
 

 P R O T O K Ó Ł  Nr 14/08 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy odbytego w dniu 06 października 2008 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza Żebrowskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Kazimierz 
Żebrowski -  o godz. 13.25 otworzył wspólne posiedzenie  Komisji Oświaty, Zdrowia                     
i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu,  przywitał członków Komisji           
i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie w posiedzeniu uczestniczy zarówno jak w jednej 
tak i w drugiej  po 6 członków Komisji, co wobec składu poszczególnych Komisji stanowi 
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności stanowią 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
1.Barbara Polańska                   - Sekretarz Gminy 
2. Zbigniew Kołodziejski           - Wójt Gminy 
3. Elżbieta Głowacka                 - Skarbnik Gminy 
4. Jadwiga Frąckiewicz              - kier. ZOSz. w Gzach 
5. Teresa Linka                            - kier. GOPS w Gzach      
6. Dariusz Mikuś                         - NZOZ „DAR-MED” 
Następnie w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Budżetu  - Mariuszem 
Mordwińskim wspólnie wskazali, że powyższe posiedzenie prowadził będzie K. Żebrowski – 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia   i Bezpieczeństwa Publicznego.  
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski  przedstawił proponowany porządek posiedzenia:  
1. Projekt uchwały w sprawie: zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy. 
2. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008. 
3. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział 
     członków ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 
     pożarniczym. 
4. Projekt uchwały w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
     w Gzach. 
5. Informacja o aktualnym stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy. 
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. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Marianna Filipowicz –         
w związku z przybyciem na posiedzenie Komisji Pana dr Dariusza Mikusia  zgłosiła zmianę      
w projekcie porządku posiedzenia polegającą na tym,  aby punkt 5 posiedzenia został 
zrealizowany jako pkt 1.  
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski -  poddał pod głosowanie  zgłoszoną zmianę. 
Członkowie Komisji zaproponowaną zmianę przyjęli jednogłośnie. 
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Na wniosek Przewodniczącego Komisji  K. Żebrowskiego obydwie Komisje jednomyślnie 
przyjęły następujący porządek posiedzenia: 
1. Informacja o aktualnym stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.  
3. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008. 
4. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział  
     członków  ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 
      pożarniczym. 
5. Projekt uchwały w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
        w Gzach. 
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. 
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość członków Komisji biorących udział               
w posiedzeniu – 7. 
Ad. pkt 1.  
Dariusz Mikuś Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DAR-MED” – powiedział, że na 
terenie gminy Gzy funkcjonują 2 Ośrodki Zdrowia w Przewodowie i Szyszkach, które świadczą 
bezpłatne  usługi zdrowotne dla ludności  w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. W Ośrodku Zdrowia w Przewodowie pracuje 3 lekarzy tj. Pan dr Laskowski,          
Pani dr  Wyszyńska i Pani dr Dul – lekarz pediatra, która pracowała na stanowisku zastępcy 
ordynatora Oddziału Dziecięcego w Pułtusku a obecnie pracuje również na Oddziale 
Pediatrycznym w Wyszkowie.  Od dnia 01.07.2008 r. przyjmuje dzieci w Ośrodku Zdrowia        
w Przewodowie.  W Ośrodku Zdrowia w Szyszkach przyjmuje 4 lekarzy tj.  Pani dr Wyszyńska, 
Pan dr Laskowski, Pan dr Popko i osobiście sam. Lekarze sprawują  opiekę nad przewlekle 
chorymi. Osoby zgłaszające się z ostrymi schorzeniami kierowane są na badania 
laboratoryjne i okresowo są organizowane konsultacje specjalistów. Podkreślił, że z dużą 
korzyścią dla ludności było podjęcie pracy przez Panią dr Dul, co łączyło się z długotrwałymi 
staraniami. Dodał, że z tego co wie, to  Pani dr Dul jest nastawiona na długi okres pracy. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zofia Frąckiewicz – 
zapytała, dlaczego krótko są czynne Ośrodki Zdrowia? W Szyszkach lekarz jest tylko od godz. 
9.00 do 12.00. Taka sama sytuacja jest w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie.  
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED” – wyjaśnił, że obecnie jest okres urlopowy i lekarze korzystają    
z urlopów. W związku z tym  organizowane są zastępstwa. Starają się żeby wszyscy pacjenci  
zostali załatwieni. Dodał, że zdarzają się sytuacje tak jak dzisiaj, że Pani dr Wyszyńska 
zadzwoniła, że nie przyjedzie, ponieważ  jest chora. Zaznaczył, że w Ośrodkach Zdrowia 
pracuje 5 lekarzy i jest to dobrze, gdyż każdy pacjent może dobrać swojego ulubionego 
lekarza. Poinformował, że w gminach norma na 1 lekarza wynosi  2.500 mieszkańców. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Sierzan – 
oznajmił, że chodzi o skrócenie  czasu  pracy Ośrodka Zdrowia   w Przewodowie, który przed 
podpisaniem umowy , kiedy się pytał Pana doktora,  miał być czynny od godz. 8.00 do godz. 
18.00,  a obecnie lekarze przyjmują do godz. 15.30.   
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED” – odpowiedział, że jest uzależniony od warunków jakie narzuca 
NFZ, które są co roku inne. Poinformował, że kiedy przejmował sprawowanie opieki 
medycznej nad mieszkańcami, to NFZ narzucał  tak jak wspomniał Pan Sierzan.   
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Jednak ze względu na braki wśród  lekarzy okazało się, że  w skali kraju jest to niewykonalne    
i NFZ  w kolejnych latach odstąpił od tego warunku, ponieważ jeżeli trzymać się tego 
warunku to część Ośrodków Zdrowia trzeba byłoby zlikwidować. Nadmienił, że warunki jakie 
wypracują lekarze są ogłaszane  przez Prezesa NFZ  zazwyczaj w październiku na kolejny rok. 
Gdyby lekarze pracowali inaczej niż określi  NFZ,  to nie mogliby podpisać umowy.  Jego 
zdaniem, chodzi tu o równowagę pomiędzy możliwościami i życzeniami pacjentów. Uznał, że 
stara się , żeby było jak najlepiej, a przepisy pracy są zgodne z warunkami jakie stawia NFZ. 
Dodał, że    w okresie urlopowym może być trochę gorzej. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publiczego Z. Sierzan – poinformował, 
że pewnego razu,  kiedy o godz. 11.15 był w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie i zapytał           
o lekarza,  kazano mu jechać do Winnicy, ponieważ nie było już żadnego lekarza. Nadmienił, 
że chciał  żeby  przepisano  mu recepty. 
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED” – wyjaśnił, że w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie najwięcej 
pracuje Pan dr Laskowski, który też jest chory. W związku z tym może tak się zdarzyć, że   
około południa nie ma już lekarza. Następnie poinformował, że recepty powinny być 
powtarzane     u lekarza specjalisty. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan – zapytał, co 
byłoby gdyby ktoś zasłabł? 
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED” – odpowiedział, że w przypadku nagłego zachorowania, 
wypadku, porodu,  każdy taki przypadek podlega  pod pogotowie ratunkowe. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan – powiedział, że 
na prowadzenie Ośrodków Zdrowia w Przewodowie i w Szyszkach NZOZ „DAR-MED” wybrała 
Rada Gminy i  Pan dr Mikuś  podpisał umowę np. na prowadzenie Ośrodka Zdrowia                 
w Przewodowie. Zapytał,  czy Pan doktor konsultował  się z kimś kiedy zmniejszył  godziny 
przyjmowania pacjentów? 
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED” – wyjaśnił, że  obydwa Ośrodki Zdrowia wynajmuje i działa 
zgodnie z przepisami NFZ, ponieważ jeżeli byłaby niezgodność,  umowa  nie zostałaby   
podpisana. 
Członek Komisji  Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan – 
poinformował, że wie o tym , że  Pan dr Mikuś działa zgodnie  z przepisami. Uznał, że  jeśli 
Pan dr Mikuś nie mógł pracować zgodnie z przepisami, wówczas powinien  zwrócić się do 
Pani Przewodniczącej Rady Gminy lub do Pana Wójta Gminy i poinformować, że nie jest              
w stanie zapewnić opieki dla pacjentów do godz. 18.00  natomiast do umowy zawartej           
w gminie  sporządzić aneks. 
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED” – wyjaśnił, że opieka zdrowotna jest tak zorganizowana a zasad 
tych sam nie ustala, że jeżeli jest  zakład opieki zdrowotnej, który obejmuje więcej niż             
1 punkt przyjmowania pacjentów, to wówczas ze względu na braki kadrowe lekarzy nie jest 
możliwe,  żeby zapewnić funkcjonowanie ich do godz. 18.00. Wobec powyższego zostało to 
rozwiązane w ten sposób, że siedziba firmy musi pracować od godz. 8.00 do godz. 18.00 
natomiast pozostałe punkty przyjmowania pacjentów w ramach Zakładu Opieki Zdrowotnej 
są czynne krócej i jako szef firmy do tego się stosuje. Uznał, że można powiedzieć, że  
mogłoby być  jeszcze lepiej,   tylko zachodzi pytanie,  czy to jest możliwe? 
Członek Komisji i jednocześnie Przewodniczący  Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz 
Mordwiński – zapytał, czy nie można byłoby zorganizować pracy Ośrodka Zdrowia  w ten 
sposób,  żeby np.   Ośrodek Zdrowia w Przewodowie pracował 1 dzień w tygodniu  od godz.  
12.00 do 18.00,  ponieważ niektórzy pacjenci pracują i nie mogą przyjść rano do lekarza? 
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED” – nie był przeciwny tej propozycji. 
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Leon Pytel – przypomniał sobie rozmowę z Panem       
dr Mikusiem jaka odbyła się rok temu, którą nawet uchwyciła prasa. Powiedział, że  ma 
spostrzeżenia, że  Pan doktor podpisując umowę , zrobił  to zgodnie z przepisami, które 
obowiązują, ale poszedł na skróty. Zaznaczył, że  w podstawowej jednostce  NZOZ „DAR-
MED” w Winnicy, usługi zdrowotne świadczone są od 8.00 do 18.00,   natomiast  2 Ośrodki 
Zdrowia w gminie Gzy zostały potraktowane jako jednostki organizacyjne gdzie zgodnie         
z zapisem Pan dr Mikuś mógł skrócić czas pracy tych placówek  i to zrobił. Dodał, że do 
świadczonych usług przez lekarzy zatrudnionych w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie 
pacjenci nie mają zastrzeżeń.  W dalszej wypowiedzi nadmienił, że Rada Gminy Gzy zwolniła 
Pana doktora  z płatności czynszu dzierżawnego wliczając go w koszty remontu Ośrodków 
Zdrowia w wysokości ponad  7.000 zł.,  rocznie ale w zamian  za to oczekuje życzliwości,  żeby 
przynajmniej 2 dni   w tygodniu  w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie i Szyszkach  lekarz            
z pielęgniarką pracował do godz. 18.00.  Uznał, że może być to na przemian, w jednym 
tygodniu w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie,  w drugim tygodniu w Ośrodku Zdrowia           
w Szyszkach albo przynajmniej   w 1 Ośrodku Zdrowia.   
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED” – zapewnił, że jeśli chodzi o  życzliwość,   to życzliwość ma 
wielką.  Powiedział, że przez wiele lat myślał  , że Ośrodek Zdrowia w Przewodowie jest 
wspaniałym miejscem do pracy i faktycznie  to o czym wcześniej myślał dokonało się. 
Podkreślił, że jest to więcej niż życzliwość,  bo  i przeznaczenie. Dodał, że kolejną rzeczą nad 
którą warto się zastanowić czy ma życzliwość,   to trud jaki wniósł, gdyż każdy wie w jakim 
stanie były 2 Ośrodki Zdrowia , a nie było to proste. Uznał, że o życzliwości świadczy ich 
obecny wygląd i to, że pacjentów przyjmuje kilku lekarzy. Odnosząc się do zwolnienia             
z płatności czynszu dzierżawnego w wysokości ponad 7.000 zł. rocznie  stwierdził, że dla 
niego jest to bardzo dużo pieniędzy i dodał, że nie jest prosto wyjść,  kiedy się wejdzie            
w długi i kredyty.  Zaznaczył, że chciałby aby było jak najlepiej,  ale są ograniczone 
możliwości. Dodał, że żeby zatrudnić pediatrę, starał się kilka lat. Powiedział, że byłoby mu 
bardzo miło, żeby spełnić wszystkie życzenia i będzie miał to na uwadze i starał się o to , ale 
niestety nie jest  w jego możliwościach  ich spełnienie, ponieważ  są niedobory kadrowe 
lekarzy. Podkreślił, że w gminie Gzy jest korzystna sytuacja,  ponieważ są 2 Ośrodki Zdrowia 
gdyż z reguły w gminach jest 1 Ośrodek Zdrowia a tam gdzie były po 2 Ośrodki, 1 został 
zlikwidowany i pozostał tylko jeden. Dlatego o wiele wygodniej byłoby gdyby był 1 Ośrodek 
Zdrowia. Jednak starał się  i dotrzymał słowa, że na terenie gminy są  i funkcjonują 2 Ośrodki 
Zdrowia, ale jest to coś kosztem czegoś. Uznał, że jeżeli zostałby zlikwidowany Ośrodek 
Zdrowia w Szyszkach, który jest o dużo mniejszy, wówczas nie byłoby problemu,   żeby 
Ośrodek Zdrowia w Przewodowie był czynny od godz. 8.00 do 18. Dodał, że  kiedy opiekę nad 
Ośrodkami Zdrowia sprawował Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku, 
to Ośrodek Zdrowia  w Szyszkach był całkowicie do zamknięcia. Osobiście podjął zadanie 
utrzymania tego Ośrodka i wyremontował go, a przeprowadzenie spraw związanych                
z Sanepidem nie było proste. Obecnie w obydwóch Ośrodkach Zdrowia pracują lekarze ,         
a pacjenci z rejonu Szyszk mają lekarza pod bokiem.   Uważał, że  jest to osiągnięcie, że na 
terenie gminy funkcjonują 2 Ośrodki Zdrowia. Uznał, że  można zorganizować,  żeby Ośrodek 
Zdrowia  w Przewodowie  był czynny do godz. 18.00, ale czy nie lepiej zostawić  Ośrodek 
Zdrowia  w Szyszkach jak jest?   
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz – 
powiedziała, że nieprawdą jest, że padła propozycja żeby w Przewodowie Ośrodek Zdrowia 
był czynny od godz. 8.00 do godz. 18.00 1 dzień a 1 dzień w Szyszkach. Z tego co wie,  to       
w sąsiednich gminach  są po 2 i 3 Ośrodki Zdrowia. Za przykład podała  gminę Świercze           
i gminę Sońsk.  
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Następnie zapytała, czy w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach nie mógłby przyjmować pediatra np. 
raz na 2 tygodnie, żeby rodzice z dziećmi nie musieli  jeździć do Przewodowa?   
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED” – powiedział, że w okolicznych gminach takich jak Pokrzywnica, 
Zatory,  Obryte,  Karniewo jest po 1 Ośrodku Zdrowia.  
W sprawie zatrudnienia  lekarza pediatry w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach, powiedział, że 
rozmawiał   z Panią dr Dul, ale powiedziała, że na razie nie.  
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel – zapytał  Pana dr Mikusia, czy jest w stanie 
udzielić odpowiedzi na  pytanie, czy podpisując umowę z NFZ na przyszły rok,  będzie mógł 
uwzględnić  świadczenie usług zdrowotnych  od godz. 8.00 do  18.00 po 1 dniu,    w  jednym 
tygodniu   w Ośrodku Zdrowia   w Szyszkach,  w drugim tygodniu w Ośrodku Zdrowia              
w Przewodowie? 
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED” – odpowiedział, że weźmie to pod uwagę i  będzie się starał to 
załatwić,  natomiast jakie warunki podyktuje NFZ nie jest wiadome, ponieważ jeszcze ich  nie 
ogłosił, a czasem są nie do przyjęcia. Zaznaczył, że nie jest to prosta sprawa i są ograniczenia 
głównie ze względu, że jest  rozbicie na 2 punkty. 
Członek Komisji  Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Kaczorowski – 
powiedział, że Pan dr Mikuś był jedyną osobą, która zgodziła się na warunki, że  są 2 Ośrodki 
Zdrowia, a mieszkańcy gminy Gzy ponoszą teraz tego konsekwencje. Dzisiaj słyszał jak Pan 
doktor mówił,  że  z tego, że są 2 Ośrodki Zdrowia,  są problemy jeśli chodzi o pracę w 
godzinach popołudniowych.  Zapytał,  jak Pan doktor dzisiaj uważa, czy utrzymanie takiego 
stanu rzeczy tj. 2 ośrodków Zdrowia mija się z celem? Podkreślił, że mieszkańcom gminy 
zależy na  pełnych usługach zdrowotnych  w obydwóch Ośrodkach Zdrowia. Następnie 
zapytał,  czy warto prowadzić 2 Ośrodki Zdrowia i jak Pan doktor to widzi?   
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED” – odpowiedział, że z jego punktu widzenia faktycznie nie warto, 
prowadzić 2 Ośrodków Zdrowia,  ponieważ  są o wiele większe koszty np.   podwójny koszt 
wyremontowania Ośrodków, ogrzania obiektów,  opłat za telefon, zatrudnienia pielęgniarek. 
Pod tym względem jest to dla niego niekorzystne. Podkreślił, że widać to na gminach, że tam 
gdzie były 2 Ośrodki Zdrowia,  czy punkty felczerskie, pozostał 1 Ośrodek, ponieważ jest to 
wygodne i praktyczne. Uznał,  że jeszcze byłoby lepiej, żeby zamiast kilku punktów był tylko   
1 Ośrodek gdyż dojazdy i odległość do każdego pacjenta są uciążliwe.  Podkreślił, że to, że 
podjął się  utrzymania 2 Ośrodków Zdrowia to jest to jego ambicja. Dodał, że lubi 
podejmować cięższe wyzwania i tym się kierował. Jeśli chodzi o koszty ekonomiczne i sprawy 
kadrowe  powiedział, że są dla niego niekorzystne,  natomiast bardzo korzystne są dla 
pacjentów. Uważał, że było to dobre rozwiązanie.     
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel – powiedział, że osobiście nie słyszał żeby ktoś  
mówił o niewłaściwym świadczeniu usług. Podkreślił, że pod względem,  że Pan dr Mikuś 
uruchomił 2 Ośrodki Zdrowia mieszkańcy gminy są bardzo zadowoleni i cieszą się. Chodzi 
tylko o to , że jeżeli Pan dr Mikuś będzie podpisywał umowę na świadczenie usług 
zdrowotnych w 2009 r. , żeby mógł w swojej kalkulacji uwzględnić 1 dzień przyjmowania 
pacjentów do godz. 18.00 w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie i 1 dzień w Ośrodku Zdrowia 
w Szyszkach,  natomiast  jeśli nie byłoby to możliwe, to przynajmniej w jednym Ośrodku 
Zdrowia. Część członków obydwóch Komisji uznała, żeby przyjmowanie pacjentów do godz. 
18.00 było tylko w 1 Ośrodku Zdrowia w Przewodowie. 
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED”- poinformował, że będzie się starał to zrealizować.  Jakie będą 
warunki NFZ nie wie, ale przyłoży wysiłku, żeby było lepiej. W dalszej wypowiedzi kazał 
zwrócić uwagę na Panią dr Wyszyńską, która mieszka w Wyszkowie i dojeżdża do Ośrodka 
Zdrowia w Szyszkach. Podkreślił, że Pani dr Wyszyńska  w Szyszkach zamieszkałaby nawet , 
lecz później  względy rodzinne zadecydowały żeby mieszkała w Wyszkowie.  
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Uznał, że z lekarzy, których zatrudnia dobry jest każdy doktor, a Pani dr Wyszyńska jest 
wybitnym lekarzem, że  wszędzie otrzymałaby pracę. Nadmienił, że obecna sytuacja jest 
taka, że nie ma żadnej pewności, że  lekarze, których zatrudnia będą pracowali u niego, 
ponieważ co jakiś czas lekarze otrzymują propozycje  przejścia do innych ZOZ i trzeba dobrze 
się starać, żeby  utrzymać lekarza. Uznał, że problem tkwi w tym, że nie ma lekarzy,   a ci   
którzy  są,  nie wszyscy się do tego nadają. 
Członek Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan – nadmienił        
o przymiarce wprowadzenia numerków do lekarza  i zapytał, czy były  wprowadzone   
numerki ? Jego zdaniem, jest potrzeba wprowadzenia numerów do lekarza.  
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED”- odpowiedział, że nie było uzasadnienia żeby wprowadzić 
numerki.  Wystarczy zadzwonić i uzgodnić wizytę. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego M. Filipowicz – ile jest 
zadeklarowanych pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach, a ile w Ośrodku Zdrowia                
w Przewodowie?  
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED”- odpowiedział, że na dzisiaj nie może dokładnie powiedzieć, ale 
w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach  jest mniej jak  1.000 osób, w Ośrodku Zdrowia                       
w Przewodowie ok. 2.000 osób.  
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan – zapytał, czy 
jeśli Pan dr Mikuś skróci czas pracy lekarzy i godziny funkcjonowania Ośrodka Zdrowia ,  to 
NFZ daje mniej pieniędzy na pacjenta? 
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED”- odpowiedział, że  nie.  
Członek Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan – uznał, że 
skoro tak jest,  to wydłużenie  czasu pracy Ośrodka Zdrowia leży w gestii  Pana dr Mikusia. 
D. Mikuś NZOZ „DAR-MED”- wyjaśnił, że nie jest to tylko w jego gestii. Problem polega na 
tym, żeby znaleźć ludzi do pracy.  
Ad. pkt 2.  
Sekretarz Gminy B. Polańska – poinformowała, że  Plan Rozwoju Lokalnego  Gminy Gzy był 
zatwierdzony w 2004 r. W roku 2006 Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą PRL,  w której  
zawarte zostały  2 drogi : droga Żebry-Falbogi – Gąsiorówek i droga Sulnikowo-Nowe 
Skaszewo  z realizacją w roku 2008 ze  wstępną długością 4000 mb  i nakładami do 
poniesienia w wysokości 850.000 zł. W związku z wcześniejszymi ustaleniami, że obecnie  
droga kwalifikuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie należało  uaktualnić  długość 
drogi i kwotę wartości realizacji tego zadania. W związku z tym,  został   przygotowany 
stosowny  projekt uchwały. Zmieniona została nazwa zadania na ”Przebudowa drogi gminnej 
Skaszewo Nowe –Sulnikowo”, oczekiwane rezultaty  - 3785 mb i nakłady do poniesienia 
razem – 2.421.632,31 zł.,  w tym : w roku 2008 – 64.800 zł.,   pozostała kwota do realizacji        
w 2009 r. Nakłady do poniesienia będą stanowiły  środki własne  w wysokości 15% i 85% 
środki pochodzące  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 
Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski  -  wyjaśnił, że termin składania wniosków                            
o dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych  obowiązuje  do dnia 13.10.2008 r. Na 
spotkaniu po odbytej sesji Rady Gminy w dniu 11.09.2008 r. większość radnych opowiedziała 
się, żeby pod wniosek o dofinansowanie przygotowywać drogę Skaszewo Nowe – Sulnikowo. 
Powiedział, że jednym  z warunków złożenia wniosku jest, żeby koszty przebudowy wynosiły 
przynajmniej 1.000.000 zł. Poinformował, że złożenie wniosku nie oznacza, że  gmina  te 
pieniądze otrzyma  gdyż,  żeby sięgnąć te pieniądze wniosek musi  przejść długie procedury 
formalno-prawne.  
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Zaznaczył, że są to trudne i ciężkie do zdobycia środki finansowe, ponieważ preferowane są 
duże miasta i duże ośrodki  a najbardziej punktuje się,  żeby finansowana droga łączyła się      
z drogą krajową, wojewódzką, powiatową i gminną.  Nadmienił, że proponowana droga 
Skaszewo Nowe –Sulnikowo łączy się z 2 drogami powiatowymi. Po złożeniu w terminie 
wniosku  i spełnieniu kryteriów jest szansa na uzyskanie środków.  Zaznaczył, że jeżeli   
złożony wniosek  zostanie  formalnie zaakceptowany  należy  do niego dołączyć szereg 
innych dokumentów. Dodał, że z uwagi, na  to,  że  wniosek sporządzony zostanie w formie 
papierowej, elektronicznej i jest  krótki termin na  jego złożenie, przyśpieszone są 
posiedzenia Komisji i sesja Rady Gminy. Przypomniał, że powyższa droga jest ujęta w PRL,       
a jedynie chodzi o uściślenie jej  długości  i wartości. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego   Wiesław Światkowski – 
zapytał, czy ujęte na rok 2008  środki  w kwocie 64.800 zł. są w budżecie gminy ? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że miała poważne problemy żeby spiąć budżet,  
ponieważ kredyt został ogłoszony. Zaznaczyła, że preselekcja  nie polega tylko  na złożeniu 
wniosku ale należy przygotować wszystkie dokumenty tj. pozwolenie na budowę, studium 
wykonalności , podkłady geodezyjne i projekt budowlany. Wszystkie te 4 sprawy należy 
wykonać do grudnia 2008 r.. Dodała, że z terminarzu preselekcji wynika, że  najpierw będzie 
badana strona formalna natomiast merytorycznie w m-cu grudniu będą żądać wszystkich 
dokumentów. Uznała, że obecnie muszą być podjęte wszystkie działania, żeby przygotować 
te dokumenty a z tym wiążą się środki. Poinformowała, że drogi Skaszewo Nowe – Sulnikowo       
w planie budżetu gminy na rok 2008 nie było.  Środki na opracowanie dokumentacji były       
w drogach,  tam trochę środków pozostało i  to właśnie   uratowało sytuację, ponieważ 
miałaby poważne kłopoty żeby znaleźć pieniądze na ten cel. Według wstępnych wartości 
szacunkowych wstępne prace przygotowawcze wynoszą 64.800 zł. W związku z tym 
zaproponowała, żeby środki przenieść z dróg (z remontów), ponieważ umowy, które były 
podpisane na remonty i  równiarki zostały już wyszacowane. Po przeanalizowaniu wydatków 
w dziale 600 z uwagi na oszczędności  w tym dziale , zadanie te można było wprowadzić jako 
zadanie inwestycyjne. Zaznaczyła, że są to wydatki, które gmina musi ponieść i gminy tak 
czynią,  lecz co będzie dalej trudno jest powiedzieć.  Poinformowała, że program ten jest na 
lata 2007-2013. Dodała, że jeżeli nie załapiemy się w tym roku a będą przygotowane 
dokumenty i będą uruchomione następne środki,  to załapiemy się w następnych latach. 
Jednak pewne ryzyko gmina musi podjąć. 
Wójt Z. Kołodziejski – uważał, że wniosek o dofinansowanie należy złożyć. Poinformował, że 
jeśli będzie dużo wniosków a będą środki , droga Skaszewo Nowe – Sulnikowo może wypaść 
do realizacji nawet w roku 2012.  Dodał, że pierwotnie środki w programie unijnym miały być 
na lata 2009-2010 ale obecnie prawdopodobnie zostało to przesunięte bezterminowo. 
W tym momencie salę obrad opuścił członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego Z. Kaczorowski pomniejszając ilość członków Komisji biorących udział                   
w posiedzeniu  do 6 osób. 
Przewodniczący Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany  w Planie Rozwoju Lokalnego 
Gminy Gzy.   
Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady 

Gminy.    

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Morwiński – poddał pod głosowanie  

projekt uchwały w sprawie: zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy. 
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Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

również pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję 

Rady Gminy.  

Projekt uchwały w sprawie: zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy – stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że zmiany w budżecie gminy  wiążą się z remontami 
przystanków autobusowych i przeniesieniem środków z działu 600 o czym już   mówiła 
wcześniej, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Skaszewo Nowe – 
Sulnikowo” omawiane w pkt 2 porządku posiedzenia. Do projektu uchwały wprowadzony 
został załącznik wieloletni. Jednocześnie podkreśliła, że gdyby wniosek o dofinansowanie 
został zaakceptowany, wówczas  gmina będzie musiała  starać się o pożyczkę (ponad 
2.000.000 zł.), ponieważ na zadanie trzeba mieć własne środki , a później wystąpić                     
o refundację. Dodała, że przedstawione kwoty  w załączniku wieloletnim, to wartości 
kosztorysowe. 
Przewodniczący Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 
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 jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady 

Gminy.    

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu 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” 

również pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję 

Rady Gminy. 

Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008 – stanowi załącznik nr 3 

do niniejszego protokołu.   

Ad. pkt 4.  

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że dnia 25 lipca 2008 r. ukazała się ustawa o zmianie 

ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw. Z powyższej ustawy 

wynika, że wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim przed 

dniem ustalenia ekwiwalentu za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym. 

W tym momencie przybył członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego     

Z. Kaczorowski. Aktualna ilość członków  Komisji biorących udział w posiedzeniu – 7. 

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że ekwiwalent wypłacany jest z budżetu gminy. 

Wysokość ekwiwalentu ustala Rada Gminy w drodze uchwały. W projekcie uchwały Pan Wójt 

zaproponował ekwiwalent dla członka ochotniczej straży pożarnej w wysokości 10 zł. za 

każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych i 5 zł. za każdą godzinę udziału w szkoleniu 

pożarniczym.  

Wójt  Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że był czas,  kiedy Wojewoda Mazowiecki przejściowo 

zakazał wypłacania ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej.  
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Jednak wykładnia była różna i gminy ekwiwalent wypłacały. Ostatnio sprawa trafiła do sejmu 

i sejm uchwalił obowiązkowe wypłacanie ekwiwalentu w wysokości nie przekraczającej 

1/175 przeciętnego wynagrodzenia. Nadmienił, że  do tej pory ekwiwalent pieniężny  był 

wypłacany w wysokości jak proponuje w projekcie uchwały i chciałby  utrzymać go na takim 

samym poziomie. 

Przewodniczący Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniu pożarniczym.   
Komisja w obecności 7 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” 

pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady 

Gminy.    

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków 
ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.   
Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

również pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję 

Rady Gminy. 

Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008 – stanowi załącznik nr 4 

do niniejszego protokołu.   

Ad. pkt 5. 

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

ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obowiązuje 

od 01.10.2008 r. Dotychczas osoby, które otrzymywały alimenty otrzymywały zaliczkę 

alimentacyjną i było zadanie statutowe GOPS określone w ustawie z dnia 22.04.2005 r.           

Z dniem 30.09.2008 r. ustawa ta wygasła i obowiązuje nowy przepis prawny,  który  mówi, że 

nie udziela się pomocy w formie zaliczki alimentacyjnej ale w formie świadczeń  osobom 

uprawnionym do alimentów. 

Przewodniczący Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski – 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gzach.   
Komisja w obecności 7 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” 

pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady 

Gminy.    

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej           
w Gzach. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

również pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję 

Rady Gminy. 

Projekt uchwały w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej              
w Gzach – stanowi załącznik nr 5  do  niniejszego protokołu. 
 
 



- 10 - 
 
Ad. pkt 6. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i jednocześnie 
Przewodnicząca Rady Gminy M. Filipowicz – przedstawiła informację dotyczącą oświadczeń 
majątkowych radnych gminy.  
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych – stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7.  
Wójt Z. Kołodziejski – przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych 
pracowników administracji samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 
Gzy.  
Informacja Wójta Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników administracji 
samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych – stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i jednocześnie 
Przewodnicząca Rady Gminy M. Filipowicz – odczytała pismo Starosty Pułtuskiego                  
Pana Andrzeja Doleckiego, które wpłynęło na jej ręce,  z prośbą  o wydelegowanie 
przedstawiciela Gminy Gzy do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku na lata 2008-2012. 
Termin złożenia informacji – 20.10.2008 r. 
Poinformowała, że przedstawicielem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku  w latach 
2004 -2008 był Pan Wójt i zaproponowała, żeby  pozostał nadal. 
Wójt Z. Kołodziejski – przyjął propozycję. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan – zgłosił 
kandydaturę członka tej Komisji W. Światkowskiego.  
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Światkowski – zgłosił 
kandydaturę Pana Sławomira Lenarcika uzasadniając, że wymieniony zatrudnia  bardzo wiele 
pracowników, po czym wycofał ją. 
Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że jest to stanowisko bezpłatne.   
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan – zapytał, czym 
zajmuje się Powiatowa Rada Zatrudnienia? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że na posiedzeniach Powiatowej Rady Zatrudnienia 
przedstawiane są informacje nt. wielkości środków jakie otrzymuje Powiatowy Urząd Pracy, 
jak rozdysponowane są te środki,  na co przeznaczane  i informacje o zatrudnieniu. 
Posiedzenia odbywają się raz na kwartał.  
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W . Światkowski – 
zrezygnował ze swojej kandydatury.  
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Wójta na 

przedstawiciela Gminy Gzy do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku.  

Członkowie obydwóch komisji uczestniczących we wspólnym posiedzeniu – 13 głosami „za” 

jednogłośnie wybrali przedstawiciela Gminy Gzy do Powiatowej Rady Zatrudnienia                 

w Pułtusku na lata 2008-2012  w osobie Pana Zbigniewa Kołodziejskiego  Wójta Gminy Gzy. 

Wójt  Z. Kołodziejski – podziękował członkom Komisji za okazane  zaufanie. 

Pismo Starosty Pułtuskiego z dnia 16.09.2008 r.  w sprawie wydelegowania przedstawiciela 
Gminy Gzy do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku na lata 2008-2012 – stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
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Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że zwróciła się do niej Pani z Państwowego Zakładu 
Ubezpieczeń, która na sesji Rady Gminy chce przedstawić informację  o ogólnych warunkach 
dotowanego obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych.  
Następnie powiedziała, że Samorząd Województwa Mazowieckiego i Specjalistyczny Szpital 
Wojewódzki w Ciechanowie wznawia III Edycję Programu Promocji Zdrowia                                
„Zdrowi Mieszkańcy to zdrowe Mazowsze”. Celem akcji jest propagowanie zdrowego stylu 
życia oraz wczesne  wykrywanie zagrożeń zdrowotnych. Wstępnie ustalono, że badania 
odbędą się 26.10.2008 r. w godz. od 9.00 do 17.00 w Publicznym Gimnazjum w Gzach. 
Bezpłatne badania profilaktyczne i edukacyjna opieka zdrowotna będą prowadzone                
w ramach: profilaktyki układu krążenia, nowotworów i chorób układu ruchu. Dodała, że 
szczegółowa informacja o przeprowadzanych  badaniach profilaktycznych zostanie rozdana 
radnym, sołtysom, dzieciom i młodzieży w szkołach z prośbą o poinformowanie mieszkańców 
gminy. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – zapytał Pana Wójta, co dzieje 
się ze sprawą nieruchomości po byłej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”                  
w Ołdakach? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że przetarg odbędzie się ok. 13 listopada 2008 r.  

Zainteresowani trochę dzwonią i pytają się. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz – zapytała 

jaka została podana  cena do sprzedaży ? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że  do sprzedaży podano 300.000 zł.  Poinformował, że 

ma zamiar  sprzedać nieruchomość za co najmniej 300.000 zł. Chciałby, aby nieruchomość 

ktoś kupił i zagospodarował, ponieważ w tej chwili tylko niszczeje i zarasta drzewami.   

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz – zapytała, 

co będzie z oczyszczalnią ścieków i czy będzie opracowywana dokumentacja, ponieważ nie 

wszyscy kwalifikują się do pobudowania przydomowych oczyszczalni ścieków? 

Zaproponowała, żeby pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w Ołdakach 

przeznaczyć na opracowanie dokumentacji oczyszczalni ścieków, która  będzie droga. 

Następnie zapytała, gdzie zostanie pobudowana oczyszczalnia ścieków  i jaki będzie koszt 

zakupu działki pod  oczyszczalnię? 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel – zapytał, ile zostało zamontowanych lamp 

oświetleniowych przy drogach i w jakich miejscowościach? Następnie,   ile gmina zapłaci za 

odrolnienie działki pod boisko w Skaszewie i na jakim etapie zostały uzgodnienia pomiędzy 

rolnikami a Zarządem Dróg Wojewódzkich przy przebudowie drogi nr 618 i nr  620 ?              

W dalszej kolejności zgłosił wniosek formalny o podjęcie przez Radę Gminy uchwały               

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2009-2020. 

Przypomniał, że powyższy wniosek zgłaszał już wcześniej.  

Wójt Z. Kołodziejski – na zadane pytania  i wnioski odpowiedział: 

-  Odnośnie oczyszczalni ścieków powiedział, że  gmina posiada koncepcję projektową, 

techniczno-technologiczną sanitacji gminy Gzy, która obrazuje jak  ma to wyglądać                   

w przyszłości. Nadmienił, że w koncepcji  zaprojektowano  2 oczyszczalnie ścieków, większą  

w Ostaszewie, która nie doszła do skutku i mniejszą  obejmującą większy obszar o zabudowie 

zwartej w Przewodowie oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.    
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W związku z tym,    żeby znaleźć consensus uznał, że konieczne jest   zorganizowanie  

wspólnego spotkania   z Radnymi i sołtysami aby   dopracować koncepcję,   żeby można było 

realizować   ją w przyszłości. 

- W sprawie lamp oświetleniowych odpowiedział, że na dzień dzisiejszy lampy nie są 

zainstalowane.  Lamp założonych miało być  6 tj. w Słończewie – 1 szt.,  w Ładach -1 szt.,       

w Gzach – 2 szt.  i w Gzach –Wisnowych – 2 szt.  Na założenie lamp w Słończewie, Ładach        

i Gzach jest już podpisana umowa i będzie to realizowane. Poinformował, że przy Kościele     

w Gzach chciał zainstalować 1 lampę po stronie,  po której  jest plebania,  aby oświetlić 

parking  i część Kościoła ale na tę lampę konieczne jest postawienie słupa, wykonanie 

przyłącza oraz opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia. Dlatego            w obecnym 

roku nie będzie realizacji tej lampy.   Lampę oświetleniową będzie chciał  zamontować w 

przyszłym roku.  Lampy we wsi Gzy-Wisnowa będzie chciał  również zrealizować   w roku 

2009. 

- W kwestii kosztów odrolnienia działki pod boisko w Skaszewie odpowiedział, że  

jednorazowy koszt to kwota ok. 16.000 zł. plus 2.500 zł. rocznie przez 10 lat. 

- W sprawie  uzgodnień między rolnikami a  Zarządem Dróg Wojewódzkich  przy 

przebudowie drogi nr 618 i 620 powiedział, że na dzień dzisiejszy trudno jest mu 

odpowiedzieć ale wydaje mu się, że uzgodnienia są w końcowej fazie. 

- W sprawie przystąpienia do opracowania Strategii  Rozwoju Gminy Gzy na lata 2009-2020, 

uznał, że Strategia Rozwoju Gminy  jest potrzebna  i tym tematem trzeba się zająć. Uznał, że  

nie widzi przeszkód,  żeby tego nie zrealizować,  aby powstał obraz,  co jeszcze w gminie Gzy 

należy zrobić w przyszłości.  

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Filipowicz – zapytała, 

na jakim etapie jest wytyczanie drogi we wsi Gotardy?    

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że w sprawie  wytyczenia drogi  na dzień dzisiejszy nic 

nie zostało zrobione i być może nie będzie zrealizowane,   ponieważ w budżecie gminy  

zbraknie środków. Wytyczenie drogi w Gotardach zaplanuje na przyszły rok. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel – poinformował o zamknięciu  hali  sportowej 

przy Publicznym Gimnazjum w Gzach. Dodał, że młodzież nie ma do niej dostępu, a Pan 

Zaremba zrezygnował z opieki nad tą halą. Uznał, że sala sportowa stoi pustkami a część 

młodzieży zamiast  korzystać z niej  na miejscu  prawdopodobnie dojeżdża do Pułtuska. 

Jednocześnie zapytał, jak długo będzie zamknięte boisko w Skaszewie dla pozostałej 

młodzieży, czy  boisko sportowe jest wyłącznie dla Publicznej Szkoły Podstawowej                    

w Skaszewie, czy jest to boisko gminne dla młodzieży z terenu Szyszk? 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – zapytał, czy na boisku  zostały usunięte usterki ? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że usterki zostały usunięte częściowo. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Światkowski –               

w związku z tym, że na boisko przychodzi tzw.  młodzież wyrośnięta, która grając w piłkę 

nożną  zaczyna dewastować boisko (siatkę) zaproponował  zatrudnienie opiekuna. 
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Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz  - odpowiadając na pytania  

powiedziała, że odnośnie hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Gzach w budżecie 

szkoły jest zaplanowana kwota na opiekuna, którym jest Pan Zaremba i nie ma żadnej 

informacji, że Pan Zaremba zrezygnował z tej funkcji. Uznała, że jeśli  zrezygnowałby,   to nie 

wie dlaczego nie ma innej osoby, ponieważ w PG nauczycielem wychowania fizycznego jest 

jeszcze 1 osoba, która mogłaby również tę funkcję przejąć. Dodała, że harmonogram 

wynajmu hali ustalany był zawsze wcześniej, jak również do kasy ZOSz. wpływały środki za 

wynajem hali,  gdyż opiekunowie przynosili  pieniądze do ZOSz. Poinformowała, że na dzień 

dzisiejszy nie dotarła do niej żadna informacja, że jest problem z opiekunem  hali sportowej.   

Jeśli chodzi o boisko w Skaszewie,   to od wiosny  przez wakacje był problem z boiskiem           

i opiekunem. Pani dyrektor PSP  rozmawiała  z jednym z pracowników, ustaliła mu zadania            

i dodatek funkcyjny w kwocie odpowiedniej do godzin,  w których miał zajmować się 

boiskiem. Nie ma też żadnych  informacji od Pani dyrektor ani z terenu, że są problemy          

w korzystaniu z tego boiska. Uznała, że dla niej,   sprawa opiekuna hali sportowej jak                

i opiekuna boiska sportowego  wielofunkcyjnego do dnia dzisiejszego była zamknięta, 

ponieważ myślała, że wszystko jest w porządku.    

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz -  zapytała, 

czy boisko w Skaszewie to boisko szkolne, czy gminne? 

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że boisko sportowe wielofunkcyjne w Skaszewie 

pobudowane jest  na placu szkolnym, ale powinno służyć dzieciom szkolnym                              

i ogólnodostępnie tzn. wszystkim. Uznał, że w sprawie  boiska  należy spotkać się z Panią 

dyrektor szkoły. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz – 

nadmieniła, że podobne boisko pobudowane jest przy basenie w Pułtusku. Z boiska korzysta 

o wiele więcej młodzieży niż w Skaszewie. Rozgrywane są mecze w piłkę nożną, siatkówkę        

i piłkę ręczną a ono nie ulega zniszczeniu,  natomiast  boisko w Skaszewie ulega, co   jej 

zdaniem, nie powinno mieć miejsca, nawet po uderzeniu piłki nożnej gdzie siatka nie 

powinna ulec deformacji.   

Członek Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan – zapytał, co 

Pan Wójt  może powiedzieć na temat wypowiedzi Pana dr D. Mikusia NZOZ „DAR-MED”, czy 

Pan Wójt podpisywał umowę na wynajem Ośrodka Zdrowia w Przewodowie i czy                 

Pan  dr D.  Mikuś  skracając  godziny przyjęć pacjentów, konsultował z Panem Wójtem 

ograniczenie czasu przyjmowania pacjentów? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że Pan  dr D. Mikuś ograniczenia  czasu przyjmowania 

pacjentów z nim nie konsultował, natomiast  co zostało zawarte w umowie musiałby   

przeczytać. Nadmienił, że była zgoda Rady Gminy  i   remonty Ośrodków Zdrowia wliczono    

w czynsz.  

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel – dodał, że w 2006 r. zmieniło się 

Rozporządzenie Prezesa NFZ , gdzie dano możliwość  takiego zapisu.  W  związku z czym 

został skrócony czas pracy placówek, co nie usprawiedliwia zaistniałej sytuacji. 
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Członek Komisji Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan – powiedział, że 

Rada Gminy nie zmieniła  swojego stanowiska i Ośrodek Zdrowia dla pacjentów ma być 

dostępny od godz. 8.00 do 18.00.  

Na takich warunkach była podpisana umowa,  chyba, że Pan Wójt podpisał inaczej. Uznał, że 

nie wierzy w to,  żeby Pan dr D. Mikuś zmienił sam umowę. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz – zapytała, 

czy Radni mogą mieć  wgląd do tej umowy, gdyż wie, że Radni takie prawo mają?  

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że  umowę  przedstawi na najbliższej sesji Rady Gminy. 

                    Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. Żebrowski                     

o godz. 15.20   zamknął posiedzenie Komisji.    

 

Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył: 

Zofia Pszczółkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Gzy, dnia 12.11.2008 r.  
 
 
 

 

                                                  Notatka  służbowa 

                sporządzona przez Przewodniczącą Rady Gminy Gzy Mariannę Filipowicz 

 
 
                W dniu 12.11.2008 r.,  (na moje pismo z dnia 04.11.2008 r.)  do Biura 

Przewodniczącego Rady Gminy  Gzy zgłosił się radny  Pan Włodzimierz Żbikowski w celu 

usprawiedliwienia nieobecności uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Oświaty, Zdrowia      

i Bezpieczeństwa Publicznego i Sesjach Rady Gminy Gzy w 2008 r.   

Wymieniony, ustnie oświadczył, że nieobecności spowodowane były nadmiarem zajęć 

związanych z pracą zawodową   w tym   częstymi wyjazdami za granicę. 

                 Na tym notatka została zakończona i podpisana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Gotardy, dnia 12 listopada 2008 r. 
 
 
 
 

                  Do Mieszkańców Wsi Gotardy  ! 
 

 

Przypominam o IV racie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

Wpłaty będę przyjmował 16.11.2008 r. (niedziela) i 17.11.2008 r. 
(poniedziałek) do godz. 12.00. 
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                  Do Mieszkańców Wsi Gotardy  ! 
 

 

Przypominam o IV racie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

Wpłaty będę przyjmował 16.11.2008 r. (niedziela) i 17.11.2008 r. 
(poniedziałek) do godz. 12.00. 
  

                                               
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Gzy, dnia 05.12.2008 r. 

 

ROŚ 7036-2/08 

 

                                                                                Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa 

                                                                                                             w Mławie 

                                                                                 ul. Nowa 40 

                                                                                  06-500 Mława 

 

                    Odpowiadając na wniosek  z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zwolnienia 

Waszego Zakładu od podatku od nieruchomości na 2009 rok, uprzejmie informuję, że  w 

roku 2009 nadal będzie obowiązywać  Uchwała Nr XI/45/07 Rady Gminy Gzy z dnia                

06 grudnia   2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 


