
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 21/09 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i BudŜetu Rady Gminy Gzy  odbytego w dniu 

 22  października  2009 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach  

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Mariusz Mordwiński  – o godzinie 10.15 otworzył posiedzenie 

Komisji, przywitał członków Komisji  i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie                    

w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co wobec składu Komisji stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista  obecności stanowi załącznik     

nr 1 do niniejszego protokołu. 

Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli :   

1. Elżbieta Głowacka         - Skarbnik Gminy  

2. Barbara Polańska          - Sekretarz Gminy 

3. Zbigniew Kołodziejski    - Wójt Gminy 

4. Jadwiga Frąckiewicz           - Kier. ZOSz. w Gzach  

Następnie przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Informacja z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2009 roku. 

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny  

    2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

3. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

    restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 

5. Zapoznanie się z wnioskami  mieszkańców gminy Gzy w sprawie zamontowania latarni 

    oświetleniowych. 

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych gminy Gzy. 

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji  

    samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gzy. 

8. Sprawy bieżące gminy. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – zwróciła się z prośbą o wprowadzenie do porządku 

posiedzenia dodatkowego punktu: „Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/121/09     

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009”. Wyjaśniła, że 

projekt uchwały zmieniającej jest powiązany ze zmianą budżetu i najlepiej byłoby, żeby 

omawiany był po punkcie 4. 

Członek Komisji Leon Pytel – zgłosił wniosek dotyczący umieszczenie w porządku 

posiedzenia dwóch zagadnień:  

- wydanie zarządzenia przez Wójta Gminy Gzy w sprawie powołania  zespołu 

  koordynacyjnego do opracowania Strategii Rozwoju Gminy,  

- zakup gruntu pod gminną oczyszczalnię ścieków do końca roku 2009 r.  
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Sekretarz Gminy Barbara  Polańska – zgłosiła prośbę, żeby po punkcie w sprawie 

zamontowania latarni oświetleniowych umieścić sprawę wniosku Pani Anny Zalewskiej 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie  o zwolnienie z obowiązku realizacji 

zajęć dydaktycznych.  

Ustalono, że  „Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/121/09 w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009” będzie rozpatrywany jako pkt 5, 

wniosek Pani Anny Zalewskiej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie          

o zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych jako pkt 7 natomiast wniosek 

członka Komisji L. Pytla jako pkt 10  porządku posiedzenia. 

Na wniosek Przewodniczącego M. Mordwińskiego Komisja przyjęła jednomyślnie 

następujący porządek posiedzenia: 

1. Informacja z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2009 roku. 

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny  

    2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

3. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

    restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/121/09     w sprawie zaciągnięcia kredytu 

    długoterminowego w roku budżetowym 2009. 

6. Zapoznanie się z wnioskami  mieszkańców gminy Gzy w sprawie zamontowania latarni 

    oświetleniowych. 

7. Rozpatrzenie wniosku Pani Anny Zalewskiej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 

    w Przewodowie o zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych. 

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych gminy Gzy. 

9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji  

    samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gzy. 

10. Omówienie spraw związanych z powołaniem zespołu koordynującego do opracowania 

      Strategii Rozwoju Gminy oraz zakupem gruntu pod gminną  oczyszczalnię ścieków. 

11. Sprawy bieżące gminy. 

Ad. pkt 1. 

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że informację do zapoznania się otrzymali wszyscy 

członkowie Komisji wcześniej. Została przedłożona Zarządzeniem Nr 41/09 Wójta Gminy Gzy 

z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania 

budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2009 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu 

zaopiniowania, jak również informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Gzach. 

Budżet gminy na rok 2009 został uchwalony 30 grudnia 2008 r. Po stronie dochodów-  

11.189.390 zł., i wydatków  - 12.574.390 zł.   
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Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.385.000 zł. pokryty kredytem bankowym 

długoterminowym 1.335.000 zł. i wolnymi środkami 50.000 zł. Spłata kredytów i pożyczki -

744.104 zł.  Na dzień 30.06.2009 r. budżet ulegał zmianie z uwagi na w większości zmiany 

planu dotacji na zadania rządowe zlecone jak również zmiany planu inwestycji. Plan 

dochodów obniżył się,  z uwagi na to,  że wniosek złożony na drogę Nowe Skaszewo-

Sulnikowo nie został przyjęty do realizacji i wynosi : dochody 9.713.896,20 zł. Po stronie 

wykonania – 5.216.619,29 zł.  tj.  53,7% planowanych dochodów. 

Wydatki – 11.316.910 zł., wykonanie 4.436.781,68 zł – 39,2%. Niskie wykonanie wydatków 

wiąże się z planem inwestycji, których realizacja nastąpiła w drugim półroczu bieżącego roku. 

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2009 r. wynosiło 2.692.227,01 zł. w tym kredyty-  

2.645.227,01 zł., pożyczka – 47.000 zł.  

Dochody w pierwszym półroczu przebiegały zadawalająco:   

- Dochody własne  - 55,6% wykonania, 

- Subwencja – 56,7%, 

- Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie – 56,2%, 

- Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących – 70,7% 

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 9,9% 

Nieco  zachwiane zostały dochody udziały podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Realizacja podatków i opłat przebiegała zgodnie z planem. Ogółem należności wynoszą 

674.416,98 zł. w tym zaległości wymagalne  172.960,38 zł.  Wpływ  na wysokość zaległości 

wymagalnych mają zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – 130.153,02 zł. ,  z tytułu 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – 41.858,36 zł. obejmuje 133 podatników. Jeśli 

chodzi o skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze na podstawie uchwały 

Rady Gminy – wynosiło 223.907 zł., udzielone ulgi i zwolnienia  na podstawie uchwały Rady 

Gminy – 81.978 zł. Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy  - 12.021 zł.   W wydatkach 

ogółem plan wynosi -  11.316.910 zł., wykonanie – 4.436.781,68 zł.,  co stanowi 39,2% planu 

rocznego z tego  ogółem: wydatki bieżące – 45,6%, wydatki majątkowe – 8,3%. W pierwszym 

półroczy składaliśmy wnioski o dofinansowania, były organizowane przetargi, wykonanie 

robót następuje w II półroczu. W Rolnictwie  plan – 597.969 zł., wykonanie - 247.526,84 zł.  

tj. 41.4%. Jest tu głównie realizacja zadań związanych ze zwrotem producentom rolnym 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Na ten cel gmina uzyskuje 

dotację celową, wydatki majątkowe plan 350.000 zł., wykonanie 6.660 zł. Realizacja zadania 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody. W dziale Transport i łączność plan - 1.437.200 zł. , 

wykonanie – 127.449,40 zł.  Wydatki majątkowe -  94.924 zł. w tym: przekazano pomoc 

finansową w kwocie 60.000 zł. dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadania pn. „ Przebudowa chodnika w miejscowości Szyszki” i przygotowano  prace 

przygotowawcze do realizacji inwestycji. Pozostałe wydatki bieżące – 32.525,40 zł.   to zakup 

rur betonowych, odśnieżanie dróg, remont przepustu drogowego, zakup materiałów 

budowlanych na przystanek w Słończewie.  
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W Gospodarce mieszkaniowej plan - 62.000 zł.,  wykonanie -  5.885,20 zł.  tj. 9,5%  są to: 

przeglądy techniczne kominów i instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym, wypisy           

z ewidencji gruntów, opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji , zakup materiałów na 

remonty bieżące. W Działalności usługowej  plan 60.000 zł. , wykonanie 6.588 zł. – 11,0%. 

Jest to zapłata za decyzje  o warunkach zabudowy dla osób, które ubiegają się o pozwolenia 

na budowę.  W dziale Administracja publiczna, wykonanie – 40,8%.,  wydatki majątkowe – 

29.092 zł. (opracowanie dokumentów projektowo- technicznych i kosztorysu na remont 

budynku urzędu gminy).   W dziale 751 wykonanie - 95,5%.  Są to wydatki związane                  

z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego i bieżącą aktualizację spisu 

wyborców. Jest to zadanie rządowe i na ten cel uzyskujemy dotacje celowe.                            

W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej plan – 105.400 zł.,   wykonanie 

– 43.337,82 zł.  Wydatki wiążą się  z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych  - 

31.137,82 zł., Komendy Wojewódzkie Policji – przekazanie środków 12.000 zł. na Fundusz 

Wsparcia Policji i Obrona cywilna – wydatki bieżące  - plan  400 zł.,   wykonanie - 200 zł.    Są 

to wydatki z dotacji celowej. W dziale 756  wykonanie – 47,1%.   Wydatki związane z inkasem 

zobowiązania pieniężnego.  W dziele Obsługa długu publicznego plan - 230.000 zł., 

wykonanie - 85.050, 20 zł.  to odsetki od kredytów i pożyczki. Różne rozliczenia – rezerwa 

plan – 45.000 zł. Oświata w wychowanie  - na  plan - 4.846.434  zł., wykonanie - 2.192.291,23 

zł. tj. 45,2%  Ochrona zdrowia plan  - 36.750 zł. wykonanie - 16.228,01 zł. tj. 44,2%.  Jest to  

realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zadania realizowane są głównie  w szkołach. W dziale 852 Pomoc społeczna plan -1.743.181 

zł., wykonanie  - 809.032,88 zł. tj. 46,4%. Jest to głównie realizacja zadań rządowych 

zleconych, dofinansowanie zadań własnych  i realizacja zadań własnych z budżetu gminy.     

W  Edukacyjnej opiece wychowawczej – dotacja, którą otrzymaliśmy z budżetu państwa – 

kwota 40.323 zł.   została wydatkowana w 100%. Wypłacono stypendia szkolne dla 94 

uczniów. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan – 269.300 zł. , wykonanie - 

103.742,81 zł. Wydatki majątkowe plan  - 15.000 zł. , wykonanie „0”, pozostałe wydatki - 

88.742,81 zł. to konserwacja i oświetlenie dróg, opracowanie dokumentacji na rekultywację 

wysypiska śmieci w Grochach – Serwatkach, zakup farby do odnowienia przystanku                       

w Szyszkach. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan - 137.640 zł., wykonanie -  

54.762,03 zł. tj. 39,8%.  Są to dotacje dla instytucji kultury i pozostałe wydatki związane           

z utrzymaniem budynku świetlicy w Gzach. Kultura fizyczna i sport plan - 15.000 zł., 

wykonanie - 3.917,95 zł.. Był zorganizowany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gzy       

i zakup pucharów na VII Halowy Miting młodzieży w skoku wzwyż o Puchar Wójtów Powiatu 

Pułtuskiego. Na dzień 30.06.2009 r. zobowiązania niewymagalne gminy wynoszą     

133.375,60 zł.. Są to faktury, które wynikają  z realizacji bieżącej,  wystawione 30.06.2009 r. 

płatność w miesiącu lipcu, jak również dotyczy to potrąconej zaliczki  na podatek dochodowy 

od wynagrodzeń oraz faktury za materiały  i usługi, energię gdzie termin płatności przypada 

w miesiącu lipcu.  
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Poinformowała, że załącznik Nr 2 do Zarządzenia zawiera informację o realizacji  zadań  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za I półrocze 2009 r. Koszty związane z działalnością 

bibliotek  wyniosły 40.570 zł.  W okresie tym były zorganizowane 2 imprezy biblioteczne,          

w tym promocja książki Pana Stanisława Łukasika i jubileusz 60-lecia biblioteki,  w którym 

udział wzięły władze powiatowe, samorządowe, czytelnicy i młodzież. 

Nadmieniła, że Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

również otrzymali wszyscy członkowie Komisji. Opinia jest pozytywna. Wskazuje się na niskie 

wykonanie wydatków majątkowych. Według wyjaśnień Wójta niskie wykonanie  tych 

wydatków wiąże się z terminem  realizacji inwestycji w II półroczu br. Zwrócono uwagę na 

brak wydatków  na przeciwdziałanie narkomanii, których według wyjaśnień Wójta realizacja  

będzie w II półroczu 2009 r.  oraz przekroczenie wydatków budżetowych w dziale 010            

w kwocie 0,47 zł.  

Komisja wysłuchała informacji z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2009 

roku. Pytań żadnych nie było.  

Informacja z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2009 roku wraz z   Uchwałą 

nr 183/C/2009 Składu Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26.08.2009 r. 

wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji  o przebiegu wykonania 

budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz – wyjaśniła, że 

przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za 

rok szkolny 2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego odbywa się 

po raz pierwszy i związane jest ze zmianą ustawy o systemie oświaty. Informacja nie zawiera 

zadań finansowych. W informacji  przedstawiono zatwierdzenie arkuszy organizacji pracy dla 

poszczególnych szkół, stan zatrudnionych nauczycieli: ogółem 54 w tym: dyplomowanych – 

22, mianowanych – 25, kontraktowych – 6, stażystów -1, liczbę uczniów w szkołach łącznie         

z dziećmi w oddziałach  przedszkolnych – 452. W roku szkolnym 2008/2009 autobusami PKS 

dowożono ok. 190 uczniów. Pozostali uczniowie byli dowożeni autobusem szkolnym.  

Poinformowała, że zadaniem gminy jest również jest zapewnienie   lub sfinansowanie  

dowożenia  do szkół uczniów niepełnosprawnych. Dlatego,  zwracano koszty dowozu              

5 uczniów i 1 opiekuna (4 umowy zawarte na własne samochody, 1 uczeń z rodzicem 

dojeżdżał autobusem PKS). W ramach inwestycji  przeprowadzono termomodernizację 

budynku szkoły w Przewodowie Poduchownym oraz wykonano remonty w PSP w Gzach, 

Przewodowie i Skaszewie. W Publicznym Gimnazjum w Gzach wykonano odwodnienie 

terenu szkolnego z zagospodarowaniem i malowanie pomieszczeń szkolnych. Ze środków 

budżetowych w roku szkolnym 2008/2009  zakupiono do szkól sprzęt gospodarczy oraz 

pomoce dydaktyczne według potrzeb złożonych przez dyrektorów szkół.  
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Poinformowała, że w związku z tym, że Publicznej Szkole Podstawowej  w Skaszewie 

Włościańskim z dniem        31 sierpnia 2009r. upływał termin powierzenia obowiązków 

stanowiska dyrektora obecnej Pani dyrektor, a można było go przedłużyć na kolejne 5 lat  

bez konkursu,  Pan Wójt powierzył go  Pani dyrektor na kolejne 5 lat tj. od 1 września 2009 r. 

do dnia 31 sierpnia 2014 r.  Poza tym dyrektorzy i nauczyciele brali udział w różnych 

szkoleniach przedmiotowych i konferencjach.  

Następnie przystąpiła do omówienia sprawdzianu klas VI szkół podstawowych w gminie. 

Powiedziała, że za sprawdzian klas VI uczniowie mogli otrzymać  40 punktów.  

PSP w Przewodowie otrzymała – 21,43 pkt, PSP w Skaszewie – 18,62 zł , PSP w Gzach – 16,59 

pkt.  Razem średnia dla gminy Gzy  wynosi - 19,19 pkt., średni wynik w województwie  

mazowieckim – 23,85 pkt.,  średnia dla powiatu pułtuskiego - 22,39 pkt. 

Nadmieniła, że nie można kierować się oceną biorąc pod uwagę średni wynik, który 

otrzymuje szkoła, ponieważ na osiągnięcia te mają wpływ różne czynniki. W związku z tym,  

dyrektorzy szkół zawsze przeprowadzają dokładną analizę sprawdzianu i podejmują kroki, 

żeby wyniki w roku następnym były lepsze. 

W dalszej kolejności omówiła wyniki egzaminu gimnazjalnego. Egzamin gimnazjalny 

obejmował część humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą oraz dodatkowy egzamin        

z języka angielskiego, który był oceniany ale nie miał wpływu wyniki szkół. 

Dla Publicznego Gimnazjum w Gzach wskaźnik dla części humanistycznej wynosił -  30,24 

pkt.,  średnia dla woj. mazowieckiego – 32,81pkt., średnia dla pow. pułtuskiego – 30,82 zł.  

Wskaźnik w części matematyczno-przyrodniczej wynik dla Publicznego Gimnazjum w Gzach 

wynosił -  24,24 pkt., średnia dla woj. mazowieckiego  27,53 pkt., średnia dla pow. 

pułtuskiego  - 25,69 pkt.   

Z języka angielskiego średnia dla woj. mazowieckiego wynosi - 31,48 pkt., dla  pow. 

pułtuskiego – 31,73 pkt, Publiczne Gimnazjum w Gzach uzyskało - 23,64 pkt.  

Komisja wysłuchała informacji  o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego 

za rok szkolny 2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego – która 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że  gmina nie udzielała żadnych dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków i taka uchwała nie była podejmowana. W momencie  gdy wpłynął wniosek i coraz 

częściej mówi się, żeby gminy pomagały w pracach przy zabytkach został przygotowany 

projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji, ponieważ gmina zgodnie z ustawą            

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami może przyznawać dotację na dofinansowanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych jeśli te obiekty są wpisane 

do rejestru zabytków. Nadmieniła, że  w gminie jest opracowany rejestr zabytków i takie 

obiekty są na terenie gminy. Będzie opracowany również program ochrony zabytków.   
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Uznała, że dotacjami zainteresowane są głównie parafie – Kościoły,   które już były  wpisane 

do rejestru. Chodzi tu o Kościół w Szyszkach i Przewodowie. Obecnie wpłynął wniosek od 

Parafii Rzymskokatolickiej w Szyszkach, a o wpis Kościoła do rejestru zabytków  stara się 

Ksiądz Proboszcz Parafii Gzy. Wyjaśniła, że podjęcie uchwały nie oznacza, że gmina musi dać 

środki. Następnie wniosła autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na dodaniu w § 3 

pkt 1.  wyrazu „do”. „Dotacja może być udzielona w wysokości „do” 50% nakładów 

koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2”.  Poinformowała, że            

w projekcie uchwały wymienione są prace,  na które może być udzielona dotacja i jakie może 

obejmować nakłady, wzór wniosku jaki musi złożyć dana osoba i rozliczenie z udzielonej 

dotacji. Nadmieniła, że jeżeli gmina udzieli dotacji , w każdym momencie może 

przeprowadzić kontrolę. Poza tym  dana osoba musi przedstawić jakie środki otrzymała           

z innych źródeł, ponieważ  gmina nie może udzielić dotacji, jeżeli prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub budowlane finansowane są finansowane w 100% z dotacji pochodzących 

z innych źródeł.  

Członek Komisji L. Pytel – dodał, że parafie będą mogły złożyć wniosek za pośrednictwem 

stowarzyszenia.  

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że tak, z tym, że są poważne problemy związane           

z udziałem własnym.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, czy dotacja może być udzielana na prace 

konserwatorskie, restauratorskie przy kapliczkach przydrożnych?  

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że dotacja może być udzielona, jeżeli kapliczki są 

wpisane do rejestru zabytków i ktoś się nimi opiekuje. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, czy na ten cel można przeznaczyć środki    

z funduszu sołeckiego? 

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że środków z funduszu sołeckiego na prace 

konserwatorskie, restauratorskie przeznaczyć nie można. Jeżeli jest to zabytek,  to środki 

finansowe mogą być udzielone przez gminę poprzez dotację. Nie może decydować o tym 

zebranie wiejskie tylko Rada Gminy. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wraz z autopoprawką w § 3 ust. 1 

polegającą na dodaniu wyrazu „do” przed cyframi 50%. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu  - 6 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz z autopoprawką proponowany na sesję 

Rady  Gminy – który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.    

Ad. pkt 4. 

Skarbnik E. Głowacka - Skarbnik E. Głowacka – przypomniała, że ostatnia Sesja Rady Gminy 

była 5 sierpnia 2009 r.  i od tamtego czasu wyszły nowe sprawy.   
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W dziale 921 - Pani Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej wystąpiła do Biblioteki 

Narodowej o środki na zakup nowości wydawniczych. Na ten cel otrzymaliśmy dotację            

w kwocie 1.700 zł .   

W dziale 756 w wyniku analizy na dzień 30.09.2009 r. uzyskaliśmy wyższe dochody z tytułu 

wpływu środków ze sprzedaży alkoholu. Jest to kwota 5.400 zł.  Zgodnie z ustawą                     

o przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki te powinny być wykorzystane w 100%. W związku      

z tym, kwotę tę należy wprowadzić po stronie dochodów  i  wydatków  na  wydatki związane                  

z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

który został przyjęty na rok 2009. 

Dochody budżetu gminy  po zmianach uległy zwiększeniu i wynoszą – 9.702.335,20 zł.  

Po stronie wydatków powstały również  nowe okoliczności, które należy wprowadzić do  

budżetu.  

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wynikła sytuacja uszkodzenia przyłącza wodociągowego do 

budynku komunalnego (mieszkalnego) w Gzach. Nastąpiła awaria. W tej chwili wycieka woda 

i jest to powiązane z nieruchomością sąsiada - Pana Arazego. Nadmieniła, że awaria 

prawdopodobnie jest na jego nieruchomości. W związku z tym, że Pan Arazy całe  podwórko 

ma   wyłożone kostką brukową, nie wyraża zgody na jego zrujnowanie, żeby  zlikwidować 

awarię. Poinformowała, że  obecnie, jeżeli będzie zakręcony  trójnik wody nie będzie              

w budynku mieszkalnym.  W związku z tym, żeby dostarczyć wodę do budynku mieszkalnego,    

jest propozycja wybudowania nowego przyłącza od Pana Kozłowskiego. Jest to pierwsza 

wersja, na którą potrzeba byłoby w granicach 10.000 zł.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, czy Pan Arazy ma prawo nie wyrazić 

zgodzić na naprawę awarii? 

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że Pan Arazy ma takie prawo. Jeśli by się zgodził 

prawdopodobnie trzeba byłoby zwracać koszty remontu podwórka. 

Członek Komisji L. Pytel – zapytał,  czy jest to awaria zaworu, czy awaria rury? 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że jest to przeciek wody,  ale niewiadomo gdzie. Sprawa 

wydarzyła się ok. 2 tygodnie temu. Z Zakładu Usług Wodnych w Mławie przyjechał Pan 

Jankowski. Okazało się,  że zawór jest przy domu Pana Arazego od strony Kościoła i stamtąd 

woda jest doprowadzona przez całe podwórko do budynku komunalnego (mieszkalnego).     

W tej chwili nie wiadomo gdzie jest przeciek, może być np. na środku podwórka.    

Nadmieniła, że podwórko jest wyłożone kostką brukową, która ze  względu na grząski teren, 

jak stwierdził Pan Arazy, ułożona jest na betonowej podbudowie. W związku z tym, żeby 

szukać awarii trzeba byłoby wszystko zrywać. Dodała, że na spotkaniu z przedstawicielem 

ZUW ustalili, że ewentualnie dopływ wody do budynku mieszkalnego można byłoby zamknąć 

na trójniku, ale mieszkańcy budynku nie będą mieli wody. Poinformowała, że pierwsza 

wersja była, żeby wodę podłączyć od Pana Kozłowskiego (odcinek ok. 300 m).  
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Natomiast  w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego,  Komisja  zasugerowała, że może byłoby taniej zrobić przekop pod jezdnią, 

ponieważ nitka jest gdzieś koło budynku urzędu gminy. Nadmieniła, że dziś w tej sprawie 

dzwoniła do ZUW w Mławie,  Pan Jankowski miał obliczyć jaka byłaby to kwota i w tej chwili 

czeka na telefon. Poinformowała, że na przekop przez drogę gmina musi uzyskać zgodę 

Powiatu oraz opracować dokumentację bez względu na to, która wersja będzie realizowana. 

Następnie powiedziała, że  ze wstępnych  wyliczeń  będzie to kwota ok. 10.000 zł., a jeśli uda 

się zaoszczędzić, niewykorzystane pieniądze zostaną w budżecie.  Dodała, że żeby nie 

uciekała woda dziś  przyjeżdżają pracownicy z  Mławy  i zamkną zawór (dopływ), a na 

weekend będzie przychodził konserwator – Pan Zarzycki i będzie odkręcał zawór.    

Skarbnik E. Głowacka – przystąpiła do dalszego omawiana proponowanych zmian budżetu 

gminy. 

W dziale 600 – zwiększyć plan wydatków o kwotę 35.000 zł. na remonty dróg i bieżące ich 

utrzymanie. Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 250.000 zł. 

związane  jest z ustaleniem kosztów inwestycji po przeprowadzonych przetargach. 

W dziale 750 – kwotę 7.000 zł. przeznacza się na zakup usług tj. opłaty pocztowe za przesyłki, 

prowizje bankowe. 

W dziale 801 – do planu budżetu wprowadzaliśmy utworzenie nowego placu zabaw przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym w ramach działania 

programu rządowego „Radosna szkoła”. Wniosek został złożony do Jednostki Wdrażającej,   

jednak z uwagi  na niewystarczającą ilość środków, środków nie otrzymaliśmy.  W związku      

z tym, że  gmina nie będzie realizować tego zadania bez udziału środków  wniosek zostanie 

ponowiony na rok 2010. Program realizowany będzie  do 2014 r. i jest obietnica, że gminy, 

które złożyły wnioski,  a nie uzyskały środków w tym roku,  mają być brane pod uwagę           

w pierwszej kolejności. Dlatego jest nadzieja, że w roku 2010 zadanie zostanie wpisane do 

budżetu i uzyskamy te środki.  Natomiast,  na trzy wnioski złożone przez gminę  na zakup 

pomocy  dydaktycznych otrzymaliśmy 17.967 zł. dla trzech szkół podstawowych. 

Kwotę 8.750 zł. przeznacza się na zakup usług związanych z uczęszczaniem dzieci z naszej 

gminy do przedszkola niepublicznego, ponieważ od 1.09.2009 r. do przedszkola 

niepublicznego działającego na terenie gminy Pułtusk przybyło 4 dzieci. 

W dziale 851 -  kwotę 5.400 zł. przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W dziale 852 Pomoc społeczna – kwotę 10.000 zł. przeznacza się na realizację Projektu 

„Przyszłość zależy od Ciebie”. W miesiącu wrześniu 2009 gmina podpisała umowę, jednak 

środków jeszcze nie uzyskaliśmy. Projekt jest realizowany cały czas i  zachodzi konieczność 

zapłaty faktury za prawo jazdy,  osób które je,  uzyskały. Środki zostaną zrefundowane po 

otrzymaniu środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 

W dziale 921 – kwotę 1.700 zł. jaką otrzymała biblioteka przeznacza się na zakup nowości 

wydawniczych.  
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Wydatki po zmianach zmniejszyły się i  wynoszą 11.042.383 zł.  Zmniejszył się również deficyt 

budżetu. W związku z tym jest propozycja zmniejszenia kredytu bankowego z kwoty 

1.800.000 zł. do kwoty 1.500.000 zł., który był planowany na rok 2009. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zaproponował, żeby  sprawę budowy przyłącza 

wodociągowego pozostawić do czasu rozpoznania sprawy. 

Członek Komisji l. Pytel – miał odmienne zdanie. Uznał, że być może budowa przyłącza 

będzie kosztowała 12.000 zł., a może będzie kosztować mniej,   ale do budżetu  zadanie 

trzeba  przyjąć. 

Skarbnik E. Głowacka – jej zdaniem, musi dojść do realizacji zadania, ponieważ nie można 

mieszkańców budynku  pozbawić wody. Uznała, że być może przekop przez drogę wyjdzie 

taniej. 

Członek Komisji Stefan Zadrożny – zapytał, kto mieszka w budynku komunalnym ? 

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że w tej chwili w budynku mieszka Pani Milewska, 

Pani Krystek i na okres letni przyjeżdża Pan Bartosiewicz. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – uważał, że woda do budynku komunalnego 

(mieszkalnego) była doprowadzana później jak był skończony wodociąg, ponieważ 

członkowie Komisji nie wyobrażają sobie, żeby z czyjeś posesji prowadzić wodociąg przez 

podwórko na inną posesję. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że są to zaszłości, które miały miejsce 20 lat temu. Dodała, 

że być może były jakieś zmiany. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                  

w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 

Komisja w obecności 6 członków uczestniczących w posiedzeniu  – 6 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowała  w/w  projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.   

Ad. pkt 5. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że w związku ze zmniejszeniem się deficytu budżetu 

został przygotowany projekt uchwały zmieniającej  uchwałę Nr XXIII/121/09 w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009, a mianowicie  

zmniejszenia kredytu  bankowego z kwoty 1.800.000 zł. do kwoty 1.500.000 zł.. Kredyt 

zostanie zaciągnięty  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 

1.243.300 zł.  oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 256.700 zł.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński - poddał pod głosowanie projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr XXIII/121/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego      

w roku budżetowym 2009. 

Komisja w  obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesje Rady Gminy – który 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.    
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Ad. pkt 6. 

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że do Rady Gminy Gzy wpłynęły wnioski dotyczące 

zamontowania lamp jak również w miesiącu wrześniu 2009 r. odbyły  się zebrania wiejskie     

w sprawie funduszu sołeckiego,  na których wypłynęły wnioski w sprawie zainstalowania 

lamp oświetleniowych. 

Następnie odczytała wniosek mieszkańców miejscowości Szyszki - Folwark. Poinformowała, 

że na zebraniach wiejskich mieszkańcy wsi Pękowo zgłosili potrzebę wykonania oświetlenia 

ulicznego na kolonii przy drodze w kierunku Trzcińca gm. Pułtusk, Gzy – Wisnowa – brak 

oświetlenia wsi. Przypomniała, że był wniosek w sprawie oświetlenia koło Kościoła                  

w Przewodowie (nie zrobiona 1 lampa), oraz 1 lampa przy parkingu koło Kościoła w Gzach, 

która jest w trakcie realizacji. Również o  zamontowanie lampy  złożył wniosek Ksiądz 

Proboszcz Parafii Szyszki. We wniosku poinformował, że jest to miejsce użyteczności 

publicznej. Parkowane są tam auta parafia i gości, a także w tym miejscu dzieci i młodzież 

mają miejsce na boisko do gry w piłkę, gdzie rozgrywki odbywają się późnym popołudniem 

aż do wieczora.   

W kwestii  wniosku Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w sprawie pokrycia kosztów 

związanych z opłatą energii elektrycznej, która jest wykorzystywana do ogrzewania 

pomieszczeń Posterunku Policji w Gzach poinformowała, że w urzędzie gminy był Pan 

Komendant Powiatowy Policji i była na ten temat przeprowadzona  rozmowa. Później po  

rozmowie w urzędzie,  osobiście rozmawiała z Panem Komendantem w Pułtusku.                   

W rozmowie jednoznacznie powiedziała, że z uwagi na trudną sytuację finansową gminy, 

ciężko będzie dofinansować kwotę 6.400 zł. i Rada Gminy raczej pozytywnie do tego się nie 

ustosunkuje. Komendant PP w Pułtusku powiedział, że zdawał sobie z tego sprawę                   

i praktycznie już podjął decyzję   o zamknięciu na okres zimowy Posterunku Policji w Gzach, a 

policjantów przeniesie do Posterunku Policji w Świerczach. W związku z tym, środków tych 

nie ma  w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy. Nadmieniła, że we wniosku 

jest propozycja, że Komendant PP uruchomi procedurę przekazania gminie dwóch 

pomieszczeń, w których mieści się Policja. Natomiast, żeby w gminie był punkt policyjny, 

pisze o wygospodarowanie jednego pomieszczenia. W innym przypadku,  nie będzie na 

terenie gminy Policji, tylko Posterunek Policji   w Świerczach. 

Członek Komisji L. Pytel – wnioskował, że jeżeli Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku 

przekaże lokal, który użytkuje dotychczas, to na zasadzie umowy użyczenia przekazać jedno 

pomieszczenie. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że we wniosku Komendant pisze o nieodpłatnym 

użyczeniu pomieszczenia, aby nie ponosić żadnych kosztów.  

Sekretarz B. Polańska – nadmieniła, że nie ma znaczenia, w którym budynku będzie  

pomieszczenie. Jej zdaniem, chodzi o wynajęcie pomieszczenia bez ponoszenia kosztów 

przez Policję.   

Członek Komisji L. Pytel – zapytał, jakie zostały środki? 
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Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że w tym roku nie ma możliwości,  jeśli chodzi              

o techniczne zrobienie tego. Trzeba będzie uwzględnić w projekcie budżetu na rok następny. 

Wracając do oświetlenia, powiedziała, że w budżecie na rok 2009 jest tylko zaplanowana 

budowa punktu oświetleniowego w Gzach. 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że są to wnioski pod budżet roku 2010 i trzeba rozpoznać 

koszty. Nadmieniła, że Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zapoznała się 

z wnioskami  i ustaliła: dokończenie oświetlenia z roku ubiegłego w Gzach –Wisnowych           

2 szt. (przy hydroforni i mostku), w Gzach 1 szt. (przy parkingu koło Kościoła) oraz 

zamontowanie lamp : w Szyszkach 1 szt. (przy parkingu za Kościołem parafialnym),                  

Przewodowie 1szt. (przy Kościele parafialnym) i Pękowie (na skrzyżowaniu przy posesji Pani 

Siemek). 

Dodała, że wczoraj rozmawiała z Panem Sadowskim i ustaliła, że po posiedzeniach Komisji 

razem pojadą w teren i zrobią wstępny szacunek do budżetu gminy na rok 2010. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do 

proponowanych propozycji?  

Członek Komisji L. Pytel – zaproponował,  zrobić bardziej szczegółowe rozeznanie                       

i zaplanować do budżetu gminy na rok 2010. 

Komisja zapoznała się z wnioskami mieszkańców gminy Gzy w sprawie zamontowania latarni 

oświetleniowych  i   w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu –              

6 głosami „za”  ustaliła : 

- dokończenie oświetlenia z roku ubiegłego w Gzach –Wisnowych Wisnowych  2 szt. (przy 

hydroforni i mostku), i  Gzach 1 szt. (przy parkingu koło Kościoła),  oraz zamontowanie lamp 

w następujących miejscowościach :  

- Szyszki 1 szt. ( przy parkingu za Kościołem parafialnym) ,  

- Przewodowo 1szt. (przy Kościele parafialnym), 

- Pękowo 1 szt.  (na skrzyżowaniu przy posesji Pani Siemek). 

Wnioski mieszkańców gminy Gzy w sprawie zamontowania latarni oświetleniowych – 

stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 

Sekretarz B. Polańska - odnośnie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, 

powiedziała, że na okres zimowy jest już postanowione, że Posterunek Policji w Gzach 

zostaje zamknięty, ponieważ obecnie gmina  nie ma możliwości udostępnienia innego 

pomieszczenia. Natomiast później będziemy zastanawiać się nad pomieszczeniem na 

potrzeby Policji.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie wniosek Komendy 

Powiatowej Policji w Pułtusku dotyczący pokrycia kosztów związanych z opłatą energii 

elektrycznej, która jest wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń Posterunku Policji          

w Gzach. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

negatywnie rozpatrzyła w/w uzasadniając trudna sytuacją finansową gminy. 
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Pozytywnie ustosunkowała się do  przejęcia w przyszłości na własność gminy dwóch 

pomieszczeń zajmowanych przez Posterunek Policji.  

Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w sprawie  pokrycia kosztów związanych      

z opłatą  energii elektrycznej, która jest wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń 

Posterunku Policji w Gzach – stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.   

Ad. pkt 7. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz -  przedstawiła wniosek Pani Anny 

Zalewskiej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym. 

Członek Komisji L. Pytel – zapytał, na czym polega odejście od zajęć? 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – odpowiedziała, że odejście od 

zajęć polegałoby  na tym, że Pani dyrektor nie prowadziłaby  zajęć 9 godzin tygodniowo         

w klasie II.  

Członek Komisji L. Pytel – zapytał, kto w zamian prowadziłby te zajęcia? 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – odpowiedziała, że w zamian 

zajęcia te prowadziłaby druga nauczycielka, która prowadzi 10 godzin tygodniowo plus 

przyrodę. Obecnie Pani ta ma pełny  wymiar zatrudnienia, natomiast  9 godzin Pani dyrektor 

byłoby ponadwymiarowe. Nadmieniła, że w Karcie Nauczyciela jest zapis, z którego treści 

wynika, że nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły może być zwolniony z zajęć albo mieć 

wymiar swojego pensum. 

Przypomniała, że w roku  2007 r. Rada Gminy podjęła uchwałę,  w której dyrektorzy 

poszczególnych szkół mają obniżony wymiar godzin – szkoły podstawowe 9 godzin, dyrektor 

gimnazjum - 4 godziny. 

Obowiązkowy wymiar pracy dla nauczyciela w szkole wynosi 18 godzin.  

Dodała, że w związku z powyższym , istnieje możliwość zwolnienia Pani dyrektor z realizacji 

zajęć dydaktycznych, ale zależy to od decyzji Szanownej Rady. 

Członek Komisji Edward Malicki – zapytał, czy inni dyrektorzy szkół, korzystają już ze 

zwolnień?  

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – odpowiedziała, że dyrektorzy 

szkół wykonują swoje obowiązki zgodnie z obowiązującą uchwałą z 2007 r.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – uznał, że PSP w Przewodowie jest najbardziej 

liczna. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – wyjaśniła, że w roku szkolnym 

2009/2010 w  PSP w Przewodowie uczy się 123 uczniów i 16 dzieci w oddziale 

przedszkolnym, w PSP w Gzach jest 53 uczniów plus 20 dzieci w oddziale przedszkolnym,        

w PSP w Skaszewie 52  uczniów plus 25 dzieci 5-latków i 6-latków.   

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poprosił o opinię na ten temat Panią Kierownik.  

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – była zdania, że nie ma przeszkód, 

żeby nie zwolnić Panią dyrektor z zajęć dydaktycznych. 
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Członek Komisji E. Malicki – zapytał, czy inni dyrektorzy szkół nie będą pisać o zwolnienie        

z zajęć? 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – odpowiedziała, że inni dyrektorzy 

wiedzą o wniosku Pani dyrektor. 

Członek Komisji E. Malicki  - uznał, że jeżeli prośba Pani dyrektor zostanie zaakceptowana,      

o zwolnienie z zajęć będą występować następni dyrektorzy szkół. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – jej zdaniem, że na pewno nie 

będzie nowych  wniosków dyrektorów. 

Członek Komisji E. Malicki -  powiedział, że padła propozycja, żeby zajęcia Pani dyrektor PSP 

w Przewodowie obniżyć do 6,  czy  do 4 godzin tygodniowo, tak jak Pani dyrektor gimnazjum 

natomiast zwolnienie z wszystkich godzin nie jest najlepszym rozwiązaniem.  Był zdania, że 

jeśli zwolni się Panią  dyrektor PSP w Przewodowie, to o zwolnienie z obowiązku realizacji 

zajęć dydaktycznych będą występowali pozostali dyrektorzy i trzeba będzie zwolnić 

wszystkich. W związku z tym,  trzeba będzie zatrudnić dodatkowo nauczyciela  i płacić 

dodatkowe pieniądze, a godziny ponadwymiarowe są znacznie droższe. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, czy jest jakaś inna propozycja? 

Członek Komisji E. Malicki – zaproponował obniżyć obowiązek zajęć dydaktycznych                 

z 9 godzin tygodniowo do 6 godzin lub do 4 godzin. Jego zdaniem,  zwolnienie całkowite          

z zajęć Pani dyrektor PSP w Przewodowie,  to późniejsze konsekwencje z pozostałymi 

dyrektorami szkół. 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że Pani dyrektor PSP w Przewodowie prowadzi nauczanie 

początkowe i zapytała, czy można tak ograniczyć, ponieważ Pani dyrektor uczy małe dzieci? 

Chodzi o to, że jeżeli zajęcia dydaktyczne obniży się do 4 godzin, żeby godzin tych nie było na 

dwie nauczycielki np. na język polski, czy matematykę. Uznała,  że   byłoby to niekorzystne 

dla dzieci. 

Członek Komisji L. Pytel – zapytał , jak jest z podziałem godzin w PSP w Przewodowie? 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – wyjaśniła, że jest 19 godzin bez 

religii. W związku z tym 9 godzin jest dla jednej Pani, a 10 godzin dla drugiej Pani. 

Członek Komisji E. Malicki – zapytał, jaki koszt byłby dla gminy?  

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – odpowiedziała, że gdyby zwolnić 

Panią dyrektor całkowicie  z zajęć dydaktycznych byłby to  koszt ok. 1.100 zł miesięcznie. 

Członek Komisji L. Pytel – wydawało mu się, że nie chodzi tutaj  o to, żeby komuś utrudnić 

życie, ale żeby nie było to przyczyną do występowania w dwóch pozostałych szkołach,             

a wyróżniać nie można. 

Członek Komisji E. Malicki – był zdania, że skoro jest prośba,  to proponuje obniżenie zajęć 

dydaktycznych z 9 godzin do 6 godzin tygodniowo w nauczaniu początkowym realizowanych 

przez Panią dyrektor PSP w Przewodowie, natomiast  3 godziny  pozostałyby jako godziny 

ponadwymiarowe. 
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Członek Komisji L. Pytel – uznał, że sprawa wymaga zastanowienia. Chodzi o to, żeby nie 

zrobić złej atmosfery. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – poinformowała, że wie, że  Panie 

dyrektorki wiedzą o złożonym wniosku przez Panią dyrektor z PSP w Przewodowie, wie 

również, że nie miały zamiaru składać podobnych wniosków. Będą realizowały swoje zajęcia 

obowiązkowe tak, jak mają w arkuszach organizacyjnych na obecny rok szkolny. 

Członek Komisji E. Malicki – powiedział, że Panie dyrektorki mogą zdanie zmienić. 

Członek Komisji Marian Jakubaszek – jego zdaniem, najlepsze rozwiązanie jest takie, jakie 

zaproponował członek Komisji E. Malicki. 

Członek Komisji E. Malicki – zgłosił wniosek o obniżenie zajęć dydaktycznych z 9 godzin do 6 

godzin tygodniowo w nauczaniu początkowym  realizowanych przez dyrektora Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński -  poddał pod głosowanie wniosek członka Komisji 

radnego E. Malickiego. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 3 głosami „za”, 

przy „0” głosów „przeciwnych” oraz 3 glosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 

w/w wniosek. 

Wniosek Pani Anny Zalewskiej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie 

Poduchownym – stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 8. 

Sekretarz B. Polańska -  przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych 

radnych gminy Gzy. 

Informacja  Przewodniczącej Rady Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych – stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9.  

Sekretarz B. Polańska – przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych 

pracowników administracji samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy 

Gzy. 

Informacja Wójta Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych – stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Członek Komisji L. Pytel – uznał, że do porządku posiedzenia złożył wniosek,   żeby Pan Wójt 

wydał zarządzenie w celu powołania zespołu koordynacyjnego do opracowania Strategii 

Rozwoju Gminy. Do Pana Wójta powiedział, że jako radni byliby bardzo wdzięczni, żeby 

nastąpiło to nawet  dzisiaj,   po skonsultowaniu z Panią Sekretarz, ponieważ niebawem minie 

rok od podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy 

Gzy na lata 2009-2020. W związku z tym zaproponował szybko przystąpić do pracy, żeby na 

początku roku zatwierdzić opracowaną Strategię. 
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Sprawa druga jaką poruszył, to podjęcie intensywnych działań w sprawie zlokalizowania            

i kupienia działki pod oczyszczalnię ścieków, gdyż są zabezpieczone środki w budżecie gminy 

na ten cel. Zwracając się do wszystkich uczestniczących w posiedzeniu poinformował, że 

jeżeli do 31.12.2010 r. gmina nie podejmie działań w tym kierunku i nie wystąpi z wnioskiem 

o środki na budowę oczyszczalni ścieków, gdzie dotychczas jest możliwość uzyskania 85% 

środków natomiast 15% stanowiłby środki własne, to środków tych za rok może zabraknąć 

albo będą ograniczone. Wówczas nie będzie możliwości uzyskania 85% środków , a tylko 

50%. W związku z tym, wyraził obawę, że  gminy naszej typowo rolniczej  na dołożenie 50%  

stać nie będzie.  Następnie zaapelował do Pana Wójta  o podjęcie działań natychmiastowych 

w tej sprawie, w czym mogą pomóc radni. 

Jego zdaniem, w tym celu   należy zaprosić Pana Janusza Jerzego, który opracował koncepcję  

projektową, techniczno-technologiczną sanitacji gminy. Dodał, że podczas rozmowy, która 

miała miejsce 2 miesiące temu Pan Janusz Jerzy powiedział, że wstępnie była uzgadniana  

lokalizacja oczyszczalni ścieków  w miejscowości Przewodowo-Parcele. Uznał, że trzeba jak 

najszybciej zaprosić Pana Jerzego i z osobami z którymi wcześniej wstępnie była 

przeprowadzona rozmowa, a być może z innymi osobami, porozmawiać  konkretnie, żeby 

ustalić w którym miejscu może ona być, żeby do końca tego roku można byłoby kupić grunt. 

Zaznaczył, że jeżeli nie kupimy gruntu i nie będziemy mieli własności,  nie będziemy mogli 

ubiegać się o środki. W dalszej wypowiedzi zwrócił się z gorącą  prośbą do Pana Wójta              

i radnych  o wsparcie działań, żeby sprawy tej  nie odkładać,  wspólnie pomóc Panu Wójtowi 

i Pani Sekretarz i sfinalizować ją.  Poinformował, że jest to jego wniosek. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że jest to nic innego jak to, co jest  zapisane   w punkcie 1    

w załączniku inwestycyjnym w 2009 r. uchwały budżetowej. Jest to tylko kwestia realizacji 

wniosku, żeby jak najszybciej rozpocząć działania, o których mówi radny Pan Pytel. Środki na 

ten cel zostały zabezpieczone ale jej zdaniem,  do końca roku załatwienie  sprawy raczej 

będzie  niemożliwe.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie wniosek członka Komisji,  

radnego L. Pytla o przyśpieszenie działań w kierunku ustalenia lokalizacji gminnej 

oczyszczalni ścieków i zakupu gruntu pod tę oczyszczalnię. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek.  

Ad. pkt 11.  

Członek Komisji l. Pytel – wyjaśnił, że są 4 dość zwarte miejscowości, które można byłoby 

skanalizować tj. Przewodowo, Sisice, Kozłówka. Ponadto w rachubę wchodziłoby na pewno 

Pękowo, część Kozłowa i Porzowo. Podkreślił, że z budową oczyszczalni w Przewodowie –

Parcelach  upiera się dlatego, ponieważ jest tam rzeka, która odbierze  oczyszczone ścieki. 

Uznał, że  trzeba tylko dokonać uzgodnień z Wojewódzkim Zarządem Melioracji,                       

z którym ze wstępnych rozmów wynika, że  jeżeli  będzie przygotowany projekt, plan, 

uzgodnienia itd. to nie będą robić przeciwwskazań. 
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Jego zdaniem, drugą inwestycją, która byłaby dla gospodarstw (w kierunku zachodnim) 

narażonych na skażenie azotem ( 8 gospodarstw), jeżeli pozwolą na to warunki geologiczne     

w pierwszej kolejności byłyby  przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Odnośnie gminnej oczyszczalni ścieków nadmienił, że oprócz kanalizacji,   która byłaby dla 

miejscowości o zwartej zabudowie, był dodatkowy punkt  dowozu  ścieków z szamb                  

i zbiorników zamkniętych. 

Dodał, że widział 2 projekty oczyszczalni ścieków tj. w Świerczach o zrzucie 600m3 na dobę 

oraz w gminie Pokrzywnica gdzie jest 200 m3 zrzutu na dobę. W związku z tym,  należałoby 

przeanalizować  i zaplanować  oczyszczalnię ścieków  pod względem ilości ścieków                    

i  możliwości ich przerobu  na dobę w naszej gminie. Przypomniał, że za gospodarkę 

odpadami i gospodarkę  ściekową odpowiedzialna jest  gmina.  Dlatego jeżeli nie przystąpimy 

do przedsięwzięcia w przyszłym roku,  będziemy płacić kary. 

Członek Komisji M. Jakubaszek – zapytał, kto zarządził, że najpierw jest przebudowywana 

droga gminna Żebry-Falbogi – Żebry-Wiatraki,  a droga Ostaszewo Włuski – Begno w drugiej 

kolejności? Uznał, że droga Ostaszewo-Włuski – Begno miała być  realizowana  jako 

pierwsza. 

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że o kolejności przebudowy dróg gminnych 

zadecydował sam wykonawca, gdyż  realizuje  obydwie drogi.   Poinformowała, że                    

z  wykonawcą była rozmowa, iż powinien zacząć od drogi Ostaszewo-Włuski – Begno, 

ponieważ na tę drogę  są środki z zewnątrz. 

Członek Komisji L. Pytel – powiedział, że nie chce wchodzić w szczegóły, ale od jednego               

z kierowników usłyszał, że droga gminna Żebry-Falbogi – Żebry –Wiatraki była bezpośrednio 

przygotowana. Była okopana rowami, nie potrzeba było  robić wielkich nakładów na jej 

wyrównanie i dlatego tam wykonawca wszedł najpierw. W Ostaszewie natomiast   jest 

większy odcinek drogi,   ale trzeba tam robić  wyrównanie i ugniatanie. Poza tym,  był też 

problem z drzewami.  W związku z tym trzeba więcej cierpliwości. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – podziękował Panu Wójtowi za interwencję            

w sprawie  oznakowania drogi powiatowej od Groch do Kozłówki  a następnie  przypomniał     

o szpecącym  przystanku w Kozłowie. Dodał, że znaki drogowe są ładne, a naprzeciwko tego 

przystanku, na drodze od Porzowa będzie położony asfalt. Następnie zapytał, jak się 

przedstawia sprawa z dokumentacją na drogę Wójty Trojany – Baraniec? 

Wójt Gminy Zbigniew  Kołodziejski  - odpowiedział, że na powyższa drogę dokumentacja 

jest w trakcie realizacji.  

          Wobec zrealizowania  porządku posiedzenia  Przewodniczący M. Mordwiński  o godz. 

12.03  zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Protokółowała:                                                                                            Przewodniczył: 

Zofia Pszczółkowska 



 


