
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 23/09 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu  21 grudnia 2009 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza Żebrowskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Kazimierz  Żebrowski – o godzinie 10.17 otworzył posiedzenie 

Komisji i po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, iż zgodnie z listą 

obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co wobec składu Komisji 

wynoszącego 9 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli  

1. Elżbieta Głowacka           - Skarbnik Gminy 

2. Barbara Polańska            - Sekretarz Gminy 

3. Zbigniew Kołodziejski     - Wójt Gminy 

4. Jadwiga Frąckiewicz        - kier. ZOSz. w Gzach, Przewodniczący Gminnej Komisji  

                                                  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

5. Zofia Tyszkiewicz             - projektant planu zagospodarowania przestrzennego 

6. Józefina Marciniak           - projektant planu zagospodarowania przestrzennego    

7. Wiesław Jakubiak             - insp. ds.  planowania przestrzennego,  drogownictwa i gosp. 

                                                   komunalnej w Urzędzie Gminy Gzy 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

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

2. Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają 

    z upływem roku budżetowego. 

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk. 

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania  

    Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. 

5. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Wójty –Trojany w sprawie uwzględnienia     

     w budżecie gminy na 2010 r. dokończenia dywanika asfaltowego. 

6. Rozpatrzenie wniosku Rady Sołeckiej wsi Słończewo w sprawie wykonania dokumentacji  

    pod asfaltowanie  odcinka drogi  łączącego drogę Gotardy – Dziarno z drogą powiatową  

    Łady- Gąsocin.  

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gzy na rok 2010 

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  

    przestrzennego fragmentów wsi : Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, 

    Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice 

    i Szyszki, gmina Gzy. 
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9. Sprawy bieżące gminy. 

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie. 

Ad. pkt 1.  

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – poinformowała, że  w projekcie uchwały w sprawie 

zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009 zaproponowała 2 zmiany: zmniejszenie dochodów       

w dziale Rolnictwo – pomoc finansowa – 100.000 zł. na „Rozbudowę Stacji Uzdatniania 

Wody w Gzach Wisnowych” , ponieważ była zaplanowana dotacja w kwocie – 150.000 zł.,       

a otrzymaliśmy – 50.000 zł. oraz zmiany w projekcie realizowanym przy udziale środków 

dotacji rozwojowej „Przyszłość zależy od Ciebie”.  Zmiany  wynikają z konieczności, ponieważ 

były zmiany pomiędzy zadaniami  i z tym łączy się zmiana w klasyfikacji budżetowej- 

przeniesienie niewielkich kwot pomiędzy paragrafami. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski  - poddał pod głosowanie zmiany przedstawione przez 

Panią Skarbnik Gminy w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 

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

pozytywnie zaopiniowała zmiany przedstawione przez Panią Skarbnik. 

Ad. pkt 2.  

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że po wspólnym dokonaniu analizy realizacji budżetu   

2009 r. uznano, że należałoby wprowadzić jeszcze 2 zmiany dotyczące ustalenia wykazu 

wydatków budżetowych i planów finansowych tych wydatków, ponieważ w tym roku nie 

będą już wykonane. Przypomniała, że środki były przeznaczone na ten cel, a zadania powinny 

być wykonane w roku następnym.  Środki nie były planowane w budżecie na 2010 r.              

W związku z tym proponuje się ustalić wykaz na 2 zadania. W dziale Transport i łączność – 

remont mostu we wsi Słończewo – planowane środki  25.000 zł. i budowa punktu 

oświetleniowego w miejscowości Gzy  - kwota 15.000 zł. Na wykonanie zadania została 

podpisana umowa, a do końca roku 2009 zadanie nie będzie wykonane. Wobec czego, kwota 

ta jest planowana na wydatki niewygasające. W związku z tym jest propozycja, żeby obydwa 

zadania ująć i realizować w roku 2010.  Jednocześnie nadmieniła, że środki niewygasające to 

środki, które są czasowo wykonane w danym roku – 2009, ale są na wyodrębnionym 

rachunku na rok następny i będą realizowane ze środków, które były w tym roku planowane, 

a realizowane będą w roku następnym. Środki nie będą obciążać budżetu 2010 r. 

Pytań do tego punktu nie było. 

Przewodniczący K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

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

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

stanowi załącznik  nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 3.  

Skarbnik E. Głowacka -  poinformowała, że pomoc w kwocie 6.300 zł. Gminie Pułtusk 

przekazywana jest co roku i wynika z wcześniej podpisanego porozumienia między Gminą 

Pułtusk a Gminą Gzy. Są to środki planowane w budżecie gminy na rok 2009 i do końca roku  

zostaną przekazane. Chodzi tu o inwestycję, która była budowana wcześniej – składowisko 

odpadów komunalnych o funkcji ponadgminnej w Płocochowie.    

Członek Komisji Zdzisław Sierzan – zapytał, czy na wysypisko mógłby zawieźć plastyk i szkło, 

pomimo, że umowę na odbiór śmieci ma podpisaną z firmą „BŁYSK „ z Makowa 

Mazowieckiego, tak jak większa część mieszkańców gminy? Powiedział, że odbiór 1 worka 

plastyku, czy szkła w firmie „BŁYSK” kosztuje 6 zł.  Dodał, że w 2009 r. nie oddał  żadnego 

worka, a naliczone ma ponad 20 zł. Uważał, że sprawę trzeba wyjaśnić. 

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – uznała, że takie naliczenia otrzymali wszyscy. 

Członek Komisji Z. Sierzan – według niego,  jeżeli odpady są segregowane,  to powinny być 

tańsze.  

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że w „BŁYSKU”  od stycznia 2010 r. nie ma 

konieczności segregowania.  

Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, po co jest  obciążany, za odebranie  plastyku albo szkła 

skoro wszystko wrzuca do jednego pojemnika? Dodał, że gmina Gzy uczestniczy w wysypisku 

w Płocochowie. 

Przewodniczący K. Żebrowski – poinformował, że Pułtusku,  jeżeli ktoś chce oddać np. 

makulaturę,  to musi kupić worek i wtedy zabiorą za darmo. Uznał, że w Pułtuskim 

Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych worki są tańsze, ale jak jest z plastykiem i szkłem nie 

wie. 

Członek Komisji Z. Sierzan – przypomniał, że na jednej z sesji Rady Gminy, kiedy była 

rozmowa o folii z bel,  dyrektor PUK w Pułtusku powiedział, że jeżeli folie będą zapakowane             

i związane,  to przyjedzie i odbierze za darmo.  

Przewodniczący K. Żebrowski – wyjaśnił, że teraz za odbiór folii  trzeba zapłacić.  

Członek Komisji Z. Sierzan  -  uznał, że z folią będzie problem i sprawę tę można byłoby 

poruszyć w PUK. 

Przewodniczący K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk. 

Komisja w obecności  5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 4 głosami „za”, 

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

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

Ad. pkt 4. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwiga 

Frąckiewicz – powiedziała, że na początku grudnia 2009 Gminna Komisja ustaliła zadania, 

które będą realizowane w kolejnym roku – 2010.  
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Przystępując do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki Komisja kierowała się 

zadaniami, które określone są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi jak również określonymi w tej ustawie źródłami sfinansowania programu. 

Zaznaczyła, że prawie wszystkie zadania realizowane w ramach  Gminnego Programu są         

o charakterze profilaktycznym.  Adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Jest 

to w zakresie edukacji publicznej, a także z zakresu socjoterapii mającej na celu  pomoc 

osobom uzależnionym od alkoholu i  ich rodzinom. W Gminnym Programie Profilaktyki 

wskazano  działania, które mają na celu zmniejszenie spożycia alkoholu wśród dzieci                 

i młodzieży. Poinformowała, że zaplanowana kwota, wynikająca z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu na rok 2010 wynosi 39.900 zł.  Na rozwiązywanie problemów związanych    

z alkoholem przeznacza się kwotę 35.400 zł.  W związku z tym, że Gminny Program 

Profilaktyki, Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych zawiera również zadania 

przeciwdziałające narkomanii,  na ten cel zaplanowano kwotę 4.500 zł.  Zamierzone zadania 

zawarte w Gminnym Programie są kontynuacją roku poprzedniego. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych          

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. 

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

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

stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5. 

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że wniosek mieszkańców wsi Wójty-Trojany do Rady 

Gminy Gzy wpłynął dnia 16.11.2009 r. Następnie odczytała jego treść.  Poinformowała, że 

dokumentacja jest opracowana na 1.400 mb drogi.   

Członek Komisji Z. Sierzan  - przypomniał, że o ile pamięta, droga miała być zrobiona w 2010 

r. - takie były założenia. 

Członek Komisji Marianna Filipowicz – poinformowała, że z tego co mówił radny                    

M. Mordwiński,  w tej kadencji chodzi o 200 – 300 mb drogi przez wieś.  

Członek Komisji W. Światkowski - uznał, że mieszkańcom wsi Wójty-Trojany należałoby 

pomóc, ale nie ma środków. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że radni otrzymali projekt budżetu gminy na rok 2010          

i wiedzą jaka jest sytuacja. Planowany kredyt na 2010 r.  wynosi 2.050.000 zł. W tej chwili 

jest 58% zadłużenia – maksymalne  jest do 60%. Wniosek wpłynął po opracowaniu projektu 

budżetu.  

Członek Komisji W. Światkowski – zapytał,  ile kosztowałoby 200 mb asfaltu? 

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że 480 mb  w Żebrach –Wiatrakach  po przetargu 

kosztuje 170.000 zł.   
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Członek Komisji M. Filipowicz – uznała, że 200 mb asfaltu w Wójtach –Trojanach 

kosztowałoby ok. 100.000 zł.   

Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, która to jest droga? Czy jest to droga, która idzie od 

figurki w lewo? 

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że tak. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że dokumentacja na drogę była robiona prosto. 

Członek Komisji Z. Sierzan – przyznał, że dokumentacja na drogę była robiona prosto,            

w kierunku Szwelic gm. Karniewo, a chodzi chyba o dodatkowy odcinek, koło sołtysa wsi          

i Pana radnego. Był zdania, że radny powinien robić drogę gdzie indziej , a nie do siebie. 

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że jeśli chodzi o drogę od figurki w lewo, to nie ma  

opracowanej dokumentacji. 

Członek Komisji M. Filipowicz – uznała, że radnym wydawało się,  że  miała być robiona 

droga  na którą jest dokumentacja. Po czym zapytała, czy teraz chodzi o inną drogę?  

Członek Komisji Z. Sierzan -  odpowiedział, że nie wie, o którą drogę chodzi. 

Skarbnik E. Głowacka – przypomniała, że zadłużenie gminy wynosi 58%. Planowany kredyt 

na rok 2010 – 2.050.000 zł.. Dlatego więcej zadań nie będzie wprowadzać do budżetu, 

ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa nie zaakceptuje uchwały, iż będzie przekroczony 

próg.  Poinformowała, że Rada Gminy może robić zmiany,  ale w środku budżetu, a nie 

dokładać nowe zadania. Jeżeli Rada dokłada zadania, Pan Wójt musi zgodzić się na 

zwiększenie deficytu budżetu,  ponieważ  nie można zwiększać deficytu bez zgody Pana 

Wójta.  Jej zdaniem, jest to już porażające. Dochody w stosunku do roku ubiegłego spadły 

prawie o 1.000.000 zł.  Żeby spiąć budżet,   wydatki bieżące w szkołach i urzędzie zostały 

obcięte maksymalnie. Mimo wszystko, deficyt wynosi 2.000.000 zł. łącznie ze spłatą kredytu.             

W związku z tym część wolnych środków już zaangażowała, które planuje, że zostaną w tym 

roku. Środków tych może zostanie więcej, ale będą  związane z wypłatą dla nauczycieli 

dodatków wyrównawczych na rok następny, ponieważ dla nauczycieli mieliśmy środki 

planowane w budżecie w tym roku. Jednak w tej chwili będą zmiany i do 31.01.2010 r, 

nauczycielom trzeba wypłacić wyrównania. Będzie to kwota ok. 200.000 zł. łącznie ze 

składkami ZUS. Dlatego wolne środki, które zostaną, trzeba będzie przeznaczyć na 

wynagrodzenia dla nauczycieli na rok następny. W związku z tym  widzi poważne problemy, 

żeby wprowadzać dalsze inwestycje. Dodała, że nie widzi,  żeby zmieniać coś w wydatkach 

bieżących, chyba, że w inwestycjach. 

Poinformowała również o wniosku Starostwa Powiatowego w Pułtusku, który  wpłynął przed 

planowaniem projektu budżetu. Jednak w związku z tym, że wydatki majątkowe, bieżące          

i dochody są spięte,  nie wprowadza się do budżetu dofinansowania przebudowy drogi 

powiatowej Łady – Gąsocin. Nadmieniła, że Powiat poinformował, że ujmuje w swoim 

budżecie zadanie inwestycyjne w ramach budżetu Powiatu na rok 2010. Zadanie będzie 

realizowane częściowo, na kwotę 1.100.000 zł., a gmina miałaby dofinansować po połowie tj. 

550.000 zł.  Zaznaczyła, że w projekcie budżetu gminy na rok 2010 kwoty tej nie ma.    
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Członek Komisji Z. Sierzan i M. Filipowicz – byli za tym, żeby kwoty tej nie uwzględniać          

w budżecie gminy. 

Skarbnik E. Głowacka – podkreśliła, że budżet jest bardzo spięty. 

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość 

członków Komisji biorących udział w posiedzeniu – 6. 

Członek Komisji Z. Sierzan – był zdania, że trzeba pomyśleć o reformie w oświacie. Dodał, że 

miało być przedstawione ile wynosi koszt utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach. 

Według niego,  jeżeli 1 nauczyciel przypada na 5 uczniów, to jest skandal. Uznał, że jeżeli 

wszyscy będą siedzieć i nic nie mówić, to  zablokowane zostaną kredyty i gmina będzie tylko 

wegetowała. 

Skarbnik E. Głowacka – przyznała, że gmina będzie wegetowała, ponieważ nowa ustawa                    

o finansach publicznych wprowadziła bardzo rygorystyczne wskaźniki jeśli chodzi                      

o zadłużenia gminy z uwagi na bardzo wysokie zadłużenie państwa. Dodała, że do 2012 r. 

wszystko będzie funkcjonowało na starych zasadach , ale od 2013 będą nowe wskaźniki, 

które będą blokować zaciąganie kredytów. 

Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, czy w samorządzie obowiązuje pakiet antykryzysowy? 

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że w samorządzie obowiązuje taki pakiet. Ustawa      

o finansach publicznych obowiązuje wszystkie podmioty. Poinformował, że od 2011 r. budżet 

gminy musi być uchwalony w sposób, że wydatki bieżące muszą równać się dochodom 

bieżącym, czyli nie może być deficytu dochodów bieżących i wydatków bieżących. W tej 

chwili na rok 2010 mamy na minusie 468.000 zł.  w stosunku do dochodów, czyli bierzemy 

kredyt na wydatki bieżące.  Uznała, że wszystko chce się robić, tylko jakim kosztem,  a to się 

skończy i trzeba mieć taką świadomość. Poinformowała, że dochody w stosunku do roku 

ubiegłego spadły o 960.000 zł. Spadły udziały w podatku, niewiele wzrosły subwencje,              

a wydatki idą w górę, spadły podatki, wszedł fundusz sołecki, co w przypadku gminy Gzy jest 

bez sensu, ponieważ przy tak małym budżecie, jest to tylko rozdrobnienie środków. 

Nadmieniła, że  w planie inwestycyjnym w projekcie uchwały budżetowej jest wskazane jakie 

zadania są przyjęte. Uznała, że projekty są wg kosztorysów i po przetargach być może ceny 

spadną podobnie jak w tym roku. Wówczas w trakcie roku być może będą  oszczędności. 

Jednak jej zdaniem, jeżeli zadłużenie  gminy w stosunku do dochodów jakie są planowane 

wynosi 58%, to nie powinno się dalej brnąć w kredyty. Dodała, że są mniejsze dotacje, 

zadania rządowe przekładane są na zadania własne, na wszystkie zadania jest mniejsze 

dofinansowanie i spadają dochody. W tym roku udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych są mniejsze  o ponad 100.000 zł. od planowanych. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, jaki odcinek chce robić Powiat? 

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że Powiat chce robić drogę na odcinku Gotardy – 

Skaszewo. 

Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski – był zdania, że Powiat to zupełnie niepotrzebna 

instytucja w przypadku dróg.  
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Drogi, które są na terenie gminy powinny być gminne, chyba, że są krajowe. 

Członek Komisji Z. Sierzan – wracając do wniosku mieszkańców wsi Wójty-Trojany 

powiedział, że projekt jest na inną drogę o długości 1.400 mb, a mieszkańcy wsi  chcą 

dodatkowo koło siebie. 

Członek Komisji M. Filipowicz – powiedziała, że z tego, co rozmawiała z sołtysem Panem 

Mordwińskim, to chodzi o drogę przez wieś.   

Członek Komisji Z. Kaczorowski – był zdania, że Platforma Obywatelska wszystko chce 

zrzucić na samorządy. Według niego gminy bogate na pewno sobie z tym poradzą, biedne na 

pewno nie. Pani Skarbnik przyznał rację, że w przypadku takiej gminy jak gmina Gzy, fundusz 

sołecki nie ma sensu. Uznał, że fundusz został stworzony po to, żeby mogły z niego 

skorzystać niedowartościowane sołectwa w dużych, bogatszych gminach.  

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że jeszcze nie miała w całości takiego budżetu od 

kilku lat, żeby dochody budżetu były niższe w stosunku do budżetu pierwotnego – 

uchwalonego  poprzedniego, do roku budżetu planowanego projektu.  Podkreśliła, że w tym 

roku  widać,  co dzieje się we finansach publicznych. 

Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, co proponuje Pan Przewodniczący Komisji? 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – powiedział, że skoro nie wiadomo, która jest to 

droga, proponuje sprawę odłożyć do rozpatrzenia na najbliższą sesję Rady Gminy.  

Członek Komisji Z. Kaczorowski – uważał, że z przykrością, ale mieszkańcom wsi Wójty- 

Trojany trzeba odmówić.    

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie wolno wchodzić w wielkie 

zadłużenia, ponieważ na 31.12.2010 r. to kwota 5.062.822 zł., co stanowi 57,93% . Uznała, że 

po przetargach prawdopodobnie ceny będą niższe. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie odłożenie rozpatrzenia 

wniosku mieszkańców wsi Wójty-Trojany o uwzględnienie w budżecie gminy na 2010 r. 

dokończenia dywanika asfaltowego w tej wsi na najbliższą sesję Rady Gminy. 

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

przy 1 głosie „wstrzymującym”  odłożyła rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Wójty-

Trojany o uwzględnienie w budżecie gminy na 2010 r. dokończenia dywanika asfaltowego     

w tej wsi na najbliższą sesję Rady Gminy. 

Wniosek mieszkańców wsi Wójty-Trojany – stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Sekretarz B. Polańska – odczytała treść wniosku Rady Sołeckiej wsi Słończewo, w którym 

zwraca się o wykonanie dokumentacji pod asfaltowanie odcinka drogi o długości 450 mb 

łączącego drogę Gotardy - Dziarno z drogą powiatową Łady – Gąsocin. Wniosek do Rady 

Gminy wpłynął 16.11.2009 r.  

Poinformowała, że dzisiaj również do Rady Gminy wpłynął wniosek mieszkańców wsi 

Gotardy. Mieszkańcy proszą o modernizację drogi gminnej Gotardy - Ślubowo  o długości ok. 

1.500 mb.  
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Droga jest o nawierzchni żwirowej,  wymaga ciągłych remontów i jest drogą dojazdową do 

pól. Mieszkańcy wsi proszą o uwzględnienie drogi do modernizacji w Planie Rozwoju 

Lokalnego Gminy Gzy w najbliższych latach. W roku 2010 mieszkańcy  proszą przynajmniej     

o wykonanie dokumentacji technicznej na tę drogę, a jeżeli jest możliwe – położenie 

dywanika asfaltowego na długości ok. 500 mb.  

Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że w Słończewie jest rzeczywiście krótki odcinek 

drogi, ale wydaje mu się, że trzeba ustalić pewne priorytety  i robić tam gdzie jest to 

niezbędne i konieczne. Dodał, że w Słończewie była robiona droga długa, którą wybrali 

mieszkańcy. Jego zdaniem, każda droga jest ważna, ale nie jest to droga priorytetowa,             

natomiast napisać wniosek może każda grupa mieszkańców. Uważał, że krótkie odcinki, 

które zostały trzeba robić w ostatniej kolejności. 

Członek Komisji W. Światkowski – nadmienił, że mieszkańcy wsi Słończewo zwracają się        

z wnioskiem o wykonanie dokumentacji a nie asfaltowania, a to jest różnica.    

Członek Komisji Z. Kaczorowski – był zdania, że w tej chwili nie ma środków i trzeba do tego 

podchodzić rozsądnie. Jego zdaniem, skoro wiemy, że środków jest mało,  trzeba kierować 

się logiką i robić to,  co jest niezbędne i rozwiązuje jakiś poważny problem,  natomiast 

wszystkie kawałki dróg po 300 czy 400 mb trzeba zostawić na sam koniec. 

Członek Komisji M. Filipowicz – uważała, że wnioski należy rozpatrzyć. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – przyznał, że wnioski trzeba rozpatrzyć, ale trzeba 

wypracować metodę podchodzenia do tego. Uważał, że  w Słończewie  droga dla 

mieszkańców jest ważna, ale nie   jest drogą strategiczną.  

Członek Komisji W. Światkowski – powiedział, że Rada Sołecka wsi Słończewo występuje 

tylko o dokumentację, a asfaltowanie można odłożyć na 2011, czy 2012 r. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – pytał, ile jest ważna dokumentacja? 

Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, jaki byłby koszt wykonania dokumentacji? Uznał, że jeśli 

byłby to koszt 15.000 zł., czy 20.000 zł. , to należy zrezygnować z jej opracowania. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że na odcinek  drogi w Wójtach –Trojanach                

o długości 1.400 mb dokumentacja kosztowała 25.000 zł.  

Jej zdaniem,  wnioski powinny wpłynąć przed planowaniem budżetu. Obecnie jest projekt            

i wszystko zależy od Rady,  ale tak jak mówił radny Pan Kaczorowski robienie kawałków 

odcinków jest bezsensowne,  skoro do realizacji są długie odcinki dróg tak jak droga, która 

jest odkładana na limity -  Nowe Skaszewo – Sulnikowo i jest bardzo ważna, ponieważ łączy 

kilka dróg. Odnośnie drogi Ostaszewo Włuski – Begno uznała, że  należy mieć nadzieję, że 

odcinek będzie skończony. Drogę Porzowo – Kozłowo  (odcinek zaplanowany z roku 

poprzedniego) również należałoby skończyć. Droga Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki -  robiona 

jest po kawałku,  bo nie ma środków. Następnie zapytała, czy jest sens ładować pieniądze na 

dokumentację? 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – był zdania, że rozdrobnienie które jest  zrobione jest 

bardzo szkodliwe i takich rzeczy nie wolno robić. 
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Członek Komisji Z. Sierzan – zwrócił uwagę, że  społeczeństwo  przeklina te kawałki dróg. 

Skarbnik E. Głowacka – uważała, że na razie trzeba byłoby się wstrzymać z wnioskami. Jeżeli 

w trakcie roku,   po przeprowadzeniu przetargów okaże się, że wartości ich spadną, można 

przyjąć pewien priorytet i wybrać któreś drogi. Jej zdaniem, na opracowanie dokumentacji     

w Słończewie i Gotardach 50.000 zł. będzie mało.   

Członek Komisji Z. Kaczorowski – powiedział, że trzeba dbać o swoich wyborców, ale nie 

można doprowadzić do takich absurdów, że zrobić tu 400 mb , tu 400 mb drogi,  a w efekcie 

nic nie  jest zrobione. Dodał, że  radny Pan Pytel upiekł dwie pieczenie przy jednym ogniu , 

ale  jakim kosztem?  Był zdania , że nie można tak robić. Jego zdaniem, trzeba było  w jednym 

roku zrobić jedną drogę, a w następnym zaplanować drugą. Uznał, że głupota musi mieć też  

swoje granice i w ten sposób  żadnej drogi nie zrobiono.  

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie, żeby ze względu na brak 

środków finansowych w budżecie gminy, odłożyć wykonanie dokumentacji pod asfaltowanie 

odcinka drogi łączącego drogę Gotardy - Dziarno z drogą powiatową Łady – Gąsocin                

o długości 450 mb oraz opracowanie dokumentacji na drogę Gotardy – Ślubowo                       

o długości 1.500 mb na następny rok. 

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

przy 2 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie  „wstrzymującym” ze względu na brak środków 

finansowych w budżecie gminy odłożyła wykonanie dokumentacji pod asfaltowanie odcinka 

drogi łączącego drogę Gotardy - Dziarno z drogą powiatową Łady – Gąsocin o długości 450 

mb oraz opracowanie dokumentacji na drogę Gotardy – Ślubowo      o długości 1.500 mb na 

następny rok. 

Wnioski,  Rady Sołeckiej wsi Słończewo i mieszkańców wsi Gotardy stanowią załącznik nr 6 

do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 7. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że nowa oprawa projektu uchwały budżetowej 

związana jest z ustawą o finansach publicznych, która weszła w życie  27.08.2009 r.                      

i przepisami wprowadzającymi ustawę o finansach, ustawą o dochodach jednostek 

samorządu, o samorządzie gminnym, o szczegółowej klasyfikacji, o funduszu sołeckim. 

Wymienione ustawy miały głównie wpływ na konstrukcję uchwały budżetowej. Dochody 

zostały wyszacowane na kwotę 8.740.110 zł. i w stosunku do dochodów budżetu 

pierwotnego są niższe o kwotę 2.449.280 zł.. Wpływ na to miał plan dochodów, który był 

planowany wg uchwały    z dnia 30 grudnia 2008 r.  – planowane były środki z Programu RPO 

Województwa Mazowieckiego, które potem wypadły, ale w stosunku do budżetu po 

zmianach na dzień 15.11.2009 r. dochody są niższe o 962.225 zł.  W dalszej kolejności 

przedstawiła strukturę dochodów na 2010 r. wg źródeł pochodzenia: 

1 . Subwencja ogólna                                                                        - 5.054.742 zł.  

2. Dotacje otrzymane na realizację zadań rządowych zleconych  

    gminie ustawami                                                                          - 1.313.931 zł.  
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3. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących               -    175.300 zł  

4. Dochody z tytułu podatków i opłat i pozostałe własne                - 1.884.212 zł. 

5. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

    ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego     

    i Wojewódzkiego funduszu Ochrony Gruntów Rolnych               -     311.925 zł.   

Zaznaczyła, że powyższe dochody na pewno częściowo ulegną zmianie. Myśli, że być może 

zmianie ulegnie również subwencja oświatowa i nie sądzi , że będzie ona na plusie. Spadła 

również subwencja części wyrównawczej – w 2009 r. mieliśmy 5.065.104 zł.,  na rok 2010 - 

5.054.742 zł. z tym, że część wyrównawcza i dochodowa  ----związana jest z podatkami.               

W 2009 r. mieliśmy 2.297.916 zł, na rok 2010 - 2.124.130 zł.  tj. o 170.000 zł. mniej 

dochodów w części wyrównawczej. Część oświatowa  w roku 2009 – 2.767.188 zł. , na rok 

2010 wzrost do  2.930.612 zł. Wysoko wzrósł wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do 

liczby mieszkańców  na  rok 2010  wynosi 623,79 zł. , w roku 2009 mieliśmy 480,34 zł. Udziały 

w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ustalone na poziomie roku 2009 r.             

i wynoszą 878.171 zł.  Podatek był przeliczony tak jak uchwaliła Rada Gminy tj.  wg ceny żyta 

ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dochody podatkowe są 

wyszacowane zgodnie z podjętymi uchwałami  Rady.  

Plan wydatków na rok 2010 wynosi  10.384.420 zł. i jest niższy od budżetu pierwotnego           

o kwotę 2.189.970 zł, niższy od budżetu po zmianach na dzień 30.10.2009 r. o kwotę 679.263 

zł.    

Z tego na: 

1. Wydatki bieżące ogółem                                                              - 8.886.380 zł. 

- na wynagrodzenia i pochodne                                                       - 5.006.810 zł.  

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek        - 1.938.472 zł.  

- dotacje na zadania bieżące                                                            -      80.000 zł. 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            - 1.621.098 zł. 

- obsługa długu                                                                                 -    240.000 zł.  

2. Wydatki majątkowe                                                                      - 1.498.040 zł.  

Następnie omówiła planowane wydatki w poszczególnych działach. 

W dziale Rolnictwo i łowiectwo – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, energia studni głębinowej     

i wykup gruntów i inne prace przygotowawcze budowy gminnej oczyszczalni ścieków – 

80.000 zł.  

W dziale Przetwórstwo przemysłowe – wydatki wynikają z realizacji umowy zawartej 

pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Gzy w sprawie partnerskiej współpracy 

przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa 

Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 

wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 10.605 zł. Gmina 

otrzyma komputery i programy. 

 



- 11 - 

 

W dziale Transport i łączność są planowane środki na bieżące utrzymanie: równiarka, 

odśnieżanie, remonty dróg gminnych – 222.000 zł.  w tym z funduszu sołeckiego -162.533 zł.   

Inwestycje drogowe: 

1. Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo – Sulnikowo plan 20.000 zł. – na wydatki 

    związane z pomiarami geodezyjnymi. Z uwagi na brak środków przesunięto do realizacji na  

    rok 2011. 

2. Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski – Begno  - 500.000 zł z udziałem środków 

    z Budżetu Województwa Mazowieckiego 200.000 zł.) 

3. Przebudowa drogi Porzowo-Kozłowo - 450.000 zł.  z udziałem środków z FOGR-u 80.000 zł.  

4. Przebudowa drogi gminnej Żebry Falbogi – Żebry Wiatraki (dalszy odcinek) – 250.000 zł –  

    środki gminy. 

W dziale Gospodarka mieszkaniowa – 46.000 zł. – bieżące remonty i utrzymanie zasobów 

mieszkaniowych i inne wydatki związane z gruntami i nieruchomościami w tym remont 

budynku mieszkalnego w Gzach. Wynika to z zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Pułtusku.  

W dziale Działalność usługowa - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla 

osób fizycznych i prawnych ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji        

i wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego  - 30.000 zł. 

oraz opracowanie strategii rozwoju gminy -20.000 zł.  

W Administracji Publicznej – plan 1.439.518 zł. w tym wydatki bieżące – 1.420.933 zł. , 

wydatki majątkowe -18.585 zł.  W dziale tym środki planowane są na: 

- utrzymanie administracji rządowej ( dotacja)                      -      38.983 zł. 

- utrzymanie i obsługa Rady Gminy                                         -      34.600 zł.  

- utrzymanie urzędu gminy                                                      - 1.298.825 zł.   

- promocja jednostki samorządu terytorialnego                      -     15.000 zł. 

- pozostała działalność                                                               -    52.110 zł. 

Przyjęto stan zatrudnienia w urzędzie -  21 osób, okresowe zatrudnienie pracowników przy 

udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 103%, 

planowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i nagrody wynikające z regulaminu 

wynagradzania pracowników urzędu, składka ZUS, Fundusz Pracy, pozostałe wydatki , 

wypłata diet dla sołtysów, z wydatków majątkowych – zakup zestawów komputerowych           

w rama mach funduszu sołeckiego.    

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan 643 zł.  Jest to aktualizacja 

spisu wyborców. 

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 158.300 zł. Wydatki 

wiążą się z utrzymaniem straży pożarnych, zarządzaniem kryzysowym – 20.000 zł. ( w opinii 

RIO wskazane jest przeniesienie rezerwy do działu 758) i pomoc finansowa dla Powiatu 

Pułtuskiego w realizacji Projektu „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego 

oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego”. 



- 12 - 

 

Gmina na ten cel zadeklarowała środki w wysokości 60.000 zł. 

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 58.000 zł.  

Obsługa długu publicznego – plan 240.000 zł.  

Różne rozliczenia – rezerwa na wydatki zaplanowane w budżecie - 60.000 zł. 

W dziale Oświata i wychowanie – plan 4.688.865 zł.  w tym na wynagrodzenia osobowe – 

3.028.470 zł., pochodne od wynagrodzeń – 544.110 zł., łącznie – 3.572.580 zł. Jeśli chodzi      

o remonty to na 2010 r. jest mało zaplanowane. Jest realizacja programu „Radosna Szkoła”. 

Wniosek o wsparcie finansowe na utworzenie placu zabaw został wysłany do Warszawy, ale 

nie ma jeszcze odpowiedzi. Przypomniała, że w  tym roku zadanie zostało zdjęte z planu, 

ponieważ wniosek został odrzucony z braku środków na realizację programu, a otrzymaliśmy 

tylko środki na pomoce naukowe.   

Ochrona Zdrowia – plan 39.900 zł. Jest to realizacja Gminnego Programu Profilaktyki                

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

W dziale Pomoc społeczna – plan 1.663.200 zł.  Źródła finansowania w pomocy społecznej to: 

- dotacje celowe na zadania rządowe                                  - 1.274.000 zł.  

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych          -    175.300 zł. 

- środki gminy                                                                        -    213.900 zł.        

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 281.300 zł.  w tym:  

- oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych – 176.300 zł., gospodarka 

odpadami – pomoc finansowa na wysypisko w Płocochowie, inne wydatki związane                  

z gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni -3.000 zł., budowa punktu oświetlenia ulicznego 

Gzy-Wisnowa, Przewodowo Poduchowne – 30.700 zł.    i zainstalowanie samych lamp              

w Szyszkach i Pękowie.   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 98.500 zł. tj. bieżące utrzymanie Świetlicy 

w Gzach – 18.500 zł. i dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach – 80.000 zł. 

Kultura fizyczna i sport – plan 15.000 zł.  

Prognoza długu przedstawia się następująco:  

Kwota zadłużenia gminy na 31.12.2009 r. wg prognozy                           - 3.831.926 zł. 

1. Planowane kredyty w 2010 r.                                                                - 2.050.000 zł.  

z tego:       

- na pokrycie deficytu budżetu gminy                                                         - 1.600.000 zł.  

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów                                            -    450.000 zł. 

2. Spłata kredytów i pożyczek na 2010 r.                                                    -    819.104 zł. 

3. Zadłużenie gminy na 31.12.2010 r.                                                         -  5.062.822 zł. 

Z uwagi na zmniejszenie planowanych dochodów gminy zadłużenie na dzień 31.12.2010 r. 

stanowi 57,93%  do dochodów planowanych ogółem. Spłata rat kredytów, pożyczek                 

i odsetek bankowych stanowi 12,12% planowanych dochodów ogółem. Okres spłat kredytów 

zaplanowano do 2019 r.   
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Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała,  jaki odcinek drogi zaplanowany jest do zrobienia 

w Ostaszewie,  jaki w Porzowie, a ile było zrobione w tym roku? 

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że w tym roku w Ostaszewie było zrobione 820 mb 

drogi ,  w Porzowie – 721 m. Cały kosztorys był podzielony na 50%. 

Członek Komisji Z. Sierzan – patrząc na wydatki szkół na 2010 r. w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Gzach jest  53 uczniów, w PSP w Skaszewie – 59, zapytał Panią Kierownik 

Zespołu Obsługi Szkół  w Gzach,  ile powinno być dzieci w klasie, żeby gmina nie musiała 

dopłacać do kosztów utrzymania ucznia? 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga  Frąckiewicz – odpowiedziała, że na dzień 

dzisiejszy nie ma standardów, które by określały ilość uczniów w poszczególnych klasach, ani 

etaty zatrudnienia. Jest tylko ustawa Karta Nauczyciela, która określa  tygodniowy wymiar 

zajęć nauczycieli. Natomiast wszystkie pozostałe wydatki  związane z funkcjonowaniem 

szkoły są na takim poziomie,  jaki  jest zatwierdzony arkuszem organizacyjnym na dany rok 

szkolny. Subwencja oświatowa przyznawana jest w zależności od ilości uczniów. Podkreśliła, 

że w szkołach od kilku lat daje o sobie znać  niż demograficzny i przez najbliższe 5 lat również 

będzie tendencja spadkowa. W związku z tym w szkołach w każdym roku szkolnym będzie 

mniej uczniów.  Za przykład podała  PSP w Przewodowie,  gdzie roku szkolnym 2009/2010 

jest 124 uczniów, w roku szkolnym 2010/2011 będzie 101 uczniów plus oddział przedszkolny. 

Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, ile będzie uczniów w PSP w Gzach i Skaszewie? 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J.  Frąckiewicz – wyjaśniła, że nie ma przy sobie 

takich danych, ale funkcjonowanie PSP w Gzach związane jest ściśle z kosztami Publicznego 

Gimnazjum albo odwrotnie. Koszty utrzymania budynku są finansowane po połowie.               

W związku z tym koszty roczne utrzymania 1 ucznia w Gzach są mniejsze, natomiast 

największe są w PSP w Skaszewie. Gmina do tych szkół dokłada prawie 100% , kwoty, którą  

otrzymujemy w subwencji na 1 ucznia . PSP w Przewodowie jest szkołą najliczniejszą. 

Nadmieniła, że we wcześniejszym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w szkołach 

podstawowych liczba uczniów w oddziałach nie powinna być mniejsza niż 18, a w gimnazjach 

nie mniej niż 24. Jednak Rozporządzenie te straciło moc, innego rozporządzenia nie ma            

i decyzja w tej sprawie leży w  gestii organu prowadzącego szkoły. Poinformowała, że ustawa 

o systemie oświaty wprowadziła zapis, że od 1.03.2009 r., że szkoły, które mają do 70 

uczniów bez oddziałów przedszkolnych mogą przejmować stowarzyszenia i organizacje. 

Wówczas subwencja, która jest przyznawana na 1 ucznia jest przekazywana organowi, który 

przejął daną szkołę i funkcjonuje na innej zasadzie niż funkcjonowanie szkoły przy 

prowadzeniu przez gminę. Nauczyciele nie podlegają Karcie  Nauczyciela, a rodzice muszą 

być przygotowani na częściowe ponoszenie kosztów.  

Członek Komisji Z. Sierzan –  zapytał, czy szkołom przejętym przez stowarzyszenie Rada 

Gminy może uszczuplić subwencję? 
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Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J.  Frąckiewicz – odpowiedziała, że organ 

prowadzący powinien przekazywać  taką wielkość subwencji oświatowej jaka jest przyznana 

na  1 ucznia.  

Członek Komisji Z. Sierzan – poinformował, że zmierza do tego, żeby złożyć wniosek 

formalny aby Rada Gminy zobowiązała organ prowadzący do przeprowadzenia gruntownej 

reformy w oświacie  w gminie Gzy, gdyż za dużo dofinansowuje się oświatę. 

Poinformował, że w szkole w Gzach jest 53 uczniów( kl. I – 8, kl. II-9, kl.III-5, kl.IV-8, kl. V- 8,    

kl. VI -15)  a zatrudnionych jest 8 nauczycieli, niepełnozatrudnionych – 4,  i 3,5 etatu 

pracowników obsługi. W PSP w Skaszewie sytuacja jest podobna – 59 uczniów (kl. I – 13       

(w tym 2 sześciolatków), kl. II – 7, kl. III -10, kl. IV – 7, kl. V-6, kl. VI -16. 

Sekretarz B. Polańska – uznała, że organ prowadzący może tylko wprowadzić klasy łączone.  

Członek Komisji Z. Sierzan – był za takim rozwiązaniem. Jego zdaniem, będą pewne  

oszczędności – połowę nauczycieli będzie mniej,  lub niech powstanie stowarzyszenie.   

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J.  Frąckiewicz – wyjaśniła, że  są nowe podstawy 

programowe zarówno dla pierwszej klasy  gimnazjum jak i pierwszych klas szkół 

podstawowych. Od 1.09.2010 r.  nie można łączyć pierwszej klasy z drugą , trzeciej z  czwartą 

z uwagi na różne etapy edukacyjne.  

Członek Komisji Z. Sierzan – powiedział, że na przepisach w  oświacie się nie zna. Od tego są 

pracownicy, kierownicy, wójtowie i dyrektorzy szkół, żeby załatwili tę sprawę. 

Członek Komisji W. Światkowski – poprosił,  żeby głos zabrał członek Komisji                               

Pan Z. Kaczorowski, iż pracuje w oświacie i widzi  jak to wygląda . W związku z tym, mógłby 

powiedzieć jak zaradzić problemowi, jakie jest jego zdanie. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – powiedział, że kiedyś już swoje zdanie przedstawiał.   

Koncepcję, w tej sprawie   przedstawiał wielokrotnie. Mówił, że  pewne decyzje wymuszają 

następne i nie ma drogi odwrotu. Uznał, że  takie decyzje, które zapadały w gminie Gzy np.    

o budowie hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w jakiś sposób usankcjonowały 

system jaki był - 3 szkoły podstawowe plus gimnazjum. Od samego początku był 

przeciwnikiem tej reformy, która była wprowadzona na siłę na wzór francuski  i brytyjski,  ale 

na dzisiaj taka sytuacja jest. Jeśli chodzi o samą koncepcję , to zepsuło ją tylko jedno – 

drastyczne zmniejszenie liczby dzieci. Uważał, że ważne jest, że  jeżeli Rada Gminy podejmie 

bardzo mocno wiążącą decyzję, to ona powinna być dalekowzroczna, żeby dać szansę 

nauczycielom na przeprowadzenie bezbolesnej zmiany kadrowej. Dlatego mówił, że jeśli 

Rada Gminy miałaby przedstawić taki projekt, to powinna to robić odpowiednio wcześniej       

i  namawiał do takich dyskusji. Kilka lat temu mówił o budowie hali sportowej, że należałoby 

to gruntownie przemyśleć,  ponieważ drastyczne dane pokazywały,  że do takiej sytuacji 

dojdzie.  Natomiast dzisiaj sytuacja jest niezwykle  trudna, iż rynek jest rynkiem pracodawcy   

i nauczyciele są  w trudnej sytuacji, bo nie wiedzą jaka będzie ich przyszłość.  

Z drugiej strony jest budżet - jedyna praktycznie możliwość  szukania oszczędności.  Uznał, że 

musi być to kwestia gruntownej analizy 



- 15 - 

 

Nadmienił, że  Pani kierownik Z.O.Sz. powiedziała, że w ciągu najbliższych 5 lat liczba uczniów 

w szkołach  będzie spadać,  po czym zapytał, a co będzie później?  A może nagle później będą 

drastyczne zmiany, jeśli chodzi o demografię pozytywne? Stwierdził, że dzisiaj nie potrafi 

powiedzieć, bo każde rozwiązanie w jakimś stopniu jest złe. Uznał, że w Gzach wybudowano 

halę sportową, to jakby usankcjonowano jakąś zastaną sytuację. Jeśli chodzi o koszty, to 

koszty utrzymania budynku  są niższe, ponieważ   rozkładają się na 2 szkoły. Jego zdaniem,  

oszczędności będą  wynikały tylko   i wyłącznie z tytułu zatrudnienia nauczycieli, ale  będą to  

duże pieniądze. Uważał, że jeśli radni będą podejmowali kiedyś takie decyzje, to lepiej o nich 

mówić wcześniej, dlatego, że można zaprojektować pewne zmiany kadrowe (dużo 

nauczycieli odchodzi na emerytury), co byłoby w miarę bezbolesne. Natomiast,  jeśli               

w danym roku  Rada postawi ludzi pod ścianą, to sam będzie temu przeciwny, ponieważ tam 

gdzie można, to ludzi krzywdzić nie trzeba. Podkreślił, że jeśli mówi się o budżecie, radni 

twierdzą, że  gmina dokłada i rozumie każdą decyzję, bo coś z tym zrobić trzeba. Podkreślił, 

że osobiście w  tej chwili nie ma koncepcji. Miał ją 4 lata temu, a mianowicie zrobienie 

dwóch zespołów szkół w Przewodowie i Skaszewie gdzie  gimnazjum byłoby łączone, 

pracownicy  byliby na pewnej linii i nie byłoby żadnych problemów.   Ale wtedy zarówno 

jeden jak i drugi kandydat na wójta zaproponował kontynuację pomysłu  z budową hali.        

W tej chwili Rada stoi przed dylematem - bo jeśliby zamknąć PSP w Gzach, to w innych 

szkołach podstawowych nie ma hal sportowych, nawet małych hal tylko adoptowane. 

Według niego jest to dzisiaj trudna decyzja,  bo radni ratując finanse tylko pogarszają 

sytuację, ponieważ po co było budować halę, skoro teraz będziemy ją zamykać. Jego 

zdaniem,  być może na gimnazjum w każdej chwili dałoby się uzyskać środki, ale nie wie,  czy 

Radzie  uda się uzyskać środki   przy szkołach podstawowych np. Przewodowie, co przy 

budżecie gminy chyba odpada. 

Członek Komisji M. Filipowicz – jej zdaniem, optymalnym rozwiązaniem byłyby 2 szkoły 

podstawowe plus gimnazjum. 

Członek Komisji Z. Sierzan – uznał, że byłoby to dobre rozwiązanie. W jednej klasie byłoby 

15-16 dzieci.  

Członek Komisji W. Światkowski – odnośnie dowozu dzieci  powiedział, że autobusy jeżdżą 

do Gotard przez Skaszewo. W związku z tym można z innych miejscowości dowieźć dzieci do 

PSP w Skaszewie. 

Członek Komisji M. Filipowicz – była zdania, że na likwidacji PSP w Gzach teoretycznie gmina 

zyskałaby ok. 1.000.000 zł. Jednak należy liczyć się z oporem społeczeństwa, ponieważ są 

mieszkańcy wsi Gzy, którzy nie pozwolą zlikwidować szkoły. Uważała, PSP w Gzach jest po, 

żeby nauczyciele mieli pracę.  Uznała, że jest zupełnie pozbawione logiki , żeby dzieci                

z Gotard dowozić do Gzów, ponieważ dzieci z Gotard, Słończewa, Skaszewa, Szyszk pójdą do 

szkoły w Gąsocinie i Strzegocinie. 

Członek Komisji Z. Sierzan – uważał, że gmina mniej straci  tracąc 20 uczniów, iż w tej chwili 

dopłacać 1.830.103 zł. 
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Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – zapytał,  o ile jest wyższy koszt utrzymania  1 ucznia      

w PSP w Skaszewie od utrzymania 1 ucznia w PSP w Gzach? 

Członek Komisji M. Filipowicz – odpowiedziała, że koszt  utrzymania dziecka w Skaszewie 

jest wyższy ok. 1.000 zł.  

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski  - uznał, że 50 uczniów , to 50.000 zł. plus 

wynagrodzenie nauczycieli. 

Członek Komisji M. Filipowicz – jej zdaniem, jeżeli nie będziemy zatrudniali nauczycieli          

w PSP w Gzach, to zyskujemy prawie 1.000.000 zł.  

Członek Komisji Z. Sierzan – powiedział, że może zlikwidować szkołę w Skaszewie. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, czy członkowie Komisji uważają, że   w Skaszewie 

nie będzie protestu? 

Członek Komisji Z. Sierzan – powiedział, że w Pękowie też był protest.  

Członek Komisji M. Filipowicz – przypomniała, że w Pękowie mieszkańcy dali się przekonać, 

bo były argumenty przemawiające do ludzi. Natomiast do PSP w Gzach z samych Gzów 

uczęszcza 10 dzieci. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – uznał, że taki sam jest obwód szkoły w Gzach  jak       

i w Skaszewie. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zaprzeczyła wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Pana      

K. Żebrowskiego  i powiedziała, że tam nie chodzi tylko o małe dzieci, chodzi o to, że jest 

blisko  i z ościennych wsi też dojeżdżają dzieci. 

Członek Komisji Z. Sierzan  - był zdania, że trzeba wyszczególnić,  ile dzieci  dochodzi do PSP 

w Skaszewie w promieniu 5 czy 10 km, a ile w Gzach. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – przyznał, że członek Komisji Pani M. Filipowicz ma rację, 

ponieważ  Skaszewo jest fenomenem, że nie ma tam zorganizowanego dowożenia i niektórzy 

rezygnują. Taka sytuacja jest np. w Słończewie, że gdyby był  tam autokar, część dzieci 

poszłaby do PSP w Skaszewie, a ponieważ nie ma, a pod nos podtykają autokar sąsiednie 

gminy, dzieci wybierają tam. 

Członek Komisji M. Filipowicz – dodała, że dzieci z Gotard dowożone są do Gąsocina. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, że jest to argument w kierunku autokaru, ponieważ 

jeżeli  komuś podtykamy pod nos autokar, to on wybierze szkołę. 

Członek Komisji M. Filipowicz – zapytała, czy są obwody szkolne?  

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

szkolne, ale rodzic może sobie wybrać szkołę  którą chce. 

Członek Komisji M. Filipowicz – powiedziała, że gmina ma zapewnić dowóz uczniów do 

szkół. 

Członek komisji Z. Sierzan – uważał, że jeśli gmina zyskałaby więcej uczniów, to opłaci się 

autobus podesłać dalej. 

Członek Komisji M. Filipowicz – słuchając wypowiedzi uznała, że  teoretyczne przenosimy 

wszystkie dzieci do PSP w Gzach  i zapytała jaki jest tego sens?  
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Natomiast w Skaszewie pozostaje świeżo wyremontowany budynek i cały obszar dzieci, 

które naprawdę mają daleko do szkoły. Następnie zapytała, po co ściskać dzieci w jednym 

budynku ? Jej zdaniem, byłoby bardziej logiczne, żeby  dzieci z Gzów przeniosły się do 

Skaszewa. Poza tym,  praktycznie w każdej szkole nauczyciele biorą 11/2 etatu, dlatego dużo 

nauczycieli zostałoby na nie na pełnym etacie ale ½ etatu.     

Członek Komisji Z. Sierzan – był zdania, że może powołać specjalną komisję z radnych, 

dyrektorów szkół, nauczycieli,  żeby rozpatrzyła sprawę i znalazła najlepsze rozwiązanie. 

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

o wynagrodzenie nauczycieli i o to,  czy nauczyciel  ma 11/2 etatu, czy ma mniej godzin 

ponadwymiarowych, to od września roku 2009 jest  obowiązek rozliczenia  osobowego 

funduszu wynagrodzeń, który jest wypłacane nauczycielom. Będzie  to skutkowało tylko 

mniejszą kwotą dodatku wyrównawczego, bo nauczyciele zatrudnieni w naszej gminie nie 

osiągają średnich, które określa rozporządzenie. Oznacza to, że nauczyciele mają 

zagwarantowaną kwotę miesięcznego wynagrodzenia  i muszą taką otrzymać.  W związku      

z tym, jeżeli  nauczyciel ma 11/2 etatu,  to może zmieścić się  w obowiązującej  średniej, ale 

jeżeli ma tylko 18-19 godzin,  to  będzie przysługiwał mu dodatek wyrównawczy. Minimum 

kwoty wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego wynosi – 4.190 zł. Obecnie 

wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wynosi – 2.616 zł.   Dodatek wiejski 

wynosi - 261 zł. Dodatek mieszkaniowy zależy od liczebności rodziny. Obydwa  dodatki 

doliczane  są do emerytury, ale nie uwzględniane w średniej krajowej jaka jest 

zagwarantowana nauczycielom.  

Członek Komisji Z. Sierzan - wysnuł wniosek, że w  gminie Gzy nauczyciele zarabiają za mało    

i nie osiągają średniej krajowej, a następnie  zapytał, jakie są tego przyczyny? 

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

otrzymują wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa. Organ 

prowadzący szkoły może je zwiększyć regulaminem. 

Nadmieniła, że najniższe wynagrodzenie minimalne krajowe wynosi 1.276 zł brutto, 

natomiast dla nauczyciela  z wykształceniem wyższym – 1.906 zł.  brutto.   

Członek Komisji M. Filipowicz – zaproponowała, przejść do tematu służby zdrowia.   

Członek Komisji Z. Sierzan – poinformował, że w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie Pan 

doktor Laskowski przyjmuje pacjentów 2-3 godziny, po tym czasie każą jechać do NZOZ we 

Winnicy. Przypomniał, że  już wcześniej powiedział, żeby  w trybie natychmiastowym        

Panu dr Mikusiowi dać wypowiedzenie. Dodał, że Pan dr Mikuś ma prawo dzierżawy za 

remont Ośrodków Zdrowia,   ale pod warunkiem, że będzie wywiązywał się   z umowy, a  nie 

wywiązuje się z niej.   

Przewodniczący K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Gzy na 2010 rok. 
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Komisja w obecności  6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 3 głosami „za”, 

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

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik  nr 7 do 

niniejszego protokołu. 

W tym momencie posiedzenie Komisji opuścili członek Komisji Z. Kaczorowski, D. Paradowski 

i Z. Sierzan pomniejszając ilość członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do 3 osób. 

Ad. pkt 8. 

Projektant planu zagospodarowania przestrzennego Zofia Tyszkiewicz – poinformowała, że 

dokument składa się  z 4 opracowań:  

- projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

   przestrzennego fragmentów wsi: Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, 

   Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki,   

- map w skali 1:1000, 

- opracowania ekofizjograficznego,  

- prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków ekonomicznych. 

Opracowania zostały opracowane na podstawie ustaw, które obligują do wykonania tego 

projektu planu. Teren objęty planem obejmował ponad 141 ha i trafiły się w nim grunty kl. III  

Projektant planu zagospodarowania przestrzennego Józefina Marciniak – wyjaśniła, że 

wystąpiły pierwotnie o ok. 20 ha, zgodę otrzymały na niecałe  13 ha. Na ok. 7 ha nie uzyskały 

zgody. Były to grunty we wsi Sisice i Przewodowo Parcele, co ich zdaniem, w Przewodowie 

Parcelach było nieuzasadnione, ponieważ było to praktycznie w kompleksie zabudowy.         

W Sisicach  po drugiej stronie działki Pana Dudzikowskiego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi wyraziło zgodę tylko na kl. IV, która przylega do drogi powiatowej, natomiast Pan 

Dudzikowski wnioskował o cały kompleks. Na pozostałe grunty zgodę uzyskały.   

Projektant planu zagospodarowania przestrzennego Z. Tyszkiewicz - nadmieniła, że 

opracowane plany będą aktualne na zawsze,  chyba,  że coś komu nie będzie odpowiadało, 

to wówczas będzie można robić zmiany,  ale pod kątem formy użytkowania, a wyłączenia już 

są. Poinformowała, że budowę budynków na terenie nieobjętym planem można wykonywać 

decyzjami. Plan musiały  wykonać tak, żeby tereny były objęte „Studium uwarunkowań            

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gzy”. Dodała, że chcąc robić nowe 

tereny należy zmieniać studium. W projekcie uchwały zostały ujęte następujące tematy: 

- zasady kształtowania ładu przestrzennego, 

- zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego, 

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 

- zasady ochrony terenów zmeliorowanych i położonych w sąsiedztwie rowów  

  melioracyjnych, 

- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej i inwestycji celu  

   Publicznego, 

- zasady i warunki podziału i scalania nieruchomości, 
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- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  

- zasady i warunki kształtowania terenów komunikacji, 

- zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, 

- zasady obsługi telekomunikacyjnej, 

- zasady zaopatrzenia w ciepło, 

- zasady zaopatrzenia w gaz, 

- zasady zaopatrzenia w wodę,  

- zasady usuwania odpadów stałych, 

- zasady usuwania odpadów płynnych, 

- tereny budowy zagrodowej, 

- tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej 

  jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi,  

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy letniskowej, 

- tereny usług uciążliwych i produkcji z funkcją mieszkalną dla właściciela, 

- tereny produkcji i usług, 

- tereny przetwórstwa mięsnego, 

- tereny usług publicznych, 

- tereny usług komunikacyjnych, 

- tereny usług sakralnych, 

- tereny cmentarzy, 

- tereny rolnicze, 

- tymczasowe zagospodarowanie terenów. 

Powiedziała, że plan zagospodarowania przestrzennego będzie ważny, kiedy zostanie 

uchwalony przez Radę i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. Jednocześnie nadmieniła, że w art.36 należy ustalić stawkę procentową,       

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Chodzi o to, że w terenach objętych planem, jeżeli właściciel działki będzie chciał sprzedać 

działkę, to zgodnie z podjętą stawką (od 0 do 30%) będzie zobowiązany wpłacić pewną sumę  

do gminy. Są to koszty pokrycia planu, ale  nie dotyczą w przypadku np. przekazania działki 

dziecku.  

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Borza Strumiany, Grochy Stare, 

Gotardy,  Gzy Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo 

Parcele, Sisice i Szyszki, gmina Gzy.   

Ad. pkt 9. 

W sprawach bieżących gminy głosu nie zabrał nikt.  

                  Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. Żebrowski                      

o godz. 13.00  zamknął posiedzenie Komisji.    
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