
P R O T O K Ó Ł  Nr VI/2007

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 31 marca 2007 roku

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem

Marianny  Filipowicz – Przewodniczącej Rady Gminy Gzy.

Przewodnicząca Rady Gminy M. Filipowicz – o  godz.  10:05  otworzyła  VI Sesję  Rady 

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

obecności  stanowiącą  załącznik  nr  1  do  niniejszego  protokołu  aktualnie  w  posiedzeniu 

uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi 

kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Przypomniała,  że  porządek  dzisiejszej  sesji  wszyscy  otrzymali  wraz  z  zaproszeniami. 

W związku  z  tym zwróciła  się   z  pytaniem,  czy  ktoś  spośród  radnych  chciałby  wystąpić 

z wnioskiem o dokonanie zmian w proponowanym porządku obrad. Z wnioskiem  o dokonanie 

zmian nie wystąpił  nikt.  Porządek posiedzenia obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu.

Ad. pkt 3

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

odbytej w dniu 05 marca 2007 roku Nr V/2007 jest wyłożony na sali obrad do wglądu. Radni 

nie wnieśli uwag do wyłożonego protokołu w związku z czym został przyjęty jednomyślnie.

Ad. pkt 4 

Pan Józef Grudzień –  powitał Radę , sołtysów i zaproszonych gości. Podziękował Wójtowi 

i  Radzie  za  dotychczasową  pomoc  udzieloną  dla  sekcji  bokserskiej,  którą  prowadzi 

w miejscowości  Szyszki.   Jednocześnie  zwrócił  się  z prośbą,  o uwzględnienie potrzeb jego 

drużyny.  Powiedział, że na terenie powiatu pułtuskiego istnieją już 2 boiska wielofunkcyjne. 

Uważa, że  w ramach pomocy z Funduszu Europejskiego można byłoby skorzystać i spróbować 

takie boisko wybudować również na terenie naszej gminy. Przyznał, że  wprawdzie na terenie 

gminy są boiska, ale nie są to boiska wymiarowe i nie są to boiska gdzie mogą korzystać z nich 

starsi. W związku   z tym jest zdania aby takie boisko na terenie gminy powstało . Dodał, że jest 

to jego propozycja w uzgodnieniu z sekcją bokserską. Uznał, że   boisko  służyłoby nie tylko 

jego drużynie, ale również  osobom, które aktywnie uczestniczą w sporcie naszej gminy.  
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Powiedział, że chciałby aby wzięto pod uwagę jego opinię i jego drużyny  i  dobrze byłoby aby 

takie boisko powstało przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie, ponieważ Skaszewo 

jest sąsiednią miejscowością Szyszk.  Jego sekcja bokserska  z boiska korzystałaby podczas 

różnych ćwiczeń  w okresie letnim. Natomiast w  okresie zimowym sekcja ćwiczy w ramach 

posiadanego    lokalu.  Z  boiska   tego  korzystałaby  również  młodzież  szkolna.  Poza  tym 

odbywałyby się organizowane przez Księdza Proboszcza Parafii Szyszki i szkołę  wszelkiego 

rodzaju  turnieje .W związku z tym  jest prośba sekcji, aby boisko zostało  umiejscowione w 

Skaszewie. Uznał, że z funduszami jest zawsze problem. W związku z tym uważa, że dobrze 

byłoby aby nasze polskie pieniądze wpłacone do wspólnego kotła Funduszy Unii Europejskiej 

można było wykorzystać,  ponieważ fundusze jakie posiada gmina nie są wystarczające żeby 

pokryć udział własny przy budowie boiska. Był zdania, że takie boiska powinny powstać przy 

każdej szkole, ponieważ jest to zabezpieczenie  zdrowia przed różnego  rodzaju chorobami i 

sprawności fizycznej, która jest potrzebna  nie tylko ludziom  młodym ale i  starszym. Uważa, 

że radni nie będą przeciwni tego typu decyzjom, a wręcz odwrotnie, że należałoby w tym 

kierunku pójść i zacząć budować boisko.

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

udział w posiedzeniu – 13.

Pan J. Grudzień zaznaczył, że jeśli chodzi o pieniądze unijne to zawsze są ograniczenia.        W 

związku z tym zaproponował, aby z gminy została wyznaczona osoba, która  zajęłaby się tą 

sprawą, ponieważ sam  nie jest upoważniony aby takie sprawy załatwiać w imieniu gminy. 

Zaznaczył,  że co będzie  mógł  pomoże,  aby ewentualnie   w Warszawie pozałatwiać pewne 

sprawy.  Jeśli mógłby ktoś z nim  pojechać upoważniony przez gminę, to mógłby w pewnych 

sprawach pomóc i można byłoby załatwić tak sprawę, żeby takie boisko powstało. W związku z 

tym poprosił Radę, aby budowa boiska została ujęta jako punkt w Planie Rozwoju Lokalnego 

Gminy Gzy, który będzie przyjęty do realizacji. Zaznaczył, że w gminie jest jedna  komórka, 

która pomaga wszystkim  rolnikom chcącym korzystać z Funduszy Unijnych. Jednak uważa, że 

dobrze byłoby aby  tę komórkę stanowił 1 człowiek. Jego zdaniem powinna być zatrudniona  na 

stałe 1 osoba ,  która byłaby  wspomagana  przy opracowywaniu różnych wniosków i przy 

korzystaniu  z  dopłat i wszelkiego rodzaju dotacji. Chodzi o to, aby była to osoba, wspomagana 

przez Powiatowy Urząd Pracy,  która  wiedziałaby  wszystko  i  żebyśmy nie byli spóźnieni w 

składaniu wniosków. Dodał, że sam  był zainteresowany  pewną sprawą. 
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Pojechał do Starostwa Powiatowego i powiedziano mu, że termin składania wniosków minął 2 

tygodnie temu. Jego zdaniem chodzi o to , żeby nikt na tym nie stracił, a pieniądze unijne były 

wykorzystane. Odnośnie sekcji bokserskiej , która prowadzi powiedział, że  chłopcy na zajęcia 

przychodzą i mają zajęty czas.  Zyskują zdrowie a zajęcia pozalekcyjne, które prowadzi są 

pomocne  zawsze.  Dlatego  też  dopóki  będzie  mógł,  będzie  wspierał  sekcję.  Dodał,  że 

nauczyciel,  który coś  robi  powinien znajdować  swojego następcę.  W związku z  tym Pan 

Grudzień ma takiego następcę a jest nim Maciek bardzo zdolny chłopak   - syn  Pani radnej 

Zofii Frąckiewicz , który jest na III roku Akademii Wychowania Fizycznego. Jeżeli tylko coś 

się zmieni,  to na pewno będzie mógł prowadzić dalej sekcję bokserską. Uważa, że to co w tej 

chwili prowadzi, przejmie Maciek i będzie pracował z jeszcze lepszymi efektami. 

Wójt  Gminy  Zbigniew  Kołodziejski  –  powiedział,  że  w  sprawie  budowy  boiska 

wielofunkcyjnego   pewne  kroki  z  radnymi  poczynił  na  wspólnym posiedzeniu  obydwóch 

Komisji i są wstępne ustalenia. Wstępnie ustalono, że jest program  „Budowa wielofunkcyjnych 

boisk sportowych ogólnie dostępnych dla  dzieci i młodzieży”. Termin składania wniosków do 

dnia 30.04.2007 r. Uznał, że  na złożenie wniosku  jest trochę czasu. W związku z tym  jest w 

stanie  przygotować dokumentację i kosztorys, a na sesji Rady Gminy w miesiącu kwietniu , o 

ile  będzie  zgoda  radnych  dopasować  programy budżetowe.  Zaznaczył,  że  budowę  boiska 

proponował  w Skaszewie. Jeśli radni ustalą, że ma być budowane w Skaszewie,  to tam będzie 

boisko budowane.  Boisk takich brak jest przy Publicznej Szkole Podstawowej   w Gzach i 

Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie.  Jednak  pobudowanie 3 boisk jednocześnie w 

tym samym roku nie będzie możliwe.  Program jest na kilka lat i marzeniem jego jest, aby takie 

boisko w czasie trwania kadencji  powstało przy każdej szkole.  Dodał, że programy budowy 

boisk są różne. Był też program „Blisko  boisko” budowy boiska  o większych wymiarach, ale 

uznano, że w Skaszewie i  szkołach mniejszych 6- klasowych bardziej przydatne są boiska dla 

młodzieży szkolnej. Poza tym warunkiem jest aby z boiska  po zajęciach, w soboty i niedziele 

nieodpłatnie mogła korzystać młodzież starsza i dorośli . Jeśli będzie akceptacja Rady wniosek 

zostanie złożony. Pieniądze na ten cel  pochodzą od Ministra Sportu przy pomocy środków 

rozwoju kultury fizycznej. Wójt zaznaczył, że takich wniosków w województwie będzie dużo. 

W związku z tym pomoc Pana Grudnia będzie przydatna. Natomiast jeśli chodzi o  kwestię 

pojechania i załatwiania to  jest to jego  rola  i do tego się deklaruje. Jeśli wniosek zostanie 

złożony to pojadą  wspólnie    i  będą zabiegać o  środki.  
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Dodał, że  boisko będzie realizowane jeśli wniosek będzie załatwiony pozytywnie     i będą 

przyznane środki finansowe. Do programu gmina  może otrzymać 200.000 zł. z tym, że 50% 

środków stanowi udział własny gminy. Minimalne wymiary boiska 22 m x 44 m. Nawierzchnia 

syntetyczna. Termin wykonania do 31.12.2007 r. Będą to boiska ogólnodostępne, a korzystanie 

z nich będzie bezpłatne.  Boisko preferowane jest  dla gmin biedniejszych i  dla gmin,  które 

takiego obiektu nie posiadają. Boisko musi być ogrodzone do wysokości 4 m z 2 bramami 

wejściowymi.   Wójt dodał, że w Skaszewie  jest trochę problem z lokalizacją boiska, ale jest to 

sprawa do rozwiązania.  Chodzi  tylko o akceptację  Rady i  na następnej  sesji  Rady Gminy 

znalezienie środków w budżecie gminy na ten cel.   Natomiast z Panem Grudniem deklarują 

pomoc  w załatwianiu środków. Boiska takiego w gminie nie ma,  a przydałoby się. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – jej zdaniem, radni będą mieli dobrą wolę aby iść w kierunku 

budowy  boiska.   

Zapytała, czy są   interpelacje ? Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

Ad. pkt 5

Kierownik Zespołu  Obsługi  Szkól  w Gzach  Jadwiga  Frąckiewicz  –  poinformowała,  że 

regulamin  wynagrodzania  nauczycieli  ma  podstawę  w  przepisach  ustawowych  –  Karcie 

Nauczyciela.  Wymienione  są  tam  składniki,  które  składają  się  na  ogólne  wynagrodzenie 

nauczycieli. Jest to wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, 

dodatek  trudnościowy,  wynagrodzenie  za  godziny  ponadwymiarowe,  godziny  doraźnych 

zastępstw, nagrody: w tym nagrody jubileuszowe, nagrody roczne oraz wypłaty zasiłków na 

zagospodarowanie. Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia dla nauczycieli w 

poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  ustala  wysokość  minimalnych  stawek 

wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe zasady tego zaszeregowania. Natomiast organ 

samorządowy określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze 

regulaminu wysokość, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatku za 

wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za  trudne warunki pracy, 

za  godziny ponadwymiarowe, nagrody. W tym roku  w projekcie regulaminu jest podwyższone 

minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli stopnia awansu zawodowego stażystów. 
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Wynagrodzenia dla  poszczególnych stopni  awansu zawodowego ustala  się  tak,  aby średnia 

płaca  dla  nauczycieli,   we  wszystkich   składnikach  musi  być  zawarta  w  obowiązujących 

średnich krajowych,  liczonej  od kwoty bazowej, a ta jest ustalana i ogłaszana w ustawie 

budżetowej.  W dniu  28.03.2007  r.  Minister  podpisał  rozporządzenie  w sprawie  wysokości 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.  Wzrost  minimalnych stawek 

wynagrodzenia  zasadniczego   jest   zatwierdzony  na  poziomie  wzrostu  5%.   Regulamin 

wynagrodzania,  nad którym pracowały Komisje na wcześniejszych spotkaniach  w których 

uczestniczyli również dyrektorzy szkół i przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

który działa na terenie naszej gminy –  podlega uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi. W 

tym celu Kier.  ZOSz przesłała  projekt  regulaminu wynagradzania  nauczycieli  przesłała  do 

Prezesa Zarządu Powiatowego w Pułtusku –  Marii  Korbal.  Regulamin zawiera  5% wzrost 

dodatku za wychowawstwo.  W porównaniu z  rokiem ubiegłym wzrasta  z  70 zł.  do 75 zł. 

Dodała, że w tym roku szkolnym jest 28 oddziałów. Poza tym  o 5 zł. wzrasta dodatek dla 

opiekuna stażu.  Przesłany do Prezesa ZP ZNP projekt regulaminu uzyskał pozytywną opinię. 

Odczytała jej treść. Zaznaczyła, że w związku z tym, że przy projektowaniu budżetu na rok 

2007 wcześniejszy zapis był, że wynagrodzenia nauczycieli pozostają  na poziomie roku 2006, 

potem były podawane różne informacje, w  budżetach szkół wzrost wynagrodzeń naliczony był 

wskaźnikiem  2%.  Związki  Zawodowe  upominały  się  7%.  Projekt  wzrostu  wynagrodzeń 

zasadniczych  z  26.01.2007 r.  był   naliczony wskaźnikiem 5%. W związku z  powyższym 

przygotowała  zwiększenie  o  3%,  ponieważ tyle  brakuje  na  wynagrodzenia  w dziale  801. 

Kwota, która brakuje na 5% podwyżkę dla nauczycieli  łącznie z dodatkami funkcyjnymi i 

wynagrodzeniem oraz naliczonymi pochodnymi czyli składkami na ubezpieczenie społeczne 

oraz  na   Fundusz  Pracy  –  to  kwota  85.325  zł.   Ponieważ  gmina  otrzymała  zwiększoną 

subwencję środki te są zabezpieczone. W związku z pozytywną opinią Związków Zawodowych 

i zabezpieczonymi środkami  oraz rozporządzeniem Min. Edukacji Narodowej, które określa 

stawki minimalnego wynagrodzenia nauczycieli, a także wyliczoną średnią dla poszczególnych 

stopni awansu zawodowego nauczycieli na terenie naszej gminy zamykającą się w średnich 

krajowych,  poprosiła Radę o przyjęcie regulaminu wynagradzania nauczycieli  na rok 2007. 

Dodała, że od ogłoszenia ustawy budżetowej ZOSz. jako komórka obsługująca szkoły  ma 3 

miesiące na wypłatę podwyżek nauczycielom. W związku z tym ZOSz postara się aby prace 

związane z tą podwyżką w m-cu kwietniu zostały zakończone i nauczyciele otrzymali należne 

im wynagrodzenie. 
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Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  Kazimierz 

Żebrowski –  przedstawił  pozytywną  opinię  do  projektu  uchwały  w  sprawie:  regulaminu 

określającego  wysokość,  szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  wynikających  ze 

stosunku pracy, innych składników wynagrodzenia oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w 

szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy.      

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie projektów uchwał 

proponowanych na sesję Rady Gminy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński – również przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie projektów uchwał proponowanych na sesję 

Rady Gminy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

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

określającego  wysokość,  szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  wynikających  ze 

stosunku pracy, innych składników wynagrodzenia oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w 

szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr VI/19/07 w sprawie: regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków wynikających ze stosunku  pracy, innych składników wynagrodzenia 

oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Gzy – która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6

Kier.  ZOSz. J. Frąckiewicz – poinformowała, że na podstawie zapisu w Karcie Nauczyciela 

organ samorządowy ma obowiązek ustalić  zasady udzielania oraz  wysokość wymiaru   czasu 

pracy  dla  poszczególnych  nauczycieli,  którzy  sprawują  funkcje  kierownicze  w  szkołach. 

Poprzednia uchwała obowiązuje do 31 sierpnia 2007 r.  W związku z tym, że obowiązkiem 

dyrektorów szkół jest w terminie do 30.04.2007 r. przygotowanie  arkusza organizacyjnego na 

rok  szkolny  2007/2008,  koniecznością  było  przygotowanie  nowej  uchwały,  która  będzie 

obowiązywała w nowym roku szkolnym. Wymiar obowiązkowy został zapisany w zależności 

od ilości oddziałów.  Od  5 do 6 oddziałów tygodniowy wymiar zajęć dla dyrektora szkoły 

wynosiłby – 12 godzin wymiaru obowiązkowego. Od 7 do 8 oddziałów  - 9 godz.
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Dla dyrektora gimnazjum przy ilości oddziałów 5 do 6 – 7 godz. Przy ilości oddziałów 7 – 8 

tygodniowy wymiar zajęć  wynosi – 4 godz. Jeżeli byłby powołany wicedyrektor w którejś ze 

szkół  to wymiar zajęć wynosiłby - 9 godz. Dodała, że jest to zapis wyprzedzający , ponieważ 

wicedyrektor szkoły może być powołany przy 12 oddziałach, a  na terenie gminy nie ma szkoły 

o takiej ilości oddziałów. Projekt uchwały był przesłany do Delegatury Kuratorium Oświaty w 

Ciechanowie i uzyskał pozytywną opinię. Odczytała jej treść.

Przewodniczący  Komisji  Oświaty  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  K.  Żebrowski – 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący  Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński - również wyraził pozytywną 

opinię Komisji do projektu uchwały.

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie:  zasad udzielania        i 

rozmiaru  zniżek  nauczycielom,  którym powierzono  stanowiska  kierownicze  w  placówkach 

oświatowych i poddała pod głosowanie.    

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 13 głosami „za” – 

podjęła Uchwałę Nr VI/20/07 w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, 

którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  placówkach  oświatowych  –  która  stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 7      

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – poinformowała, że radni otrzymali projekt uchwały, 

który był analizowany na wspólnym posiedzeniu obydwóch  Komisji. Przypomniała zmiany 

jakie należy dokonać w budżecie gminy, które wiążą się z uzyskaniem dodatkowych środków 

pochodzących z dotacji zadań rządowych zleconych jak również ze zmian subwencji głównie 

ogólnej i oświatowej, ponieważ budżet gminy był zatwierdzany w m-cu styczniu na podstawie 

danych  z  projektu  Budżetu  Państwa.  Gmina  otrzymała  ostateczną  informację  od  Ministra 

Finansów  w sprawie ustalonej subwencji rocznej ogólnej na rok 2007 jak  również wielkość 

udziału  gmin   we  wpływach w podatku  dochodowym od  osób   fizycznych  na  rok  2007, 

ponieważ gmina otrzymuje  i  jest udziałowcem dochodów w podatku dochodowym   poprzez 

środki uzyskiwane bezpośrednio z Budżetu Państwa.  Po stronie dochodów zmniejsza się kwotę 

8.114 zł.  Dotyczy to zmiany udziału podatku gmin we wpływach podatku dochodowego od 

osób fizycznych na rok  2007. Przyjęty plan dla naszej  gminy w Budżecie Państwa został 

określony w kwocie 625.781 zł.  Zwiększenia w dochodach – kwota 117.009 zł.. W Dziale 

różne rozliczenia -  kwota 112.329 zł. 
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Jak wcześniej nadmieniła jest to ostateczna informacja przekazana przez Min. Fin.  dotycząca 

rocznej  subwencji  ogólnej   na  rok  wynikająca  z  ustawy  budżetowej  zwiększająca  część 

oświatową. Po zmianach gmina uzyskała  subwencję ogólną w wysokości 4.217.275 zł. z tego  - 

część  wyrównawcza  1.722.961  zł.  –  część  oświatowa  –  2.494.314  zł.  W Dziale  Pomoc 

społeczna  -  uzyskaliśmy środki  w  wysokości  4.680  zł.   Wiąże  się  to  z  podziałem kwot 

określonych w ustawie budżetowej na 2007 r.  i  obecnie ujętych w układzie wykonawczym 

budżetu  województwa mazowieckiego określonej  dla  gminy Gzy na  podstawie  decyzji  Nr 

3/2007 Wojewody Mazowieckiego na zadania z  zakresu administracji  rządowej.  Po stronie 

wydatków proponowane jest  zmniejszenie kwoty 7.600 zł.  Zmiany w Dziale Administracja 

publiczna  - zmniejszenie kwoty 7.000 zł.. Zmiana wiąże się z zmianą klasyfikacji  budżetowej 

w zakresie planowanej prowizji bankowej od kredytów.  W Dziale 852 – 600 zł. wiąże się ze 

skutkami podwyżki na wynagrodzenia z zadań zleconych rządowych. Zwiększenia po stronie 

wydatków – kwota  172.795 zł.  wiążą się: w Dziale 750 kwota 54.865 zł. jest to zwiększenie 

planu  wydatków na  skutki  podwyżek wynagrodzeń  dla  pracowników administracji    przy 

średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w wysokości  110% i  kwotę 7.000 zł.  na 

prowizję  bankową  z  tytułu  planowanych  kredytów,  związanych  ze  zmianą  klasyfikacji 

budżetowej. W Dziale Oświata i wychowanie – zwiększenie kwoty 85.325 zł.  wiąże się ze 

zwiększeniem planu wydatków na skutki podwyżek na wynagrodzenia przy  średniorocznym 

wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w wysokości  105%  i  zwiększeniem planu wydatków na 

wypłaty  dodatków dla nauczycieli wynikających ze stosunku pracy. W Pomocy społecznej – 

zwiększenie kwoty  -  25.605 zł.  z tego 200 zł.  – zwiększenie planu wydatków na składki 

ubezpieczenia  zdrowotnego  od  zasiłków dla  podopiecznych,  -  kwotę  7.830  zł.   na  skutki 

podwyżek na wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kwotę 

4.480  zł  –  na  wynagrodzenie  usług  specjalistycznych  związanych  z  terapią  dziecka 

niepełnosprawnego. Kwotę w wysokości 13.095 zł.  przeznacza się na  wydatki związane z 

organizacją prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych, które realizuje gmina  przy 

udziale środków refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku w wysokości 60% 

kosztów. W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie kwoty w 

wysokości 7.000 zł. Kwotę przeznacza się na zakup powiększenia wyposażenia oraz wykonanie 

wertikali w budynku  świetlicy i biblioteki w Gzach. 
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W załączniku Przychody  i rozchody zwiększa się plan przychodów i rozchodów   o kwotę 

7.500 zł. na spłatę raty kredytu w Banku PKO Ciechanów. Termin spłaty raty przypadał na 

31.12.2006 r.  dzień wolny od pracy i Bank pobrał ratę kredytu 02.01.2007 r.  Przypomniała, że 

na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  proponowała  2  autopoprawki.  Mazowiecki  Urząd 

Wojewódzki    w Warszawie zawiadomił decyzją, że gmina otrzymała dodatkowe środki na 

pomoc  społeczną  związane  z  realizacją  tzw.   programu wieloletniego  realizowanego  przy 

udziale Budżetu Państwa – Pomoc państwa w zakresie dożywiania.  Jednak z uwagi na to, że na 

dzień  dzisiejszy  nie  otrzymała  potwierdzenia  z  Wydziału  Finansów  i  Budżetu  na  piśmie, 

poprosiła o wycofanie  tej autopoprawki. Zmiana ta  zostanie wprowadzona na następnej sesji 

Rady  Gminy.  Skarbnik  poprosiła  o  wprowadzenie  autopoprawki,   na  którą  otrzymała 

potwierdzenie   z MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, że decyzją Wojewody z 

dnia 21.03.2007 r. został zwiększony plan dotacji na Pomoc społeczną  w rozdziale usuwanie 

klęsk  żywiołowych  –  o  kwotę  6.960 zł.   z  przeznaczeniem na  sfinansowanie  zobowiązań 

Skarbu Państwa na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały 

dotknięte suszą w 2006 r. Wynikało to z decyzji, które zostały wydane w ramach  tej pomocy 

dla rodzin rolniczych. Dodała, że Kierownik GOPS przygotuje decyzje i chciałaby                   w 

najbliższych dniach wysłać rolnikom pomoc pieniężną.

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu  M.  Mordwiński -   również  przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodnicząca M.  Filipowicz –  poddała  pod  głosowanie  autopoprawkę  zgłoszoną  przez 

Skarbnik E. Głowacką polegającą na wprowadzeniu do budżetu gminy  po stronie dochodów 

kwoty 6.960 zł. na wypłatę złagodzenia skutków suszy w 2006 r. 

Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  uczestniczących  w  posiedzeniu  –  13  głosami  „za” 

przyjęła autopoprawkę do budżetu gminy.

Następnie  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie:  zmian  budżetu  gminy  Gzy  na  rok  2007 

z przegłosowaną autopoprawką  i poddała pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 13 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr VI/21/07  w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy  na rok 2007 – która stanowi 

załącznik nr  7 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 8

Przewodnicząca M. Filipowicz –  zapytała, czy są pytania i uwagi odnośnie proponowanego 

projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. Nikt nie zgłosił pytań ani uwag.         W 

związku z tym odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr VI/22/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości – która stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9

Sekretarz Gminy Barbara Polańska -  powiedziała, że ustawa z dnia 18.10.2006 r.                 i 

nowelizacja  tej ustawy z dnia 14.02.2007 r. zobowiązała osoby pełniące funkcje publiczne do 

składania oświadczeń lustracyjnych. W myśl ustawy osobami pełniącymi funkcje publiczne są 

Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, radni,  dyrektorzy szkół i radca prawny. Ustawa mówi, że w 

stosunku do Sekretarzy i Skarbników Rada Gminy ma wystąpić                o poddaniu się 

lustracji.  Jest  to obowiązek. Nie złożenie w ciągu   1 miesiąca od dnia podjęcia i przekazania 

uchwały  o  złożeniu   oświadczenia  lustracyjnego   wiąże  się jednoznacznie  z  utratą  pracy. 

Odnośnie radnych poinformowała,  że  na ręce Przewodniczącej  Rady Gminy od Wojewody 

Mazowieckiego   wpłynęły  pisma  dla  poszczególnych  radnych        o  poddaniu  się 

oświadczeniom lustracyjnym. Rozdanie pism radnym  odbędzie się po zakończeniu sesji  za 

pokwitowaniem, które zostanie odesłane do Wojewody.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: obowiązku złożenia 

oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie 

od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r i poddała pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych biorących udział w posiedzeniu – 12 głosami „za”, przy 1 

głosie  „wstrzymującym”  podjęła  Uchwałę  Nr  VI/23/07  w  sprawie:  obowiązku  złożenia 

oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa  lub współpracy z nimi w okresie 

od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 r. – która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.

Ad. pkt 10  

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że punkt ten  również  dotyczy obowiązku 

złożenia oświadczenia z tym, że osobą,  która ma być o tym  powiadomiona jest  Skarbnik 

Gminy – Elżbieta Krystyna Głowacka. Treść projektu uchwały jest podobna. W związku z tym 

poddała  projekt uchwały  pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 13 głosami „za” podjęła 

Uchwałę  Nr VI/24/07 w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w 

organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 

lipca 1990 r. – która stanowi załącznik nr  10 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11  

Przewodnicząca M. Filipowicz – wyjaśniła, że w związku z tym, że nie było interpelacji nie 

ma również  i odpowiedzi.

Ad. pkt 12 

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że punkcie tym chce przedstawić problemy sanitacji gminy 

i  pomocy  pogorzelcom i  inne  sprawy.  Podkreślił,  że  jeśli  chodzi  o  sanitację  gminy  to  w 

poprzedniej  kadencji   Rada  na  ten  temat  dyskutowała  na  2  sesjach,  a  na  ostatniej  sesji 

zatwierdziła „  Koncepcję projektową, techniczno-technologiczną , sanitacji gminy Gzy”. Temat 

ten ostatnio był omawiany również na wspólnym posiedzeniu  Komisji Oświaty, Zdrowia i 

Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu. W związku z tym uważa, że na 

następnych posiedzeniach Komisji czy sesjach  należy uściślić wnioski, co robić dalej.  Aby 

dalej realizować sanitację, która  polega na wybudowaniu oczyszczalni                   i kanalizacji 

należy opracować dokumentację, a następnie z wnioskiem wystąpić o środki unijne. Jest na to 

ok. rok czasu.  W związku z tym należy podjąć decyzję w jakim kierunku pójść. Wójt zdaje 

sobie sprawę z kosztów jakie trzeba będzie ponieść ale uważa, że sprawa ta nas nie ominie. 

Dlatego też, aby nie popełnić jakiegoś błędu  temat sanitacji wymaga  dokładnego i rozsądnego 

przemyślenia. W sprawie tej odbyło już się spotkanie sołtysów         i radnych z rejonu Szyszk. 

Według koncepcji  na terenie gminy zachodzi potrzeba wybudowania 2 oczyszczalni ścieków i 

do  każdej  oczyszczalni   kanalizacji.  Oczyszczalnia  większa   z  lokalizacją   w  Ostaszewie 

obejmowałaby rejon Szyszk. Budowa większej oczyszczalni z ujściem do rzeki Kolnicy, która 

obejmowałaby mniejszy obszar o długości kanalizacji ok. 18 km  wynika ze znajdującego się w 

Gotardach Zakładu Mięsnego i obok drugiego Zakładu  położonego w Ślubowie gm. Sońsk. 

Druga oczyszczalnia ścieków wg koncepcji przewidywana jest  w Przewodowie-Parcelach z 

ujściem do  rzeki  Przewodówki           i  obejmowałaby 2/3  gminy.  W związku   z  tym 

oczyszczalnia byłaby mniejsza, ale byłaby większa długość sieci kanalizacyjnej bo ok. 50 km 

Przepustowość   dobowa  tej  oczyszczalni  wyniesie  300m3/d  ,  natomiast   oczyszczalni  w 

Ostaszewie 1500 m3/d. 
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Według koncepcji przyjętej przez poprzednią Radę bardziej  ekonomiczne jest wybudowanie 

oczyszczalni dużej  w Ostaszewie. Byłaby tu partycypacja w kosztach budowy   2 znajdujących 

się  w  pobliżu  Zakładów  Mięsnych.,  ponieważ  90%  ładunku  dostarczałby  Zakład  Pana 

Lenarcika,  a mieszkańcy  tylko 10%.  Koncepcja dla gospodarstw w zabudowie kolonijnej 

przewiduje  przyzagrodowe  oczyszczalnie  szczelne,  z  których  ścieki  dowożone  będą  do  2 

wcześniej  wymienionych oczyszczalni.  Wójt  jest  zdania,  że gminy nie stać jest   na to aby 

jednocześnie  pobudować  2  oczyszczalnie.   Uważa,  że  bardzo  dużym  wysiłkiem  będzie 

pobudowanie  1  oczyszczalni  ścieków.  Chodzi  tylko  o  dogadanie  się  z  Zakładami  aby 

partycypowały w kosztach w wysokości 90%.  Wójt wie, że na zadanie te będą środki unijne w 

wysokości  85%.  W  związku  z  tym  pieniądze  własne  trzeba  mieć  na  przygotowanie 

dokumentacji i na wkład własny w wysokości 15% .  Wójt wyjaśnił, że wg wstępnych obliczeń 

projekt oczyszczalni w Ostaszewie  kosztowałby 230.000 zł. netto z tego projekt oczyszczalni 

120.000 zł.  i   110.000 zł.  projekt sieci kanalizacyjnej.  Wójt jest zdania, aby dokumentację 

przygotować  na oczyszczalnię  i sieć kanalizacyjną. Natomiast jeśli chodzi o realizację to na 

pewno trzeba pobudować oczyszczalnię, włączyć obydwa zakłady i 2 lub 3 wsie po to aby 

oczyszczalnia ta nie stała, ale funkcjonowała.  Ze spotkania i ustaleń z właścicielami zakładów 

uważa,  że należy sporządzić  odpowiednie dokumenty aby gmina na tym nie  straciła.  Jego 

zdaniem są to sprawy dosyć trudne do przemyślenia i bardzo kosztowne. Ale jeśliby zakłady 

dołożyłyby 90% na opracowanie dokumentacji i koszty własne, a gmina 10% to by się opłaciło. 

Jeśli   nie  dojdzie   do  porozumienia  z  właścicielami  zakładów  to   uważa,  że   budowa 

oczyszczalni ścieków w Ostaszewie  dla 5 wsi nie ma sensu i należy myśleć o oczyszczalni 

mniejszej  obejmującej teren większy. W sprawie tej poprosił o pytania w wnioski i uwagi, 

ponieważ uważa, że w m-cu kwietniu sprawę tę będą rozpatrywać Komisje i trzeba będzie 

podejmować  decyzje,  po  to  aby  mieć  pieniądze  na  opracowanie  dokumentacji.   Wójt 

powiedział, że gminie oprócz sprawy budowy oczyszczalni jest także    sprawa modernizacji 

dróg.  Asfalt  chciałaby  każda  wieś.  W związku  z  tym  oprócz  wniosków zgłoszonych  na 

zebraniach  wiejskich  w  wyborach  organów  do  samorządu  mieszkańców,   w  sprawie  tej 

napływają  również  wnioski  do  Rady  Gminy.  Wnioski   zostaną  przeanalizowane  na 

posiedzeniach poszczególnych Komisji. Przypomniał, że gmina Gzy posiada opracowany Plan 

Rozwoju Lokalnego.  Z PRL wynika, że w 2007 r. do realizacji jest 5 dróg. Zaznaczył, że na 2 

wnioski złożone do FOGR-u tj. na dokończenie II etapu budowy drogi Mierzeniec – Grochy 

Stare i drogę w Porzowie być może gmina  środki otrzyma. 



- 13 -

Natomiast, czy będą środki na inne drogi  nie jest wiadomo. Dodał, że dokumentacja na drogę 

Żebry-  Falbogi  –  Gąsiorówek   jest  już  opracowana.  Na  inne  drogi  jest  w  trakcie 

opracowywania.  W związku z tym na następnej sesji Rady Gminy należy dokonać zmian w 

PRL. 

Wnioski dotyczące modernizacji dróg stanowią załącznik nr  11 do niniejszego protokołu. 

Jeśli  chodzi  o  równanie  dróg  to  od  dnia  02.04.2007  r.  na  terenie  gminy  zacznie  chodzić 

równiarka.  Natomiast  po  12.04.2007  r.  będą  naprawiane  drogi  i  realizowane  wnioski 

mieszkańców zgłoszone na zebraniach wiejskich. Po rozpatrzeniu wniosków  podjęto decyzję 

aby  ogłosić  przetarg  na  transport  i  żwir,  ponieważ  gmina  bez  przetargu  na  drogi   może 

przeznaczyć środki  do wysokości  24.000 zł., a   potrzeby  żwirowania dróg na terenie gminy 

są  znacznie  większe.  Chodzi  o  to  aby  po  zimie  nie  luksusowo  ale   skromnie  drogi 

wyremontować. Zamykając temat z drogami,   Wójt  zapytał  radnych i  sołtysów  jak widzą 

sanitację gminy? W sprawie tej nikt nie zabrał głosu. 

Przewodnicząca M. Filipowicz -   przypomniała, że pismo o obowiązku złożenia oświadczenia 

lustracyjnego przez nią samą i pozostałych radnych oraz Wójta Gminy  Wojewoda Mazowiecki 

skierował na jej ręce. Oświadczenie należy złożyć w ciągu                  1 miesiąca od daty 

odbioru powiadomienia o konieczności złożenia oświadczenia lustracyjnego. Poinformowała, 

że nie złożenie  oświadczenia we wspomnianym  w terminie spowoduje pozbawienie funkcji 

radnego gminy.

Wójt  Z.  Kołodziejski –  odnośnie  pomocy  udzielonej  pogorzelcom  -  rodzinie  Państwa 

Salwinów  z Sulnikowa powiedział,  że  wymienionym spalił się  dom z całym dobytkiem. 

Został tylko  komin i ściany,  które zostały już rozebrane. Pierwszą pomocą jaką udzieliła gmina 

było zabezpieczenie mieszkania. Wspólnie ze Starostą Pułtuskim i Dyrektorem Domu Pomocy 

Społecznej mieszkanie  dla  4 osób zabezpieczono w DPS w Oldakach. Córka Pani Salwin  i 2 

dzieci  zamieszkała  u  właściciela  Punktu  Skupu  Żywca  w  Ołdakach  u  Pana  Pomaskiego. 

Obecnie tam już nie mieszka . Dla Pani tej i dzieci  Starosta przydzielił następne pomieszczenie 

również w DPS w Ołdakach. W pomoc rodzinie pogorzelców zaangażowała się również sołtys 

wsi  Sulnikowo  Pani  Helena  Grzelakowska.  Wójt  uważa,  że  dalsze  działania  i  pomoc  tej 

rodzinie powinna pójść w kierunku aby można było odbudować dom. Na dzień dzisiejszy są z 

tym  trudności,  ponieważ  działka  i  budynek  nie  był   ich  własnością.  Wymienieni  zostali 

poinformowani  o  konieczności  założenia  sprawy  spadkowej  i  takie  dokumenty  zostały 

zgromadzone i złożone w Sądzie. 
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Obecnie  jego rola  w tej  sprawie ogranicza się do wystąpienia do Sądu aby przyśpieszyć 

rozpatrzenie sprawy i opracować dokumentację na budowę domu. Powołany został również 

„Komitet  Pomocy  Rodzinie  Pogorzelców”.  Zostało  założone   konto,  na  które  można 

dokonywać wpłat. W tej sprawie wystąpiono  z apelem do sołtysów i  mieszkańców gminy oraz 

prasy z prośbą o jego publikację. Natychmiast po pożarze  z GOPS  rodzina otrzymała zasiłek 

celowy w wysokości  1.400 zł.  Nawiązany został  kontakt  z Polskim Czerwony Krzyżem w 

Pułtusku, z którego rodzina otrzymała produkty żywnościowe i odzież. Z programu rządowego 

„Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania”  rodzina  otrzymała  również  zasiłek  celowy  w 

wysokości 240 zł. dla 4 osób na sporządzenie 1 x dziennie posiłku  przez 4  m-ce tj. od marca 

do czerwca 2007 r. oraz zasiłek okresowy   w wysokości 113 zł. Na dzień dzisiejszy stan konta 

w Banku  wynosi - 950 zł.  Pieniądze były zbierane również do puszek przy Kościołach. Wójt 

otrzymał pismo z Biura Projektów w Warszawie. Prezes pisze, że Biuro współpracuje z PCK i 

udziela  pomocy  w  zakresie  bezpłatnej  dokumentacji,  a  nawet  środków  dla  rodzin 

najbiedniejszych,  które  straciły  mieszkanie  w  wyniku  powodzi  lub  pożaru.  U  Państwa 

Salwinów była taka Komisja  i  będzie  rozpatrywała sprawę.   Z Panią  Kierownik GOPS w 

sprawie tej  wystąpi  do Prezesa Biura Projektów z odpowiednim wnioskiem, który zostanie 

zaopiniowany przez PCK.

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska – uznała, że rodzinę Państwa Salwinów spotkało 

nieszczęście. Jednak podejście do problemu okazało się wspaniałe. Nie było ani jednej osoby, 

która  odmówiłaby  pomocy począwszy od  Urzędu Gminy  -  Wójta,  pracowników GOPS, 

Starosty  Pułtuskiego  i  Dyrektora  DPS.  Rodzina  dostała  wspólne  mieszkanie,  a  poza  tym 

Dyrektor DPS zaproponował pracę. Powiedział,  że przy wspólnej współpracy jak dotąd   Wójta 

i  Starosty  być  może   uda  się   zatrudnić  w DPS córkę  Pani  Salwin  ,  która  ma 2  dzieci. 

Podkreśliła, że jest jeden problem. Chodzi o to,  aby udało się załatwić barakowóz, ponieważ 

cokolwiek zrobić na odległość  nie da się. Dużo czasu  zabiera dojazd. Poprosiła, że jeśli ktoś 

ma taki barakowóz, a mógłby  go wypożyczyć, podarować lub wydzierżawić to  rozwiązałoby 

to  problem  Na koniec  wystąpienia podziękowała Wójtowi za wszelką okazaną i udzieloną 

pomoc rodzinie pogorzelców. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – zaproponowała, aby  sołtysi i radni  obecni na sesji również 

zorganizowali składkę dla pogorzelców z  diet.  

Sołtys wsi Pękowo Tadeusz Polański  -  powiedział , że chce zaapelować do sołtysów aby 

pomóc tej rodzinie. W  wsi Pękowie udało się zebrać sporo pieniędzy.
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Wpłacili na konto 500 zł. tylko dlatego, że uczennice z Publicznego Gimnazjum przeszły przez 

wieś  i  zebrały  pieniądze  do  skarbonki.  Zaznaczył,  że  przy  Kościele  w Przewodowie   też 

pieniądze były zbierane do puszek , ale parafianie narzekali, że z reguły pieniądze biorą tylko 

na tacę i po mszy świętej już nie mają. Dodał, że dla uczennic tych przy niedzieli była  to frajda, 

a mieszkańcy wsi byli zadowoleni, że  mogą coś wrzucić do skarbonki. Kwoty były różne ale z 

950 zł., które jest na koncie  jak mówił  wcześniej  Wójt 500 zł. to wpłata  wsi Pękowo. Dodał, 

że aby wpłacić kilka złotych  na konto,  do Banku   nikt by nie szedł. Natomiast  jeśli dzieci 

przeszły przez wieś i podstawiły skarbonkę  to mieszkańcy chętnie  wrzucali pieniądze. W 

związku z tym zaapelował do sołtysów aby w swoich wioskach zorganizowali taką zbiórkę, a 

dzieci  załatwią  sprawę.  Dodał,  że  na  pewno się  to  uda,   ponieważ przy  Kościele  zbiórka 

pieniędzy się nie udaje.

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gzach Konstanty Wielgolewski -   uznał,  że 

skoro Ksiądz zebrał na tacę, a wcześniej nie ogłosił, to wyszło tak, że później parafianie nie 

mieli co wrzucać do puszek dla pogorzelców. Ksiądz w Gzach zbierał na tacę,  ale tydzień 

wcześniej ogłosił, że będzie zbiórka pieniędzy dla pogorzelców do puszek . Zebrano   ok. 2.000 

zł  i  pieniądze te  są u Księdza. Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 

złożył wszystkim serdeczne życzenia zdrowych i wesołych świąt. Poinformował, że w dniu 

22.04.2007r. o godz. 13.00 w Świetlicy Wiejskiej w Gzach odbędzie się spotkanie z posłami. 

Na spotkanie te przyjadą między innymi poseł Jarosław  Kalinowski, Aleksander Sopliński i 

inne osoby. Spotkanie będzie otwarte.

Sołtys wsi Gzy Marian Zawadzki – wyjaśnił, dlaczego Ksiądz w Przewodowie nie ogłosił 

zbiórki pieniędzy dla  pogorzelców, a Ksiądz w Gzach ogłosił.  Powiedział,  że aby ogłosić 

zbiórkę  dodatkowych pieniędzy  do  puszek  Ksiądz  musi  wystąpić  z  pismem  do  Biskupa, 

a Biskup musi wyrazić  na to zgodę. Natomiast jeśli Ksiądz zbierze na tacę, a później postawi 

przed Kościołem  puszkę  to tego faktu nie musi nigdzie zgłaszać.   

Ad. pkt 13

Przewodnicząca  M.  Filipowicz -  poinformowała,  o  bezpłatnych  badaniach 

mammograficznych, które zostanie przeprowadzone dla pań w wieku od 50 do 69 lat.  Badania 

odbędą  się  w dniach  od  08  –  10.05.  2007  r.  w godzinach  od   godz.9.00  do  19.00  przy 

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. Zapisy od dnia 02.04.2007 r 

w Starostwie Powiatowym w Pułtusku. 
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Na koniec  wszystkim sołtysom, radnym i zaproszonych gościom  złożyła najserdeczniejsze 

życzenia życząc również zdrowych i wesołych Świąt  Wielkanocnych.

Wójt Z. Kołodziejski -   w imieniu swoim i pracowników administracji życzył wszystkim 

smacznego jajka i obfitego śmigusa- dyngusa. 

          Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca o godz. 11:40 zamknęła sesję Rady 

Gminy.

Protokołowała:                                                                                 Przewodniczyła:

  

Zofia Pszczółkowska
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