
P R O T O K Ó Ł  Nr 10/08

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

13 marca  2008 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński   –  o  godzinie  10.20  otworzył  posiedzenie 

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

posiedzeniu  uczestniczy 6 członków Komisji  tj.  100%, 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. Barbara Polańska           - Sekretarz Gminy

2. Elżbieta Głowacka         - Skarbnik Gminy

3. Zbigniew Kołodziejski   - Wójt Gminy

4. Jadwiga Frąckiewicz      - kier. ZOSz. w Gzach

5. Marianna Filipowicz      - Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodniczący Komisji  przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach 

    prowadzonych przez Gminę Gzy.

2. Projekt uchwały w sprawie: regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, 

    obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego nauczycielom  

    w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy.    

3. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe 

    zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

    zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym.

4. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców gminy w sprawie zamontowania latarni

    oświetleniowych.  

5. Rozpatrzenie wniosku rolników wsi Ostaszewo-Pańki w sprawie dofinansowania

    odprowadzenia wody z pól.

6. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Gotardy w sprawie wytyczenia i remontu drogi.

7. Projekt uchwały w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gzy oraz

    zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki.

8. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008.
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9. Zapoznanie się ze skargą Pani Wiesławy Koseskiej zam. Nowe Borza na bezczynność 

    Wójta Gminy.

10. Zapoznanie się ze skargą Pani Jadwigi Zaradkiewicz zam. Kozłówka na działalność Wójta

      Gminy.

11. Zapoznanie  się z treścią wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej

      w Warszawie.

12. Sprawy bieżące gminy.

Sekretarz Gminy Barbara Polańska  – poprosiła o wprowadzenie do proponowanego 

porządku  posiedzenia  dodatkowego  punktu  dotyczącego  projektu  uchwały  w  sprawie: 

wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Gzy do przedsięwzięcia dotyczącego projektu 

szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V 

„ Dobre rządzenie”  Działania  5.2  „Wzmocnienie  potencjału  merytorycznego administracji 

samorządowej”  Poddziałania  5.2.1  „  Modernizacja  zarządzania  w  administracji 

samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński –  poddał  pod  głosowanie  wprowadzenie  do 

proponowanego porządku obrad w/w projektu uchwały. 

Ustalono, że  punkt ten będzie omawiany jako pkt 9  proponowanego porządku posiedzenia.   

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednomyślnie.   

1. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach 

    prowadzonych przez Gminę Gzy.

2. Projekt uchwały w sprawie: regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, 

    obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego nauczycielom  

    w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy.    .

3. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe 

    zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

    zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym.

4. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców gminy w sprawie zamontowania latarni

    oświetleniowych.  

5. Rozpatrzenie wniosku rolników wsi Ostaszewo-Pańki w sprawie dofinansowania

    odprowadzenia wody z pól.

6. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Gotardy w sprawie wytyczenia i remontu drogi.
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7. Projekt uchwały w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gzy oraz

    zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki.

8. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008.

9. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Gzy do 

    przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji

    samorządowej opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2 

    „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja

     zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

10. Zapoznanie się ze skargą Pani Wiesławy Koseskiej zam. Nowe Borza na bezczynność 

      Wójta Gminy.

11. Zapoznanie się ze skargą Pani Jadwigi Zaradkiewicz zam. Kozłówka na działalność Wójta

      Gminy.

12. Zapoznanie  się z treścią wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej

      w Warszawie.

13. Sprawy bieżące gminy.

Ad. pkt 1

Kierownik  Obsługi  Szkół  w  Gzach  Jadwiga  Frąckiewicz  –  poinformowała,  że 

przygotowany projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli  ustalany jest zawsze na dany 

rok  kalendarzowy.  Składniki  wynagrodzenia  zawarte  w  projekcie  regulaminu  określone 

zostały kwotowo  i są na poziomie roku poprzedniego. Nauczyciele otrzymaliby podwyżkę 

wynagrodzenia  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  Ministra  Edukacji,  które  określa 

minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. W związku z tym, że w Karcie Nauczyciela 

jest zapis      o uzgodnieniu regulaminów ze związkami zawodowymi,  w dniu 25.02.2008 r. 

na  tę  okoliczność   została  sporządzona notatka.  Odczytała  jej  treść  w części   dotyczącej 

regulaminu  wynagradzania  nauczycieli.  Zmiana  dotyczyłaby   paragrafu  10  pkt  1  tj. 

podwyższenia dodatku motywacyjnego z 3% na 4%,  pkt 4  nadanie brzmienia z „Kwota 

dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 

ustalonego zgodnie z rozporządzeniem na ” Kwota dodatku motywacyjnego nie może być 

niższa niż 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, któremu przyznano dodatek” oraz 

§ 16 pkt1 - podwyższenia dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy z 75 zł na 80 zł. 

Poinformowała,  że  dodatki   motywacyjne  otrzymują  prawie  wszyscy  nauczyciele. 

W budżetach szkół na 2008 r. zabezpieczone jest 5% na wynagrodzenie zasadnicze.              
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W związku z tych zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych 5%. Nadmieniła,  że 

liczba uczniów co roku zmniejsza się. W roku szkolnym 2006/2007 we wszystkich szkołach 

uczyło się 462 uczniów, obecnie jest 423 uczniów, a  od września 2008 r. przewiduje się 390 

uczniów. W związku z tym, że zmniejsza się liczba uczniów,  została zmniejszona subwencja 

o ok. 35.000 zł. Z subwencji, którą otrzymujemy nie wystarcza  na płace i naliczane dodatki. 

Biorąc pod uwagę otrzymaną  kwotę subwencji -  roczny koszt utrzymania ucznia wynosi  - 

5.992  zł.   W  planie  wydatków  na  poszczególne   szkoły   przedstawia  się  następująco: 

Publiczna  Szkoła  Podstawowa w Gzach  –  liczba  uczniów 67  –  roczny koszt  utrzymania 

ucznia -  10.890 zł.,  PSP  w Przewodowie – liczba uczniów 124 – roczny koszt utrzymania 

ucznia – 6.870 zł. ,  PSP    w Skaszewie – liczba uczniów 78 – roczny koszt utrzymania 

ucznia 10.603 zł. i  Publiczne Gimnazjum   w Gzach – liczba uczniów 155 – roczny koszt 

utrzymania  ucznia  8.331  zł.  Należy  też  podkreślić,  że  gmina  nie  otrzymuje  środków  na 

dowożenie uczniów do szkół i przedszkola.   

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Marianna  Filipowicz –  zapytała,  ile  jest  zatrudnionych 

nauczycieli ?

Kierownik  Obsługi  Szkół  w  Gzach  J.  Frąckiewicz  –  odpowiedziała,  że  w  tej  chwili 

w  szkoła  pracuje  48  nauczycieli  zatrudnionych  w  pełnym  wymiarze  czasu  pracy  w  tym 

12 -  dyplomowanych, 28 -  mianowanych, 6 – kontraktowych i 2 – stażystów.

Przewodnicząca Rady – M. Filipowicz – zapytała, ile wynosi  wynagrodzenie zasadnicze?

Kierownik  Obsługi  Szkół  w  Gzach  J.  Frąckiewicz  –  wyjaśniła,  że  wynagrodzenie 

nauczyciela  dyplomowanego  wynosi  –  2.195  zł.,  nauczyciela  mianowanego  –  1.829  zł., 

nauczyciela kontraktowego – 1.240 zł. i nauczyciela stażysty – 1.2 18 zł. Poinformowała, że 

w  Karcie  Nauczyciela  jest  zapis,  który  zobowiązuje  organ  prowadzący  do  zachowania 

średnich  kwot  w  poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  nauczycieli,   które 

określone są w KN. Wynagrodzenie obowiązujące na rok 2007 w poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego nauczycieli  dla nauczyciela  stażysty wynosi  – 1.546 zł.,  nauczyciela 

kontraktowego  –  1.933  zł.,  nauczyciela   mianowanego  –  2.706  zł.,  nauczyciela 

dyplomowanego – 3.479 zł. Dodała, że najniższa liczba uczniów w oddziale w szkołach  na 

terenie gminy – 4, maksymalna – 26. 

Przedstawiła skutek podwyżki dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy z wysokości 

75 zł. na 80 zł. miesięcznie.  W stosunku rocznym byłaby to kwota -  2.300 zł.
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Wójt Zbigniew Kołodziejski – powiedział, że kwota przyznanej subwencji wynika  z małej 

liczby dzieci. Jeśli chodzi o stawki dodatków dla nauczycieli, to w gminie Gzy zawsze były 

nieco większe jak w innych gminach powiatu. W związku z tym,  zaproponował  aby przyjąć 

proponowany  projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji  M. Mordwiński – poddał pod głosowanie pierwszą propozycję 

Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Powiatowego w Pułtusku polegającą 

na podwyższeniu dodatku motywacyjnego z 3% do 4%.

Komisja  w obecności  6  członków Komisji  uczestniczących  w posiedzeniu  -    5  głosami 

„przeciwnymi” przy 1 głosie „wstrzymującym” - negatywnie zaopiniowała w/w propozycję.

Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  drugą  propozycję  „  Kwota  dodatku 

motywacyjnego  nie  może  być  niższa  niż  5%   wynagrodzenia  zasadniczego  nauczyciela, 

któremu przyznano dodatek.

Komisja  w  obecności  6  członków  Komisji  uczestniczących  w  posiedzeniu  -  4  głosami 

„przeciwnymi”  przy  2  głosach  „wstrzymujących”  -  negatywnie  zaopiniowała   drugą 

propozycję ZNP.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie trzecią propozycję tj. podwyższenie dodatku 

funkcyjnego za wychowawstwo klasy z 75 zł. na 80 zł. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 1 głosem „za” 

przy 4 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” – negatywnie zaopiniowała w/

w propozycję.

Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  regulaminu 

wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy.

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

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

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Powiatowego w Pułtusku 

z dnia 25.02.2008 r.- stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 2

Kierownik  Obsługi  Szkół  w  Gzach  J.  Frąckiewicz  –  poinformowała,  stawki  zawarte 

w  projekcie uchwały w sprawie dodatku mieszkaniowego i wiejskiego pozostały na poziomie 

roku ubiegłego. Natomiast propozycja ZNP jest następująca: 

a) dla jednej osoby z 60 zł. podwyższenie na 65 zł.
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b) dla dwóch osób z 74 zł.  podwyższenie na 80 zł.

c) dla trzech osób z 89 zł    podwyższenie na 95 zł. 

d) dla czterech i więcej osób z 103 zł. podwyższenie na 110 zł.  

Skutki  podwyżki  dodatków  mieszkaniowych  proponowane  przez  ZNP  dla  nauczycieli  to 

kwota 4.700 zł. rocznie.

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński -   poddał  pod  głosowanie  propozycję  ZNP 

polegającą na podwyższeniu dodatków mieszkaniowych.

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 0 głosów „za”, 

przy  6 głosach  „przeciwnych” odrzuciła propozycję ZNP.

Następnie  podał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie:  regulaminu  określającego 

szczegółowe  warunki  przyznawania,  obliczania  i  wypłacania  dodatku  mieszkaniowego 

i  dodatku  wiejskiego  nauczycielom  w  szkołach,  dla  których  organem  prowadzącym  jest 

Gmina Gzy.

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

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

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3 

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

uchwały  dotyczący  Funduszu  Zdrowotnego  dla  nauczycieli  jest  nowym  koniecznym 

projektem zgodnie  z  zmienionymi  zapisami   w Karcie  Nauczyciela.  Wcześniejsze  zapisy 

określały  Fundusz  w  wysokości  -  0,03%    od  wynagrodzeń  .   Obecnie  jest  to  1%. 

W budżetach szkół  są zaplanowane środki na Fundusz Zdrowotny. Kwota środków w roku 

2008 przeznaczonych na pomoc zdrowotną wynosi – 16.860 zł. z tego w PSP w Gzach – 

3.150 zł., PSP w Przewodowie – 3.600 zł., w PSP w Skaszewie - 3.860 zł, w PG w Gzach – 

6.250 zł. 

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w sprawie:  przyjęcia  regulaminu  określającego   tryb  oraz  szczegółowe  zasady i  warunki 

przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli   zwanych dalej 

Funduszem Zdrowotnym.

Komisja w obecności 6 członków Komisji 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.
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Kierownik  Zespołu  Obsługi  Szkół  w  Gzach  J.  Frąckiewicz –  odczytała  również  inne 

propozycje ZNP

1. Dokonać zaszeregowania pracowników do wyższych grup – według tabeli.

2. Zmienić uchwałę Rady Gminy w sprawie najniższego wynagrodzenia i wartości jednego 

punktu- podwyższenie obydwu składników.

3. Uwzględnić podwyżkę inflacyjną.

Skarbnik  Gminy  Elżbieta  Głowacka –  powiedziała,  że  na  dzień  dzisiejszy  po  stronie 

dochodów w budżecie  gminy  nie  ma  środków. Dlatego na  wydatki  jakie  będą  czekały 

gminę,  trzeba będzie zaciągać kredyt,  ponieważ nie ma innego źródła finansowania i tym 

samym  ją zadłużać. Wspomniała, że tak jak wcześniej mówiła Pani Frąckiewicz subwencji 

otrzymaliśmy  mniej  w  stosunku  do  liczby  uczniów.  Podwyżka  jest  wkalkulowana 

w subwencje, ale ze względu na to,  że dane były wzięte z poprzedniego roku do projektu 

budżetu  państwa,  a  uczniów  było  więcej  o  39,   została  naliczona  większa  subwencja  . 

Podwyżka,  która  była  przeliczana  dla  nauczycieli  została  zrekompensowana i  nie  pokryła 

ubytku kosztów dzieci,  które  odeszły i  jest  mniejsza w stosunku do naliczonej  subwencji 

w projekcie. W związku z tym,  wszelkie przedsięwzięcia jakie będą podejmować radni będą 

skutkowały  w budżecie.   W dochodach  nie  ma  pokrycia.  Podwyżki  zostały  zaplanowane 

w  wysokości  5%,   czyli  5%  brakuje  jeszcze  w  budżecie.  Jej  zdaniem,  jeśli   radni  nie 

doprowadzą do tego, aby wspólnie z dyrektorami szkół wszystko przeanalizować , to nie chce 

mówić jakie skutki poniesie gmina w najbliższych latach. Przyznała, że każda gmina dokłada 

do oświaty,   jednak nie może być takiej  sytuacji,   żeby  dokładała drugie tyle do ucznia. 

Uznała, że jeśli subwencja nie pokrywa wynagrodzenia i jego pochodnych,  to jest źle. Jej 

zdaniem,  trzeba wybrać dobrą drogę i dla nauczycieli  i dla gminy poprzez wprowadzenie 

odpowiednich zmian strukturalnych. Uważała, że sprawą należy się zająć jak najszybciej tj. 

przed sporządzeniem arkuszy organizacyjnych szkół. 

Ad. pkt 4   

Wójt Z. Kołodziejski –  powiedział,  że w materiałach członkowie Komisji  otrzymali  dwa 

wnioski. Jednak wniosków w sprawie oświetlenia jest więcej. Są to wnioski zgłoszone na 

zebraniach wiejskich w czasie wyborów do samorządów mieszkańców wsi. Odczytał zebrane 

wnioski.  Uważał,  że  jeśli  będzie  możliwe,  to  można  gdzieś  założyć  lampy,  jednak 

w  10 miejscowościach jest to niemożliwe. Uznał, że na dzień dzisiejszy nie ma rozeznania 

w kosztach i do najbliższej sesji nie zdąży rozpoznać kosztów.        
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W związku z tym zaproponował sprawę odłożyć  do kwietniowej  sesji  Rady Gminy.  Jego 

zdaniem,  również należy  wziąć  pod  uwagę wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego 

o  dofinansowanie  przebudowy  dróg  w  Porzowie  i  termomodernizację  budynku  PSP 

w  Przewodowie.  Uznał,  że  w  kwietniu  dotrą    decyzje  o  wysokości  dofinansowania, 

i  wówczas będzie miał  rozeznanie,   czy będzie  można realizować wnioski oświetleniowe. 

Uznał, że obecnie nie jest wiadomo,    w jakiej wysokości gmina otrzyma środki  zadania 

inwestycyjne  i  ile  trzeba  będzie  dołożyć  środków  własnych.  Zaznaczył,  że  w  sprawie 

oświetlenia jest ostrożny,  ponieważ  każde założenie lampy, to koszty.

Członek  Komisji  Edward  Malicki –  uznał,  aby  wnioski  o  zamontowanie  latarni 

przeanalizować i rozpatrzyć pod kątem  gdzie są najpotrzebniejsze.  

Komisja postanowiła sprawę zamontowania latarni oświetleniowych  odłożyć do kwietniowej 

sesji Rady Gminy.

Wnioski mieszkańców gminy w spawie zamontowania latarni oświetleniowych stanowią 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5

Sekretarz B. Polańska -  poinformowała, że w kwestii pomocy finansowej na  odwodnienie 

pól  we wsi  Ostaszewo –Pańki  rozmawiała  z  radcą  prawny.  Radca  prawny jednoznacznie 

określił, że z budżetu gminy nie ma możliwości dofinansowania odwodnienia pól.  Zgodnie 

z  art.  74ust.  1  Prawo wodne  ,   wykonanie  urządzeń  melioracji  wodnych  szczegółowych 

należy  do  właścicieli  gminy.  Komisja  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego 

powyższą  sprawę odłożyła   do  wyjaśnienia  przez  radcę  prawnego  na  sesji  Rady Gminy. 

Kosztorys zadania opiewa na 11.000 zł. 

Wójt Z. Kołodziejski – nadmienił, że w  sprawie tej rozmawiał z Panem Jerzym Okoniem 

Kierownikiem  Inspektoratu  Wojewódzkiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych 

w Pułtusku. Chce się  skonsultować   jak widzi to Inspektorat ze swojej strony. Osobiście jest 

za tym, aby pomóc w dofinansowaniu odwodnienia pól, ale jeżeli nie jest to zadanie gminy, 

to pomoc taka nie będzie możliwa.  

Komisja  ustaliła,  żeby  sprawa  dofinansowania  odwodnienia  pół  we  wsi  Ostaszewo-Pańki 

została odłożona  i wyjaśniona na  najbliższej sesji Rady  Gminy przez radcę prawnego.

Wniosek  rolników wsi  Ostaszewo-Pańki  w  sprawie  dofinansowania  odprowadzenia  wody 

z pól stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 6

Wójt Z. Kołodziejski –  powiedział, że sprawa drogi w Gotardach ciągnie się od kilku lat. 

W budżecie gminy są środki na ten cel.   Gmina wynajmie geodetę,  który wytyczy drogę 

i jednocześnie   przeprowadzi  uzgodnienia. Chodzi o odcinek drogi  o długości 0,5 km .

Członek Komisji Stefan Zadrożny – zapytał, jaki będzie koszt wytyczenia tej drogi?

Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz – odpowiedziała, że koszt wytyczenia 

drogi będzie wynosił ok. 5.000 zł.  Poinformowała, że przedmiotowa  droga jest  żwirowa, 

a żwir na nią  wożony jest co roku.  Pan Wójt był na miejscu i zna sprawę 

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński  -   poddał  pod  głosowanie   pozytywne 

rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Gotardy pod warunkiem, że koszt wytyczenia drogi 

będzie wynosił ok. 5.000 zł. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za” 

przy 1 głosie „przeciwnym” pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców  wsi Gotardy, 

pod warunkiem, że koszt wytyczenia drogi będzie wynosił ok. 5.000 zł.  

Wniosek mieszkańców wsi Gotardy w sprawie wytyczenia i remontu drogi stanowi załącznik 

nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Sekretarz B. Polańska –  poinformowała, że wyłapywanie bezdomnych zwierząt należy do 

zadań gminy.  Do chwili obecnej nie była podejmowana taka uchwała, ponieważ wiąże się 

ona z podpisaniem umowy ze schroniskiem i odstawianiem tam bezdomnych zwierząt, co jest 

dosyć kosztowną sprawą. Jednak w tej chwili media i prasa zobowiązują gminę do podjęcia 

takiej uchwały. Pojawia się coraz więcej pytań, co gmina robi z bezdomnymi psami? Jeżeli 

nie ma podjętej uchwały   z gminą nie podpisze umowy żadne schronisko. 

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński -  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt  z terenu gminy Gzy oraz zapewnienia tym 

zwierzętom dalszej opieki.

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

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

stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że  w budżecie gminy na 2008 r. proponuje niewielkie 

zmiany.  
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Zmiana w dochodach wiąże się ze zmniejszoną subwencją oświatową na rok 2008,    o kwotę 

– 34.877 zł.  Dochody po zmianach  wynoszą – 8.282.244 zł. Po stronie wydatków wpłata – 

3.000 zł.  na Fundusz celowy Komendy Wojewódzkie Policji   oraz Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska – różne opłaty i składki – 3.500 zł.  Wyjaśniła, że na sesji w miesiącu 

grudniu 2007 r. była podejmowana zmiana uchwały, ponieważ środki były zaplanowane na 

paliwo, a później Policja zwróciła się z prośbą, aby   środki przekazać  z przeznaczeniem na 

zakup  kserokopiarki.  Ponieważ  było  bardzo  późno  KWP  w  Radomiu  nie  była  w  stanie 

zrealizować  tego zadania. W związku z tym prosiła,  aby środki, które pozostały w roku 2007 

przekazać   w  roku  bieżącym.  Po  uchwaleniu  uchwały  zostanie  podpisane  porozumienie 

i zostaną przekazane środki. Kwota – 3.500 zł. są to opłaty składki do Funduszu Ochrony 

Środowiska  związane  z  gospodarką  odpadami   po  byłym  wysypisku  w  Grochach- 

Serwatkach.  Wydatki budżetu po zmianach wynoszą – 8.848.621 zł. 

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński -  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008.

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

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

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9     

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że chodzi o finansowanie dokształcania pracowników 

samorządowych.  Pojedyńcze gminy nie są w stanie opracować wniosku i otrzymać takiej 

kwoty pieniędzy, ponieważ złożony wniosek opiewa na minimum 800.000 zł. Aby uzyskać te 

środki,    zachodzi  potrzeba  utworzenia  konsorcjum kilku  gmin,   dla  których opracowany 

będzie   jeden wniosek. Do przedsięwzięcia należałoby 10 gmin: Świercze, Sochocin, Nowe 

Miasto,  Sońsk,  Pokrzywnica,  Gzy,  Dzierzgowo,  Winnica,  Opinogóra-Górna  i  Naruszewo. 

W sprawie tej odbyło się spotkanie w Sochocinie.  Została podpisana umowa – porozumienie. 

Opracowany został  harmonogram szkoleń pracowników urzędu i  pracowników gminnych. 

Pracownicy nasi braliby udział w 45 szkoleniach.  Środki na szkolenie można byłoby uzyskać 

z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Jeśli chodzi o koszty ze strony gminy,  to jest to 

koszt - 1.000 zł plus VAT, który wnoszą wszystkie gminy za opracowanie wniosku. Wniosek 

zostałby złożony do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Jeśli wniosek nie 

uzyskałby akceptacji,  z naszej  strony byłaby strata 1.000 zł.  plus VAT.
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Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński -  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  przez  gminę  Gzy  do  przedsięwzięcia 

dotyczącego  projektu  szkoleniowego  dla  kadr  urzędów  administracji  samorządowej 

opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału 

administracji samorządowej” Poddziałania 3.2.1 „ Modernizacja zarządzania w administracji 

samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

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

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

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10

Sekretarz B. Polańska – odczytała treść skargi.  Wyjaśniła, że powyższa  sprawa toczyła się 

w 2005 r. We wrześniu 2007 r. Pani Koseska ponownie wniosła podanie do Wójta Gminy 

Gzy. Odczytała  jego treść. W związku z tym, że została złożona na ręce Przewodniczącej 

Rady, skargę rozpatruje Rada Gminy.

Skarga Pani Wiesławy Koseskiej na bezczynność Wójta Gminy Gzy stanowi załącznik nr 12 

do niniejszego protokołu. 

Wójt. Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że Pani Koseska wystąpiła o rozgraniczenie ze wszystkim 

sąsiadami,   z  którymi  graniczy  swoimi  gruntami.  Na  gruntach  byli  geodeci  i  zrobili 

rozgraniczenie,  ale  Pani  Koseska  odwołała  się.  Na  dzień  dzisiejszy  sprawa  się 

skomplikowała, ponieważ  kilku  właścicieli gruntów zmarło. W związku z tym,  urząd gminy 

wystąpił   z pismem,  czy jest skłonna ograniczyć swój wniosek do nieruchomości, których 

właściciele  są znani albo  podania obecnych  właścicieli   gruntów po zmarłych.  Na dzień 

dzisiejszy sprawa trwa.

Członek  Komisji  E.  Malicki –  zapytał,  do  kogo należy  rozgraniczenie  gruntów między 

sąsiadami?

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że rozgraniczenie gruntów między sąsiadami należą 

do  właścicieli gruntów. 

Sekretarz B. Polańska –  powiedziała, że wspólnie z radcą prawnym został przygotowany 

projekt uchwały, aby uznać skargę na bezczynność Wójta Gminy za bezzasadną. Przedstawiła 

treść uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński -  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy.                 
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Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

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

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11

Sekretarz  B.  Polańska -   poinformowała,  że  skargę  na  działalność  Wójta  Gminy   Pani 

Jadwigi  Zaradkiewicz,    do Rady Gminy przesłał  Wojewoda Mazowiecki.  Znając sprawę 

z poprzednich skarg trudno w obecnej skardze stwierdzić czego Pani Zaradkiewicz chce.  Ten 

sam temat skargi był omawiany i rozpatrywany w roku 2001,   2004  i 2005. W związku 

z  tym,  że  w obecnej  skardze  nie   ukazały  się  żadne  nowe dokumenty  wspólnie  z  radcą 

prawnym został przygotowany stosowny projekt uchwały. Odczytała jego treść. 

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński -  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.                 

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za 

przy  1  głosie  „wstrzymującym”   pozytywnie  zaopiniowała  w/w  projekt  uchwały 

proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Skarga  Pani  Jadwigi  Zaradkiewicz  na  działalność  Wójta  Gminy stanowi  załącznik  15  do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12

Sekretarz B. Polańska – uznała, że rok 2007 był rokiem bardzo pracowitym.  Kontrolowany 

był  obieg  dokumentów  finansowych  i  merytorycznych  w  kwestii  Funduszy Europejskich 

przez Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie. Stwierdzone 2 zalecenia proceduralne zostały 

wykonane.  Następnie  w  dniach  05.09  -   09.11.2007  r.  przeprowadzona  została  kontrola 

kompleksowa gospodarki  finansowej  przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. 

Kontrolą objęto cały 2006 r. Odczytała i omówiła treść wystąpienia pokontrolnego.  

Stwierdzono pewne nieprawidłowości i niedociągnięcia, które w ciągu 30 dni gmina musiała 

usunąć i przedstawić RIO jak to zostało załatwione i  jakie przedsięwzięcia w tym temacie 

zostały już podjęte.

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stanowi załącznik 

nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13

Członek Komisji S. Zadrożny – przypomniał, o fatalnym stanie drogi wojewódzkiej nr 620 

na odcinku Przewodowo-Łady.  
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Wójt  Z.  Kołodziejski –  wyjaśnił,  że  jutro  tj.  14.03.08  r.  w  sprawie  tej    odbędzie  się 

spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Sekretarz  B.  Polańska -   przedstawiła  wniosek  mieszkanki   gminy  Gzy   Pani  Agaty 

Wielgolewskiej, która w imieniu Grupy inicjatywnej mieszkańców Gminy Gzy,   zwróciła się 

do Pana Wójta i Rady Gminy z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad Rady Gminy Gzy 

prezentacji multimedialnej  dotyczącej możliwości utworzenia przedszkola w gminie Gzy.

Przewodnicząca Rady Gminy M. Filipowicz i Wójt Z. Kołodziejski  – uznali, aby  na sesję 

Rady Gminy Gzy mającą się odbyć 27.03.2008 r. zaprosić Panią Agatę Wielgolewską,  aby 

przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą możliwości utworzenia przedszkola.

Wójt Z.  Kołodziejski -  poruszył  sprawę sprzedaży obiektu po byłej  Gminnej  Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” w Ołdakach przy wycenie przez rzeczoznawcą na kwotę 300.000 zł. 

Członkowie Komisji byli przeciwni sprzedaży obiektu za taką sumę. Uznali, że cenę obiektu 

można podwyższyć  do 500.000 zł.  i  obiekt  sprzedać.     Jeżeli  nie dojdzie do sprzedaży, 

dopiero  obniżyć cenę.  

Następnie  mówił  o  budowie  ekologicznych   przydomowych  oczyszczalniach  ścieków. 

Poinformował,  że koszt wybudowania ekologicznej  przydomowej oczyszczalni  ścieków to 

7.000 zł. z czego 2.000 zł.  lub 2.500 zł to wkład rolnika, natomiast  pozostałą kwotę będą 

stanowiły środki z Unii Europejskiej. Jego zdaniem, na najbliższą sesję Rady Gminy należy 

zaprosić koordynatora regionalnego, żeby bardziej przybliżył ten temat.  

Nadmienił,  również  o  przystąpieniu  gminy  do  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania 

„Zielone Mosty Narwi”.

         Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący M. Mordwiński o godz. 

13.15 zamknął posiedzenie Komisji.   

Protokołowała:                                                                                  Przewodniczył:

Zofia Pszczółkowska                   
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