
P R O T O K Ó Ł  Nr 3/2007

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu

odbytego w dniu 26 lutego 2007 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji.

          W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji  wg załączonej  listy obecności 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Spoza członków Komisji w posiedzeniu 

udział wzięli:

1. Barbara Polańska               - Sekretarz Gminy

2. Zbigniew Kołodziejski        - Wójt Gminy

3. Jadwiga Frąckiewicz          -  kier. ZOSz. w Gzach

4. Andrzej Jusiński                 -  insp. ds. obronnych i ochrony p. poż. w Urzędzie Gminy 

5. Dariusz Mikuś                    -  NZOZ „DAR-MED” 

6. Marianna Filipowicz           - Przewodnicząca Rady Gminy 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków 

Komisji i zaproszonych gości. Zapoznał z tematyką posiedzenia:

1. 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.    

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: wyboru Przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej

    Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

4. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

6. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

7. Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

8. Sprawy bieżące gminy.
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Zaproponował, aby w związku z prośbą dr Dariusza Mikusia i Andrzeja Jusińskiego insp. ds. 

ochrony p. poż.  pkt 4 i 7 porządku obrad został omówiony jako 1 i 2. Poddał  pod głosowanie 

porządek posiedzenia  z uwzględnieniem zmian w następującym brzmieniu :

1. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

2. Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Gzy za  2006 rok.

3. 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. 

4. 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.

5. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej

    Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

7. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok.

8. Sprawy bieżące gminy.

Komisja w obecności 6 członków Komisja – 6 głosami „za” przyjęła jednogłośnie porządek 

posiedzenia z zaproponowanymi zmianami.

Ad. pkt 1 

Dr D. Mikuś NZOZ „DAR-MED”- przedstawił  informację o stanie opieki zdrowotnej  na 

terenie  gminy Gzy za  2006 rok  –  która  stanowi  załącznik  nr  2  do  niniejszego protokołu. 

Zaznaczył, że jednym z punktów umowy dzierżawy Ośrodków Zdrowia w Przewodowie          i 

Szyszkach  pomiędzy  Zakładem  „DAR-MED”  a  Gminą  było  to,  że  Zakład  przeprowadzi 

remonty tych obiektów. Natomiast w okresie do końca 2006 r. należy podjąć decyzję, aby w 

ramach  poniesionych  kosztów Zakład  byłby  zwolniony  z  opłat  czynszu.  Koszt  remontów 

zgodnie z kosztorysami sporządzonymi przez biegłego rzeczoznawcę  wyniósł ok. 200.000 zł. 

Oprócz  tego  wiele  prac   wykonano  sposobem  gospodarczym.  Jeśli  chodzi  o  kondycję 

księgowo-finansową Zakładu to jest ona na plus. Oznacza to, że Zakład osiąga zysk. Natomiast, 

z  punktu  widzenia  poniesionych  kosztów,  Zakład  nie  mógł  ich   zaliczyć  do  kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej.
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Oznacza to,  że inwestycje obce – środki trwałe  a są to środki nie Zakładu a Gminy nie mogą 

być wliczone do kosztów prowadzenia działalności. W związku z tym księgowo wygląda, że 

jest  zysk,  a  faktycznie  jest  poważne  zadłużenie,  które  będzie  spłacane   przez  kilka  lat. 

Zaznaczył,  że  przeliczając  wartość  czynszu,  która  wynosi  600  zł.  miesięcznie  na  koszty 

remontów, zwolnienie z płacenia czynszu wyniosłoby   ponad 10 lat.  W związku z tym zwrócił 

się z wnioskiem, aby  NZOZ „DAR-MED” był zwolniony z płacenia czynszu jeszcze na okres 

6 lat  Myśli, że byłoby to dobre rozwiązanie dla obydwu stron.

Dr D. Mikuś w swojej wypowiedzi przywołał opinię Inspektora Sanitarnego w Pułtusku, która 

była przedłożona na sesji Rady Powiatu. Wynika z niej, że Ośrodki Zdrowia w Przewodowie 

i w Szyszkach były  najgorszymi Ośrodkami na terenie powiatu pułtuskiego. W tej chwili stan 

obiektów jest dobry. Sanepid nie zgłaszał zastrzeżeń. Jest estetycznie i funkcjonalnie.  Odnośnie 

mieszkania  dla  lekarza  w Szyszkach powiedział,  że  mieszkanie  jest  przygotowane dobrze. 

Natomiast jest problem ze znalezieniem dobrego lekarza, który  chciałby przyjść na stałe. Wiąże 

się to z przeniesieniem całej rodziny. D. Mikuś poprosił o akceptację jego wniosku, aby NZOZ 

„DAR-MED” był zwolniony  z czynszu jeszcze przez  następne 6 lat Pozwoliłoby to na spłatę 

zaciągniętych  kredytów i  dalsze  funkcjonowanie.  Dodał,  że  Zakład  ponosi  opłaty  z  tytułu 

podatków i opłaty te byłyby płacone w dalszym ciągu.

Członek Komisji  Edward Malicki -  zwrócił uwagę odnośnie zatrudnienia lekarza, który by 

zamieszkał w Szyszkach. Jego zdaniem  należy zatrudnić osobę z dobrą opinią, ponieważ może 

się zdarzyć tak , że zgłosi się lekarz, który na swoim terenie nie  ma dobrej  opinii.  

Dr D. Mikuś -  odpowiedział, że dobrzy lekarze siedzą w swoich rejonach. Charaktery lekarzy 

są różne. Zdarzają się ludzie niepoważni. Umawiają się a nie dotrzymują słowa. Przyjedzie, a 

inaczej  zrobi  niż  powiedział.   Zadaniem dr  D.  Mikusia   znaleźć  dobrego lekarza,  aby  się 

przeniósł  jest ciężko i nie jest to prosta sprawa. Dodał, że mieszkanie w Szyszkach oglądało już 

kilku lekarzy. Wrażenie robili dobre, ale nie zdecydowali się. Pojawił się problem dzieci i pracy 

dla  małżonka.   Zaznaczył,  że  w Ośrodek Zdrowia w Szyszkach jest  czynny przez  5 dni. 

Pacjentów przyjmuje 5 lekarzy. Uważa, że w tak małym Ośrodku Zdrowia  jak w Szyszkach nie 

jest źle. Wybór jest spory i każdy mieszkaniec gminy może  wybrać lekarza do którego ma 

zaufanie. Dodał, że od stycznia bieżącego roku jest zatrudniona doktor – specjalista chorób płuc 

II0 ,  która  jest  lekarzem  doświadczonym  i  zrównoważonym.  Jego  zdaniem  poziom 

zatrudnionych lekarzy w Ośrodkach Zdrowia jest zadawalający.          
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Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że obiekty Ośrodków Zdrowia w Przewodowie                 i 

Szyszkach  gminie  przekazał  Starosta  Pułtuski.  Wolą  Rady  poprzedniej  kadencji  było,  aby 

służbę zdrowia sprywatyzować. Polegało to na przekazaniu przez Starostwo 2 obiektów          z 

działkami z zastrzeżeniem, aby gmina nie przeznaczyła ich na inny cel tylko na służbę zdrowia. 

Ofert na świadczenie opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy było kilka.              W wyniku 

głosowania  radnych opiekę  zdrowotną w gminie  przejął  dr  Mikuś.    Na remont  obiektów 

poniósł nakłady  ok. 200.000 zł. Obecnie Ośrodki Zdrowia wyglądają dobrze, spełniają wymogi 

Sanepidu i dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wspólnie     z radcą prawnym i 

doktorem doszli do wniosku, aby  to co zainwestował  nie stracił i nie straciła na tym gmina. 

Dodał, że dr Mikuś podatek od nieruchomości płaci. Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy do pracy 

dr Mikusia i  jego pracowników nikt nie ma zastrzeżeń i  ta prywatyzacja poszła w dobrym 

kierunku.  Wójt poprosił o zaakceptowanie  wspólnych myśli opracowanych z radcą prawnym, 

aby  koszty poniesione na remont obiektów  zaliczyć jeszcze na poczet 6 lat tj. do 31.12.2012 

roku. Po zaakceptowaniu  wniosku zgłoszonego przez dr Mikusia zostanie zawarta odpowiednia 

umowa. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 

dr Dariusza Mikusia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DAR-MED” 06-120 Winnica 

dotyczący zwolnienia z płatności czynszu dzierżawnego w wysokości   600 zł. miesięcznie do 

dnia 31.12.2012 roku w związku z kosztami poniesionymi na remont Ośrodków Zdrowia w 

Przewodowie i Szyszkach.

Komisja w obecności 6 członków Komisji – 6 głosami „za” pozytywnie  zaopiniowała w/w 

wniosek  dr   Dariusza  Mikusia  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  „DAR-MED” 

06-120Winnica. 

Ad. pkt 2

Andrzej Jusński  – insp. ds.  obronnych i  p.  poż.  – przedstawił  informację o działalności 

Ochotniczej Straży Pożarnej  na terenie gminy Gzy za 2006 rok – która stanowi załącznik nr 3 

do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 3

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz – powiedziała, że kolejna 

nowelizacja  Karty  Nauczyciela  wprowadziła   obowiązek  opracowywania  corocznego 

regulaminu wynagradzania nauczycieli,  w którym są określone poszczególne wysokości oraz 

zasady  przyznawania  dodatków  wynikających  ze  stosunku  pracy,  innych  składników 

wynagrodzenia  oraz  nagród  nauczycielom zatrudnionym w szkołach,  dla  których  organem 

prowadzącym jest  Gmina Gzy. Poinformowała,  że na terenie gminy są 3 Publiczne Szkoły 

Podstawowe  i  Publiczne Gimnazjum. Obecnie  w  Szkołach podstawowych uczy się 471 

uczniów,  w  Publicznym  Gimnazjum  175.  Od  kilku  lat  liczba  uczniów  ciągle  maleje. 

Podkreśliła, że koszty utrzymania obiektów szkolnych nie maleją. Od września br. w naszych 

szkołach byłoby 428 uczniów. Subwencja, którą gmina otrzymała na rok 2007  nie pokrywa w 

całości   funduszu  płac  dla  nauczycieli  i  pracowników obsługi,   składek  na  ubezpieczenie 

społeczne oraz Fundusz Pracy.  Nauczyciele otrzymują również  2 dodatki – dodatek wiejski i 

mieszkaniowy,  na  których wypłatę  należy zabezpieczyć  środki  oraz  fundusz  socjalny.  Jeśli 

weźmie się planowany fundusz płac oraz pozostałe składniki,  o których mówiła, to  z własnych 

środków dla Szkół podstawowych  i Gminazjum nie wliczając  oddziałów przedszkolnych,  to 

gmina dokłada 396.020 zł. na zabezpieczenie płac oraz pochodnych. Do tego należy doliczyć 

koszty oddziałów przedszkolnych w wysokości 131.800 zł. oraz koszty dowożenia uczniów i 

utrzymania szkół. Plan wydatków na zadania oświatowe na rok bieżący  to kwota 4.038.690 zł. 

w tym planowane 150.000 zł. na zadania inwestycyjne, na wydatki bieżące - płace i pozostałe 

koszty utrzymania  - 3.888.690 zł..  Subwencja którą gmina otrzymała wynosi   - 2.494.314 zł.. 

Wynika z tego, że 1.544.682 zł. są to środki własne gminy, które są koniecznością aby dołożyć 

na zadania oświatowe. Podkreśliła, że w budżecie  poszczególnych szkół na podwyżki płac w 

stosunku do roku 2006   zaplanowano zwiększenie wskaźnikiem  2%. Zaznaczyła, że przed 

planowaniem budżetu gmina otrzymała informację z Ministerstwa Finansów,  z której wynika, 

że  płace  pozostają  na  poziomie  roku  ubiegłego.  Ponieważ  nie  było   informacji  w  jakiej 

wysokości będzie podwyżka płac wspólnie ze  Skarbnik Gminy naliczyły 2% podwyżkę.

Z  informacji, która ukazała się w internecie odnośnie  projektu rozporządzenia Min. Edukacji 

Narodowej  wynika, że stawki wynagrodzenia minimalnego wzrastają 5 %.
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Jeśli projekt ten zostałby zatwierdzony, wówczas w budżetach naszych szkół brakuje kwota w 

wysokości 50.000 zł. na pokrycie podwyżki między 2% a 5%.

Wójt  Z.  Kołodziejski –  jego  zdaniem   w   sprawach  podwyżek  należy  być  ostrożnym, 

ponieważ w gminie nie ma pieniędzy. Uważa, że skoro na dzień dzisiejszy nie ma ustalonych 

stawek  do  uchwały  w  sprawie  regulaminu  wynagrodzenia  to  uchwałę  tę  należy  zdjąć  z 

porządku obrad sesji  Rady Gminy.  Zaproponował,  aby  stawki  utrzymać na  poziomie  roku 

ubiegłego.

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – powiedziała, że w Karcie Nauczyciela jest zapis, że    

podwyższenie wynagrodzenia następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu Ustawy budżetowej 

z  wyrównaniem  od  01  stycznia  danego  roku.  Tym  samym  przepisy  rozporządzenia  mają 

zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 01.01.2007 r. Sekretarz uważa, że 5%, które 

gmina najprawdopodobniej  będzie musiała wypłacić od 01.01.2007 r. i trzeba je znaleźć w 

budżecie bez względu na to czy chcemy, czy nie.

Kierownik ZOSz. J. Frąckiewicz – poinformowała, że Związki Zawodowe mają jeszcze inną 

propozycję, która wiążą się z dodatkowymi kwotami. Jeśli przyjąłby propozycję Związków to 

brakuje 100.000 zł. na zabezpieczenie płac.

Wracając do regulaminu wynagrodzenia nauczycieli powiedziała, że regulamin uchwalony w 

2006  r.  obowiązuje  do  momentu  uchwalenia  następnego.  Uchwalony  nowy  regulamin 

wynagrodzenia będzie obowiązywał od dnia 01.01.2007 r. W regulaminie są wyszczególnione 

dodatki, które są ustalone przez organ prowadzący. Są to : dodatek funkcyjny, który wypłacany 

jest w wysokości od 35% do 50%  wynagrodzenia zasadniczego, dodatek   za wychowawstwo - 

70 zł i dla opiekuna stażu -50 zł. miesięcznie. Poza tym nauczycielom przysługuje  dodatek 

motywacyjny  ,  który  naliczany był  w wysokości  3% od wynagrodzeń zasadniczych.  Jest 

propozycja,  aby  taki  regulamin  wynagrodzenia  nauczycieli  obowiązywał  na  rok  2007.  Z 

wyliczeń, które zrobiła wynika, że  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, średnie 

wynagrodzenie  nauczycieli  jest  zgodne  z  zapisem  Karty  Nauczyciela,  za  wyjątkiem 

nauczyciela - stażysty w Publicznym Gimnazjum . Przyjmując do wyliczeń kwotę bazową na 

rok  2007,  dla  tego  nauczyciela  będzie  koniecznością  przyznanie  dodatku  lub  podniesienia 

wynagrodzenia.  Poinformowała,  że  przed  posiedzeniem  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i 

Bezpieczeństwa Publicznego odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół.



- 7 -

Propozycja dyrektorów i w/w Komisji była taka, aby dodatek motywacyjny zwiększyć z 3%  do 

5%  oraz podwyższyć  dodatek  o 5% za wychowawstwo klas szkolnych .  Skutki  roczne 

podwyżki dodatku za wychowawstwo to  kwota - 1.500 zł. Natomiast dodatku motywacyjnego 

z 3% do 5% to kwota ok. -  35.000 zł. rocznie plus 50.000 zł. na 5% wzrost wynagrodzeń. 

Pozostałe zapisy w regulaminie pozostałyby bez zmian.   

Wójt Z. Kołodziejski – zaproponował, aby żadnych stawek nie podwyższać i pozostawić je na 

poziomie roku ubiegłego.  Dodał, że na dzień dzisiejszy  nie wiadomo w jakiej wysokości 

gmina  na podwyżki otrzyma środki. W związku z tym uważa, że ze zwiększeniem wskaźników 

naliczanych   należy zaczekać.

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że jeśli chodzi  o regulamin wynagrodzenia nauczycieli i 

zapisy w regulaminie poszczególnych składników  to nauczyciele porównują się do innych 

szkół z innych gmin. Uważa, że obowiązków wychowawcy  nie ma co porównywać   przy 

klasie liczącej 35 uczniów z klasą w której jest 10 uczniów. Jej zdaniem, do oświaty dokładamy 

dużo i należy się zastanowić nad funkcjonowaniem szkół na terenie gminy.  Były czasy , że gdy 

uczniów było mało w szkole to  wówczas były  klasy łączone.   W tej  chwili  w Szkołach 

podstawowych jest  7 - 8 uczniów w klasie. Według niej stąd  bierze się nie dofinansowanie 

oświaty w gminie.  Uznała, że  jeśli chcemy utrzymać  na pewnym   poziomie wynagrodzenie 

nauczycieli,  to  należy  się  zastanowić  nad  łączeniem  klas,  co  będzie   wiązało  się  z 

ograniczeniem zatrudnienia  i  wówczas  będą oszczędności.  Jeśli  zatrudnia się  nauczyciela  - 

wychowawcę  dla  7  uczniów, to  po przeliczeniu koszt nauki 1 ucznia w Szkole podstawowej 

jest bardzo wysoki. Zaznaczyła, że  do oświaty gmina dokłada dużo. Uważa, że dobrze jest, że 

Związki  Zawodowe   walczą  o  swoich  pracowników,  ale  powinny  to  robić  w  miarę 

przyzwoitości i rozsądku. Należy się zastanowić co dalej z oświatą na terenie gminy, ponieważ 

każdego  roku uczniów jest mniej, a gmina  do oświaty dokłada coraz  więcej. Uważa, że  żeby 

zminimalizować koszty do tematu należy podejść rozsądnie .  Pod uwagę  należy  też wziąć 

warunki w jakich  pracują pracownicy urzędu. Stan budynku poprawił się, ale we wewnątrz 

tragedia.  W  jej  pokoju   zarywa  się  podłoga.  Stwierdziła,  że   budynek  gminy  wymaga 

kapitalnego remontu łącznie z ogrzewaniem. 

Członek Komisji Marian Jakubaszek – był zdania, aby wynagrodzenie nauczycieli utrzymać 

na  poziomie  roku  2006.  Uważa,  że  nauczyciele  nie  mają  źle  mają  ferie  i  wakacje.  Jeśli 

podwyższy się  wynagrodzenie nauczycielom,  to inni też będą chcieli podwyżek. 
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Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników urzędu to 

w odniesieniu do  sąsiednich gmin na ten temat w ogóle nie ma o czym mówić.

Członek Komisji Leon Pytel – uznał, że temat oświaty to temat drażliwy dla nauczycieli i 

trzeba podejść do niego z rozsądkiem. Nasuwa się pytanie, skąd wziąć pieniądze? Ażeby wziąć 

pieniądze należy zrobić  szczegółowe rozpoznanie odnośnie dalszego  istnienia szkolnictwa na 

terenie  gminy  z  uwagi  na  to,  że  dzieci  i  młodzieży  jest  coraz  mniej,  a  z  tym wiąże  się 

subwencja. Budynki pozostają te same. Zapytał, jak jest z nauczycielami aby  nie podchodzić 

do tego  ekstremalnie ? Dodał, że nauczyciele maja prawo do wcześniejszej emerytury.

Kierownik ZOSz. J. Frąckiewicz – odpowiedziała, że jest to ostatni rok, gdzie nauczyciele 

mogą skorzystać z art.  88 Karty Nauczyciela i  tacy nauczyciele są.  Planowane są dla nich 

odprawy.  Czy  odejdą,  nie  wie.  Nauczyciel  odchodzi  na  własną  prośbę  i  musi  to  zgłosić 

najpóźniej do 31.05.2007 r.  

Przewodnicząca  Rady Gminy Marianna Filipowicz – zapytała,  ilu nauczycieli  mogłoby 

odejść?

Kierownik ZOSz. J. Frąckiewicz -  w budżecie gminy zaplanowano 5 odpraw emerytalnych. 

Dodała, że osoby te określają się przy sporządzaniu projektu budżetu, a później jest różnie. 

Dyrektor szkoły w tym temacie nie  może nic zrobić, a jedynie z nauczycielem rozmawiać i 

przekonywać go aby odszedł na emeryturę. Zmiany zapisu  art. 88 Karty Nauczyciela domagają 

się Związki Zawodowe.  

Wójt  Z.  Kołodziejski –  uznał,  że  o  odejściu   na  emeryturę  z  nauczycielami   powinny 

rozmawiać Związki, a nie tylko dbać o  płace.

Członek Komisji  Edward Malicki –  był  zdania,  że  rozmowy o odejściu  na  emeryturę  z 

nauczycielami  będzie lepiej prowadzić Wójtowi niż dyrektorowi szkoły.

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że nauczyciela danej szkoły zatrudnia  dyrektor a nie Wójt. J 

Oodejściu na emeryturę z nauczycielami może porozmawiać, ale są to kompetencje dyrektora 

szkoły.     
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Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński –  poddał  pod  głosowanie  wniosek  Związku 

Zawodowego  Nauczycielstwa  Polskiego  dotyczący  podwyżki  dodatku  motywacyjnego  w 

wysokości  z  3% do  5% oraz  dodatku  za  wychowawstwo klas  szkolnych  i  przedszkoli  w 

wysokości 5% kwoty 70 zł.  co stanowi kwotę 73,50 zł.  w uchwale 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.

Komisja w obecności 6 członków Komisji  - 6 głosami „przeciw” negatywnie zaopiniowała 

w/w  wniosek  Związku  Zawodowego  Nauczycielstwa  Polskiego  zgłoszony  do  regulaminu 

wynagrodzenia nauczycieli na sesję Rady Gminy.

Projekt  –  uchwała   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 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4

Kierownik ZOSz. J. Frąckiewicz – powiedziała,  że dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski 

przysługują nauczycielom  zatrudnionym na wsi  w wymiarze nie mniej niż ½ obowiązującego 

pensum  tj.  18 godz.  w tygodniu.   W przedstawionej  uchwale z roku 2006, która miałaby 

obowiązywać  w roku bieżącym dodatki  mieszkaniowe  uzależnione  są  od  liczby  członków 

rodziny nauczyciela i wynoszą : dla 1 osoby 60 zł., dla  2 osób 74 zł., dla 3 osób 89 zł., dla 4 i 

więcej  osób 103 zł.   Propozycja  była  aby wysokość dodatków obowiązujących w 2006 r. 

pozostawić  na rok 2007.  Drugim dodatkiem jest  dodatek wiejski,  który wypłacany jest  w 

wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego dla danego nauczyciela i jest on zróżnicowany. 

Waloryzacja dodatku wiejskiego na rok 2007 podniesiona jest wskaźnikiem 2%.  Wysokość 

dodatku wiejskiego będzie znana po zatwierdzeniu rozporządzenia Min. Edukacji Narodowej w 

sprawie stawek minimalnych wynagrodzenia zasadniczego. Ponieważ w Karcie Nauczyciela 

jest  zapis,  że wypłaca się 10% wynagrodzenia zasadniczego to organ prowadzący może go 

zwiększyć,  ale  nie  może zmniejszyć.  Tak jak  powiedziała  wcześniej,   jest  propozycja  aby 

dodatek mieszkaniowy  dodatek wiejski pozostawić na poziomie roku 2006.

Wójt Z. Kołodziejski – wnioskował, aby dodatek mieszkaniowy i dodatek  wiejski utrzymać 

na poziomie roku 2006. 
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Powiedział, że nie jest przeciwko nauczycielom, ale z podwyżkami nie ma co się spieszyć i 

poczekać na dodatkowe środki. Zaznaczył, że  pod uwagę należy wziąć  wszystkie  dodatki, 

które zależą od wynagrodzenia zasadniczego.  W naszym budżecie naszym jest zabezpieczone 

tylko 2%. Natomiast   podwyżki mogą od 5% do 7 % .  Wójt podziela zdanie  Sekretarz, że 

należy zastanowić się nad reformą oświaty w gminie. Być może w gminie bardziej korzystna 

byłaby inna sieć szkól   tj.  2 Szkoły podstawowe plus Gimnazjum.  Podkreślił,  że nie jest 

przeciwny nauczycielom, ale skala płac jest dużo większa niż pracowników urzędu. Stwierdził, 

że gmina jest nie duża i nie zasobna  i nie ma pieniędzy. Dzieci w gminie jest coraz mniej, a 

nauczyciele są bardziej wykształceni.

Sekretarz  B.  Polańska –  powiedziała,  że  przed  likwidacją  szkoły  zawsze  są  obiekcje. 

Przypomniała likwidację szkoły w Pękowie. Dzisiaj gdyby spotkał się z ludźmi, którzy byli na 

zebraniu   i porozmawiał, to na pewno powiedzieliby, że nic strasznego się nie stało. Po dzieci 

przyjeżdża autobus i uczą się  nie w łączonych ale w normalnych klasach.

Kierownik ZOSz. J. Frąckiewicz – poinformowała, że jeśli jest zamiar likwidacji szkoły,  czy 

zmniejszenia stopnia organizacyjnego , to sprawę tę należałoby przedstawić do dnia 28.02.2007 

r. tj. na 6 miesięcy przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.  Ponadto poinformowała, że w 

regulaminie płacowym jest możliwość  zmiany zapisów w poszczególnych paragrafach.  Jeżeli 

okazałoby  się,  że  gmina  otrzyma  dodatkowe  środki,  byłaby  możliwość  zwiększenia 

nauczycielom  poszczególnych  dodatków  motywacyjnych,  to  nic  nie  będzie  stało  na 

przeszkodzie,  aby  to  przedstawić  na  posiedzeniach   Komisji.  Natomiast   Rada  podjęłaby 

uchwałę o zmianie w poszczególnych paragrafach danego regulaminu. Mając środki można 

byłoby zwiększyć wynagrodzenie nauczycieli.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 

Wójta aby dodatek mieszkaniowy i wiejski pozostawić na poziomie roku ubiegłego.

Komisja w obecności 6 członków Komisji – 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała wniosek 

zgłoszony  przez  Wójta  na  sesję  Rady  Gminy  dotyczący  uchwały  w  sprawie:  regulaminu 

określającego  szczegółowe  warunki  przyznawania,  obliczania  i  wypłacania  dodatku 

mieszkaniowego i wiejskiego nauczycielom w szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Gzy pozostawiając w/w dodatki na poziomie roku ubiegłego.  
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Projekt – uchwała  w sprawie: regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, 

obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego nauczycielom w szkołach, dla 

których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Gzy  stanowi  załącznik  nr  5  do  niniejszego 

protokołu.            

Ad. pkt 5

Sekretarz  B.  Polańska  –  przedstawiła  pismo  Starosty  Pułtuskiego  skierowane  do 

Przewodniczącej  Rady  Gminy  z  prośbą  o  zgłoszenie  Przedstawiciela  Gminy  do  Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Pułtusku.  Dodała, że jest 

to funkcja społeczna. Trwa 4 lata i do tej pory funkcje tę pełnił Wójt Gminy Z. Kołodziejski. 

Przewodniczący  Komisji   M.  Mordwiński –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w 

sprawie  wyboru  Przedstawiciela  Gminy  do  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego 

Zakładu Opieki Społecznej w Pułtusku proponując na Przedstawiciela Gminy Gzy Zbigniewa 

Zenona Kołodziejskiego- Wójta Gminy.

Komisja  w obecności  6  członków Komisji-  6  głosami „za”  pozytywnie  zaopiniowała  w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy proponując na Przedstawiciela Gminy Gzy 

do Rady Społecznej ZOZ w Pułtusku Zbigniewa Zenona Kołodziejskiego – Wójta Gminy.

Projekt  uchwały   w  sprawie:  wyboru  Przedstawiciela  Gminy  do  Rady  Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 6

Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy na 2006 rok stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu 

Ad. pkt 7

Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2006 rok stanowi załącznik 

nr 8 do niniejszego protokołu. 

Sekretarz B. Polańska  - poinformowała, że na zebraniu sołtysów w dniu 22.02. br. sołtysi 

poruszyli sprawę wałęsających się bezpańskich psów oraz problem dyżuru  lekarzy weterynarii 

w czasie  dni wolnych od pracy.
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Ad. pkt 8

Przewodnicząca Rady Gminy M. Filipowicz – wnioskowała, o zbycie nieruchomości gminnej 

położonej w Gotardach o pow. 0,18 ha.

Członek  Komisji  E.  Malicki –  poruszył  sprawę  nie  odbierania  przez  Serwis  Usługowy 

BŁYSK z Makowa worków z surowcami wtórnymi. Poprosił, aby w tej sprawie na sesję Rady 

Gminy zaprosić właściciela firmy. 

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński  –  powiedział,  że  dyrektor  Zakładu  Usług 

Komunalnych w Pułtusku obiecał, że we wsiach, które nie mają jeszcze podpisanych umów na 

wywóz śmieci w styczniu br. odbędą się zebrania. Do tej pory w tej kwestii nic się nie dzieje.

Przewodnicząca Rady Gminy M. Filipowicz – przypomniała, że były też  obiecane pojemniki 

na śmieci, a pojemników nie ma nadal.   

Wójt.  Z.  Kołodziejski –  odpowiedział,  że  na  sesję  Rady  Gminy  zaproszeni  zostaną 

przedstawiciele obydwóch firm odbierających śmieci z terenu naszej gminy.   

Członek Komisji L. Pytel -  zgłosił wniosek,   aby posiedzenia Komisji i sesje Rady Gminy 

odbywały się od godziny 13.00. W ten sposób byłoby mu lepiej brać udział w pracach Komisji 

i obradach sesji. Dodał, że oprócz niego jest jeszcze 2 radnych, którzy mają taki sam problem. 

W związku z tym poprosił o uwzględnienie wniosku. 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że wniosek należy przedyskutować wspólnie z radnymi i 

sołtysami na sesji Rady Gminy. 

Sekretarz  B.  Polańska –  poinformowała,  że  Minister  Sportu  wspólnie  z   Państwowym 

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych podjęli decyzję o przeznaczeniu pewnych pieniędzy na 

dofinansowanie budowy boisk w gminie.  Dofinansowanie obiektu  może wynieść maksymalnie 

70%  kosztów  budowy  lecz  nie  więcej  niż  320.000  zł.  (PZU  przekazuje  40  %  kosztów, 

Ministerstwo 30% kosztów). Gmina pokrywa 30% kosztów. Jest to program na 3 lata od 2007 

do 2010 r. Wniosek z załącznikami taki jak pozwolenie na budowę, projekt itp. należy złożyć 

do końca marca br. Ponieważ jest to boisko wiejskie, nie musi być przy szkole. Boisko  musi 

mieć wymiary minimum 30 na 60 metrów pokryte trawą syntetyczną o wysokości min.     5 cm 

i musi być ogrodzone siatką. W trakcie zajęć lekcyjnych z boiskach mogą korzystać  dzieci, po 

zajęciach szkolnych jest to boisko dla dorosłych. 

Wójt. Z. Kołodziejski – powiedział, że na terenie gminy są 3 szkoły. Jeśliby gmina weszła w 

ten system  to jest szansa, że w czasie 3 lat   mogłyby powstać 3 boiska.   
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W związku z  tym należy zastanowić  się,   przy której  szkole pobudować pierwsze boisko. 

Dodał,  że  koncepcje  w tej  sprawie  są  różne,  ale  znajdzie  rozwiązanie.  Uważa,  że  boisko 

powinno powstać tam gdzie jest najwięcej dzieci. Podkreślił, że chociaż do złożenia wniosku 

pozostało  miesiąc, to przez ten  czas jest w  stanie przygotować wszystkie załączniki.     

Sekretarz  B.  Polańska –  poinformowała,  że  od  organizatorów  kursu  Euroalternatywa  w 

Pułtusku otrzymała informację, że jest 1 miejsce na kurs księgowości komputerowej i 1 miejsce 

na kurs kierowcy wózka widłowego. Zajęcia na kurs komputerowy będą odbywać w soboty i 

niedziele od godz. 9.00 do 16.00 oraz w środy od godz. 16.30 do godz. 19.30. Kurs będzie trwał 

200 godzin. Natomiast kurs na kierowcę wózka widłowego odbywać się będzie w soboty i 

niedziele od godz. 8.00 do 16.00. Obydwa kursy będą się odbywać w Pułtusku.  Mogą w nich 

uczestniczyć  rolnicy i członkowie ich rodzin.

         Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:                                                                 Przewodniczył:

 

Zofia Pszczółkowska


