jadąc tą drogą zabiera rano 

ok. 35 dzieci. 

Sołtys wsi Kozłówka J. Koc – powiedziała, że ma skargę od mieszkańców jej wsi, że dzieci         

z Kozłówki niektóre są zabierane tym autobusem, a niektóre nie są zabierane. Zapytała, jakie 

obowiązują kryteria, że niektóre dzieci dojeżdżają  autobusem, a inne nie mogą? 

Kier. ZOSz. J. Frąckiewicz – poprosiła o konkrety. 

Sołtys wsi Kozłówka J. Koc – powiedziała, że chodzi o rodzinę  Państwa Bonisławskich,            

z której do szkoły dojeżdża 4 dzieci i rodzinę Państwa Archackich, z  której do szkoły dojeżdża 

3 dzieci.  

Kier. ZOSz. J. Frąckiewicz – wyjaśniła, że wg ustawy o systemie oświaty uczniowie 

dojeżdżający do szkół mają zapewnione bilety z klas I, II, III i IV -  jeżeli uczeń ma do 3 km nie 

przysługuje mu zwrot za bilet. Uczniowie klas V, VI oraz gimnazjum , jeżeli odległość miejsca 

zamieszkania od szkoły jest powyżej 4 km bilety zakupione są na koszt organu 

prowadzącego. Wcześniej, kiedy uczniowie  chcieli dojeżdżać autobusem PKS  z niektórych 

rodzin zamieszkujących w Kozłówce odległość do szkoły uniemożliwiała zakupienie biletu 

przez organ prowadzący, stąd najprawdopodobniej uczniowie ci nie dojeżdżali autobusami,  

a rodzice również nie zakupili biletu. Nadmieniła, że  w ubiegłych latach, kiedy było więcej 

dzieci , autobus szkolny był przepełniony i też nie mógł wszystkich zabierać. 

Sołtys wsi Kozłówka J. Koc – powiedziała, że skoro autobus szkolny zabiera 35 dzieci, to  

dzieci z Kozłówki mogłyby się zabrać za darmo do szkoły w Przewodowie, ponieważ jeszcze 

zmieściłyby się, a  nie mogą.  
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Kier. ZOSz. J. Frąckiewicz – wyjaśniła, że dowożenie uczniów jest organizowane przez Urząd 

Gminy, ale w każdej szkole jest dyrektor, który odpowiada za całość a pośrednio za 

dowożenie uczniów. Jest już drugi tydzień roku szkolnego i  jeżeli  ten  problem zgłosiliby 

rodzice   do dyrektora szkoły w Przewodowie to sprawa na pewno byłaby wyjaśniona.   

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska – nadmieniła, że z tego  co wie, to kierowca 

autobusu szkolnego od strony Sulnikowa zawsze zabierał dzieci. Nie wie jak było to 

załatwiane i kto z kim rozmawiał, ale nigdy nie było problemu. Dzieci, którym nie przysługuje 

bilet wychodziły na autobus szkolny i zawsze były zabierane.   

Kier. ZOSz. J. Frąckiewicz – wyjaśniła, że jeżeli jedzie autobus szkolny a uczniowie do szkoły  

mają  mniej niż 3 czy 4 km i są wolne miejsca, mogą korzystać z  autobusu szkolnego.  

W związku z tym, że autobus szkolny jest jeden, a uczniowie są dowożeni na tą samą godzinę  

do wszystkich szkół, niemożliwe jest aby autobus jeździł po całej gminie i  zabierał wszystkich 

uczniów. Dlatego,  na trasie gdzie jeżdżą autobusy PKS rodzice aby ułatwić dojazd swoim 

dzieciom albo muszą ich dowozić sami, albo wykupić im bilety na autobus  PKS. 

Sołtys wsi Kozłówka J. Koc – powiedziała, że chodzi tu o autobus szkolny, który jedzie trasą, 

są wolne miejsca a nie zabiera dzieci. Dodała, że dla niej jest to paranoja. 

Radna Zofia Frąckiewicz – jej zdaniem, dlaczego nie zabiera dzieci trzeba zapytać się 

kierowcy.      

Przewodnicząca M. Filipowicz – uznała, że w  sprawie tej  rodzice powinni interweniować       

u dyrektora szkoły. 

Radny M. Mordwiński – poinformował, że z tego co wie,  to kierowca robi 44 przystanki  

i zatrzymuje się nawet gdy stoi jedno dziecko.  

Radny z. Sierzan – zapytał, czy wiadomo  ile  dzieci jeździ przez Pękowo. Uznał, że  dzieci          

z Kozłówki do szkoły w Przewodowie mają ok. 1,5 km.  Gdyby jechały autobusem szkolnym 

przez Pękowo musiałyby przejechać wkoło 7 km i zajechać z drugiej strony. Być może   

kierowca boi się o to, że któregoś dnia może być 50 dzieci i więcej. 

Kier. ZOSz. J. Frąckiewicz  - odpowiedziała, że nigdy nie ma stałej liczby uczniów 

dojeżdżających. Poinformowała, że w autobusie szkolnym jest 39 miejsc siedzących oraz            

11 miejsc stojących. Dzieci szkolne,  a szczególnie dzieci mniejsze nie powinny stać.                

W związku z tym,  gdy w autobusie jest więcej dzieci,  siadają po troje. O sprawie, którą 

przedstawiła Pani J. Koc nie miała zgłoszenia ani od kierowcy, ani od Pani dyrektor PSP           

w Przewodowie. Zdziwiła  się, że rodzice  nie  zgłosili  problemu do Pani  dyrektor PSP              

w Przewodowie, ponieważ można byłoby rozwiązać problem i nie byłoby  tej sprawy.  

Ad. pkt 9. 

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że chodzi o budynek drewniany, który jest własnością 

gminy i nie jest budynkiem  mieszkalnym  a  socjalnym, ponieważ w budynku są tylko 

mieszkania i doprowadzona  jest woda bez odprowadzenia ścieków. W związku z tym, że 

znajdują się w nim lokale socjalne, nie można przeznaczyć go do sprzedaży.  
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Poinformował, że  otrzymał zalecenia od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego      

w Pułtusku  mające na celu usunięcie pewnych nieprawidłowości. Przyznał, że pewne rzeczy  

przesunął w czasie, ale  muszą zostać wykonane. W związku z tym, poprosił Wysoką Radę                          

o zaakceptowanie wykonania najpilniejszych robót tj. wymiany pokrycia dachowego                  

i założenia rynien. 

Radny W. Światkowski -  zapytał, czy w czasie kontroli  z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego był obecny Pan Wójt,  ponieważ  na drzwiach wejściowych   na strych   wisi 

kłódka i nie wolno tam wejść oraz czy naprawdę leje się woda przez ten dach? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że w czasie kontroli był  obecny   jego pracownik.  

Insp. ds. plan. przestrz., drogownictwa i gosp. komunalnej Wiesław Jakubiak – potwierdził, 

że był obecny w czasie kontroli. Następnie poinformował, że zgodnie z decyzją PINB w m-cu 

grudniu 2006 r. z Ciechanowa przyjechał   rzeczoznawca budowlany. Była też obecna  Pani 

Beata Milewska. Wymieniony dokonał oględzin stanu technicznego budynku oraz  wydał        

w tej sprawie stosowną  opinię i orzeczenie. Na podstawie  tych dokumentów  został 

opracowany  kosztorys, który opiewa na kwotę ok. 48.000 zł.   

Ad. pkt 10.     

Wójt Z. Kołodziejski -  poinformował, że przyjmuje do wiadomości interpelację  Pana           

W. Światkowskiego. Gwarancja na drogę wynosi 3 lata i   droga miała być poprawiona do 

końca maja br. Obiecał, że  po sesji  jeszcze  w tym miesiącu  spróbuje się  spotkać                    

z wykonawcą, radnym i sołtysem,  aby załatwić sprawę tę.      

Ad. pkt 11.    

W sprawach bieżących gminy nikt nie zabrał głosu. 

Ad. pkt 12. 

Radny Z. Sierzan – „podziękował” Panu Wójtowi za wyrównanie drogi we wsi Pękowo            

w kierunku lasu, które Pan Wójt  obiecał przed żniwami.  Dodał, że  jeżdżąc  tą drogą                     

w czasie żniw z przyczep spadały bałdy ze słomy,  a nawet rozbił się 1 samochód, ponieważ 

wystają duże kamienie. 

Radny Z. Światkowski – powiedział, że prosił Pana Wójta o uhonorowanie naszego 

olimpijczyka  Tomasza Majewskiego, a Pan Wójt nic nie zorganizował. Dodał, że Burmistrz      

z Bieżunia na powitanie swojego olimpijczyka  na lotnisko wysłał 3 autokary  natomiast           

z gminy Gzy  nie pojechał nawet „bus”. 

Radna Z. Frąckiewicz -  poruszyła sprawę funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Szyszkach. 

Oznajmiła, że już od  3 tygodni w poniedziałki nie ma lekarza. Pan dr Mikuś,  jeśli jest, to   

pokaże się  na godzinę i znika. Poinformowała, że  na takie  funkcjonowanie Ośrodka skarżą się  

pacjenci i jednocześnie  proszą o  zatrudnienie w Ośrodku Zdrowia   lekarza pediatry.  Jej 

zdaniem,   Pan dr Mikuś  pacjentów z rejonu Szyszk traktuje po macoszemu i w ten sposób 

nie wywiązuje się z umowy.   

Następnie zgłosiła wymianę żarówki w lampie  oświetleniowej przy posesji Państwa 

Pychewicz w Szyszkach. 
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W dalszej wypowiedzi poruszyła problem drogi do remizy. Nadmieniła, że droga jest 

wyżłobiona przez wodę. Kiedy pada deszcz jest nieprzejezdna.  Problem ten porusza ciągle,      

a w  temacie  tym nic się nie dzieje. 

Kolejna sprawa, którą poruszyła,  to boisko wielofunkcyjne w Skaszewie, które zostało 

wykonane za duże pieniądze. Poinformowała, że na dzień dzisiejszy   został niewykończony  

teren wokół boiska, odkleja się nawierzchnia, nie zostały zamontowane uszkodzone słupki. 

Według jej oceny,  za duże pieniądze gminie został oddany bubel. Uznała, że boisko jest 

gminne i z boiska mają prawo korzystać nie tylko dzieci szkolne i młodzież z gimnazjum ale  

także młodzież ze szkół średnich i studenci  a jest zamknięte. Dodała, że młodzież tego 

problemu Panu Wójtowi nie odpuści, ponieważ  chce korzystać z boiska .    

W dalszej wypowiedzi mówiła o chodnikach w Szyszkach. Powiedziała, że na sesji nie ma 

nikogo z  Rady Powiatu a  w jezdniach są dziury i nie ma chodników. Poinformowała, że nie 

wie,  czy nasi radni powiatowi zgłaszają sprawy gminy Gzy na sesjach Rady Powiatu. Jej 

zdaniem, w sesji Rady Gminy powinni uczestniczyć radni powiatowi. 

Przewodnicząca M. Filipowicz -  w kwestii radnych powiatowych, wyjaśniła,  że  nasi radni 

powiatowi zapraszani  są na każdą sesję Rady Gminy, dlaczego nie przychodzą nie wie. 

Radny M. Mordwiński – poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady 

Gminy Gzy, został poruszony problem z oznakowaniem dróg.    

Sołtys wsi Begno P. Kownacki -  zapytał, jak będzie z domowymi oczyszczalniami ścieków? 

Sołtys wsi Kozłówka J. Koc – zasygnalizowała sprawę czasu pracy Ośrodka Zdrowia                 

w Przewodowie.  Jej zdaniem,  jest to skandal,  żeby lekarz przyjmował tylko do godz. 15.00.  

Po tej godzinie chcąc dostać się do lekarza trzeba  jechać do Ośrodka Zdrowia we Winnicy.       

W związku z tym, pacjenci zamiast jechać do Ośrodka Zdrowia w Winnicy wolą jechać do 

Pułtuska. W ten sposób przerejestrowują się do „Gajda-Med”. Następnie zapytała,  czy Radni 

i Wójt mają wpływ na Pana  dr Mikusia, ponieważ nie wywiązuje się  z umowy.   

W dalszym wystąpieniu przypomniała o remoncie przystanku w Kozłówce. Dodała, że na 

naprawę było całe lato a obecnie tylko patrzeć jak przystanek runie. Jej zdaniem, przystanek 

trzeba naprawić natychmiast. 

Sołtys wsi Słończewo J. Grochowski – przypomniał o planowanej budowie przystanku we 

wsi Słończewo. Powiedział,  że zaczął się sezon jesienny, dzieci chodzą do szkoły i taki 

przystanek  przydałby się. 

W dalszym kolejności nawiązał do wypowiedzi radnego W. Światkowskiego w sprawie drogi 

w Słończewie. Przypomniał, że  termin gwarancji na tę drogę upływa w listopadzie br. 

Następnie mówił o zarośniętych i zakrzaczonych drogach gminnych. Uznał, że problem ten  

należy rozwiązać,  ponieważ gdy przyjdzie zima nie będzie gdzie odepchnąć śniegu.  

Poinformował  też, że przy PSP w Skaszewie w ogrodzeniu przy przystanku przydałaby się 

furtka.  Chodzi o bezpieczeństwo dzieci. 
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Mówiąc dalej powiedział, że skoro nikt się nie wybrał, żeby powitać naszego olimpijczyka       

z Pekinu , to wypadałoby  w szkole lub innym miejscu  zorganizować spotkanie, aby dzieci        

i młodzież z terenu gminy mogli poznać mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskiego, który 

pochodzi ze  Słończewa. Jego zdaniem,  warto byłoby  docenić  sportowca, ponieważ wyrósł  

z naszego środowiska. 

Radny Zdzisław Kaczorowski – zapytał, czy Pan Wójt interweniował w sprawie przystanku na 

żądanie przy drodze do wsi Żebry-Wiatraki?  

Sołtys wsi Stare Grochy Tomasz Długołęcki – poinformował  o przystanku w tej wsi, który 

jego zdaniem wygląda nie najlepiej i należałoby go poprawić oraz o  braku  ławki na tym 

przystanku. Stwierdził, że  brakuje  również oznakowania wsi – Stare Grochy. 

Wójt Z. Kołodziejski – na zadane pytania i poruszone problemy udzielił następujących 

odpowiedzi: 

-  W sprawie wyrównania drogi we wsi Pękowo powiedział, że nie chce aby dziękowano mu 

złośliwie.  Faktycznie wyrównanie drogi nie zostało zrobione, ale postara się je wykonać. 

- W kwestii dotyczącej podziękowania naszemu mistrzowi olimpijskiemu  wyjaśnił, że nie był 

sam. Byli również Radni, szkoły i inne organy. Przywitać T. Majewskiego na lotnisko nie 

pojechał, ponieważ przebywał na urlopie. Być może sprawę przegapili wspólnie wszyscy, 

ponieważ gmina posiada autokar i można było jechać. Nadmienił, że gmina Gzy jest 

biedniejsza od Miasta i Gminy Bieżuń. O spotkaniu  z  T. Majewskim myśli, ale obecnie T. 

Majewski   jeździ po całym świecie i  ciągle trenuje.  

Radny W. Światkowski – poinformował, że złoty medalista może być uchwytny dopiero pod 

koniec października i jego zwycięstwo można będzie dopiero uczcić w miesiącu listopadzie 

lub grudniu br. 

Wójt Z. Kołodziejski -  kontynuując dalsze odpowiedzi powiedział: 

- Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to po przejęciu Ośrodków Zdrowia w Przewodowie i Szyszkach  

przez Pana  dr Dariusza Mikusia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DAR-MED” jakiś 

czas było dobrze. Później  pojawił się problem  czasu pracy tych placówek.   W sprawie tej 

odbyło się spotkanie , na którym Pan dr Mikuś tłumaczył się, że pracuje zgodnie                        

z Rozporządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Uznał, że być może za mało były 

skuteczne władze gminy,  lub Pan dr  za bardzo się sprywatyzował i nie wywiązuje się. Jego 

zdaniem,  Pana dr D. Mikusia należy zaprosić na posiedzenia Komisji Rady Gminy, aby 

przedstawił sytuację o stanie opieki zdrowotnej w gminie. Wówczas będzie można  szerzej 

porozmawiać i przedstawić  nasz problem.   

- W sprawie niepalącej się lampy w Szyszkach powiedział, że we wsi mieszka  Pani Radna,   

Pan Sołtys i są  telefony. W związku z tym,  sprawę można było zgłosić  do Zakładu 

Energetycznego,   a nie czekać  z nią do sesji Rady Gminy. 

- W kwestii drogi  do remizy uznał, że droga ta nie jest najgorsza. 

Radna Z. Frąckiewicz – była zdania, że gorszej drogi nie ma  w całej  gminie. Jest po prostu 

okropna. 
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Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że są drogi w jeszcze gorszym stanie. Być może na 

drogę tę jest żwir jest potrzebny. Przyznał, że wieś Szyszki miała przydzieloną pulę żwiru więc 

mógłby być posypany i  na drogę do remizy. 

- Jeśli chodzi o boisko wielofunkcyjne w Skaszewie to wykonawca pewne rzeczy miał 

poprawić. Na spotkaniu z Panią dyrektor  PSP w Skaszewie wszystko zostało omówione co 

jeszcze mają zrobić i trzeba to zobaczyć. 

- W sprawie oznakowania dróg, powiedział, że m.in. chodzi o oznakowanie dróg w Kozłowce i 

w Starych Grochach. 

- Remont przystanku w Kozłówce zanotował. 

- W sprawie budowy przystanku w Słończewie – przyznał, że  była obiecana. Przystanek ma 

być pobudowany społecznie przez mieszkańców tej wsi. Materiały budowlane zakupi gmina.  

Wszystko poprzedzi spotkanie z Radnym i z Sołtysem tej wsi.  

- Zarośnięte i zakrzaczone drogi,  to problem istniejący w wielu wsiach, ale gmina nie posiada 

odpowiedniego sprzętu natomiast jeśli chodzi o drogi powiatowe,  to można to 

wyegzekwować. 

- W sprawie, którą zgłaszał Radny Pan  Z.  Kaczorowski zostało wystosowane pismo do PKS. 

Obecnie gmina  czeka na odpowiedź. 

- Jeśli chodzi o poprawienie przystanku w Starych Grochach, to w tym roku gminę nie będzie 

stać,  aby załatwić tę sprawę.  

- W sprawie oznakowania wsi – przyjedzie. 

- W kwestii  budowy oczyszczalni przydomowych i internetu uznał, że jest małe 

zainteresowanie i nie wie z czego to wynika.  

Sołtys wsi Słończewo J. Grochowski – był zadania, że internetem  być może nie jest  wielkie 

zainteresowanie, natomiast co do przydomowych oczyszczalni ścieków to zainteresowanie 

jest ogromne. 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki – uważał, że zainteresowanie internetem  być może jest  

mniejsze , ale przydomową oczyszczalnią ścieków  chyba  zainteresowany jest każdy.  

Dlatego, jego zdaniem trzeba zdecydować, czy  budować oczyszczalnię ścieków ogólno-

gminną,  czy przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Wójt  Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że  od sołtysów zbierane są jeszcze listy osób 

zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków.   Po złożeniu wszystkich list 

należy się zastanowić jak rozwiązać ten problem. 

Sołtys wsi Przewodowo Poduchowne  Jan Mosakowski – był zdania, że internet to 

przyszłość i należałoby wybrać 1firmę, która by go założyła.  

Sołtys wsi Szyszki Jacek Baranowski – Radnej Pani Z. Frąckiewicz wyjaśnił, że w sprawie 

wymiany żarówki w lampie przy posesji Państwa Pychewicz w Szyszkach, 4 dni temu dzwonił 

do Zakładu Energetycznego. Odpowiedziano mu, że wymiana żarówki będzie wykonana          

w ciągu 14 dni  roboczych.  
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Sołtys wsi Zalesie Stanisław Siatkowski – powiedział, że wszystko to co słyszał w sprawie 

Państwa Adamskich,   potwierdza się. Prosił, aby wspólnie zająć się tą rodziną, ponieważ jest 

tam tragedia. 

              Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady  o godz. 12.30 zamknęła 
sesję.    
 

Protokołowała :                                                                                       Przewodniczyła: 

 

Zofia Pszczółkowska 

        
 


