
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 1/10 

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

odbytego w dniu 21 grudnia 2010 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Emilii Oleksy – Przewodniczącej Komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji Emilia Oleksa – o godzinie 10.15 otworzyła posiedzenie Komisji   
i po powitaniu członków Komisji  i zaproszonych gości oświadczyła, iŜ zgodnie z listą 
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co wobec składu 
Komisji wynoszącego 8 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. Barbara Polańska  - Wójt Gminy 
2. ElŜbieta Głowacka  - Skarbnik Gminy 
3. Jadwiga Frąckiewicz  - kier. ZOSz. w Gzach 
4. Leon Pytel   - Przewodniczący Rady Gminy  
Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji  
    Rady Gminy Gzy. 
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.  
4. Projekt uchwały w sprawie  ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla  
    Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.  
5. Projekt uchwały w sprawie  zasad wypłacania diet radnym. 
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 
7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy.  
8. Sprawy bieŜące gminy. 
Wójt Gminy Barbara Polańska – zaproponowała wprowadzenie dwóch projektów uchwał 
tj. „Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budŜetu gminy, które nie wygasają            
z upływem roku budŜetowego 2010”  jako pkt 2 oraz „Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu” jako pkt 9 
porządku posiedzenia. 
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niŜej został przyjęty jednomyślnie:   
1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budŜetu gminy, które nie wygasają       
    z upływem roku budŜetowego 2010. 
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji  
    Rady Gminy Gzy. 
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.  
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5. Projekt uchwały w sprawie  ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla  
    Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.  
6. Projekt uchwały w sprawie  zasad wypłacania diet radnym. 
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 
8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy.  
9. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
    trybu zawarcia umowy najmu. 
10. Sprawy bieŜące gminy. 
Ad. pkt 1. 
Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka – wyjaśniła, Ŝe wszystkie moŜliwe zmiany, które 
przewidywała starała się wprowadzić w poprzedniej kadencji Rady. Jednak pomiędzy sesjami 
powstały nowe okoliczności. W związku z powyŜszym poprosiła o przyjęcie  proponowanych 
zmian, z uwagi na to, Ŝe pewne zmiany w budŜecie moŜe tylko wprowadzić Rada Gminy.      
Po stronie dochodów  w dziale 921 - zwiększenie o kwotę 100 zł.   Gmina otrzymała dotację     
z Biblioteki Narodowej w Warszawie  w wysokości 1.800 zł. Do budŜetu wprowadzono 
kwotę 1.700 zł.   RóŜnica do wprowadzenia – 100 zł. - na zakup nowości wydawniczych dla 
biblioteki. 
Po stronie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna -  zmniejszenia i zwiększenia       
o kwotę 8.680 zł.  Kwotę tę przeznacza się na wypłaty dodatków spisowych dla członków 
gminnego biura spisowego za wykonywanie prac związanych ze spisem rolnym w 2010 r.        
z dotacji celowej. Poinformowała, Ŝe po ostatnich wyjaśnieniach z  Centralnego Biura 
Spisowego nastąpiła zmiana klasyfikacji budŜetowej. Wskazano, Ŝeby wypłaty dodatków 
przeznaczyć do wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń - § 302. 
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa - zmniejszenia                 
i zwiększenia o kwotę 1.500 zł. PowyŜsza zmiana wynikła w związku z koniecznością 
remontu silnika samochodu poŜarnego OSP Gzy, który  zlecono osobie fizycznej. Kwotę tę 
przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia.  
Zaznaczyła, Ŝe remont silnika będzie kosztował znacznie taniej, niŜ zleciłby go firmie.  
W dziale 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenia i zwiększenia  o kwotę 21.300 zł. Po 
dokładnej analizie przewidywanych potrzeb do końca roku budŜetowego, zmiany dotyczą 
głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych w Publicznych Szkołach Podstawowych         
i Publicznym Gimnazjum. 
W dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszenia i zwiększenia o kwotę 500 zł. Kwotę tę 
przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia 
społeczne, co wynika z ostatnich pism. 
W dziale 921 Kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego – kwota 100 zł. – dotacja 
zwiększona na zakup ksiąŜek dla biblioteki. 
Plan dochodów  budŜetu po zmianach wynosi  – 9.460.347,09 zł., wydatki – 11.440.149,16 zł.  
Powiedziała, Ŝe powyŜsze zmiany są konieczne do zamknięcia budŜetu gminy  2010 r.  
Pytań nie było. 
Przewodnicząca Komisji  E. Oleksa – poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie       
zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 



- 3 - 
 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 2. 
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe w bieŜącym roku do realizacji był remont mostu na drodze 
gminnej we wsi Słończewo z terminem realizacji do dnia 30.11.2010 r.   W związku z tym , 
Ŝe firma która miała wykonać most, nie wyrobiła się  z realizacją i przystąpiła do pracy  na  
początku miesiąca grudnia,  ze względu na warunki pogodowe Pani Wójt przerwała robotę.  
W tej chwili będzie podpisany aneks do umowy z terminem wykonania do 30.06.2011 r. 
Dlatego w  projekcie uchwały jest propozycja, Ŝeby środki, które  są zaplanowane w budŜecie 
gminy przenieść jako środki niewygasające. 
Członek Komisji Zdzisław Sierzan – uznał, Ŝe zatrwaŜająca jest suma  na  remont mostu. 
Mówiono wcześniej na sesji   o 11.000 zł., i to miało być równie duŜo. 
Wójt. B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe przy kwocie 11.000 zł. mówiono,  kiedy most miała 
wykonać Gminna Spółka Wodna w Gzach. Obecnie most ma być z prawdziwego zdarzenia. 
W tym momencie na salę obrad przybyli członkowie Komisji: radna Pani Zofia Frąckiewicz     
i radny Pan Witold Czapliński. Aktualna ilość członków Komisji  biorących udział                  
w posiedzeniu – 8.  
Przewodnicząca Komisji E. Oleksa – poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie        
ustalenia wydatków budŜetu gminy, które nie wygasają  z upływem roku budŜetowego 2010. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” – pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesje Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3.   
Wójt B. Polańska – poinformowała, Ŝe na poprzedniej sesji Rady Gminy podczas ustalania 
składów osobowych komisji  nastąpiło przeoczenie. Wyjaśniła, Ŝe zgodnie z art. 18a pkt 2    
w skład komisji  rewizyjnej nie mogą wchodzić  przewodniczący i  zastępca 
przewodniczącego rady. W związku z tym, Ŝe w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy 
wszedł Pan Jacek Grochowski - Wiceprzewodniczący Rady, naleŜy dokonać zmiany                
i przegłosować 1 osobę. Z uwagi na to, Ŝe nie było pozycji, Przewodnicząca Komisji             
E. Oleksa zgłosiła wniosek proponując do składu  Komisji Rewizyjnej w miejsce 
Wiceprzewodniczącego Rady,   członka Komisji  Pana Witolda Czaplińskiego, na co Pan     
W. Czapliński wyraził zgodę.    
Przewodnicząca Komisji E. Oleksa – poddała pod głosowanie kandydaturę do składu 
Komisji Rewizyjnej w osobie radnego Pana W. Czaplińskiego.   
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”, 
przy 0 głosów przeciwnych oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała 
wniosek Przewodniczącej Komisji Pani E. Oleksa proponując do składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej radnego Pana Witolda Czaplińskiego.  
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Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji  
Rady Gminy Gzy – stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4. 
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe w projekcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy zostały podane minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia. 
Poinformowała, Ŝe Pan Wójt Zbigniew Kołodziejski pobierał  wynagrodzenie zasadnicze       
w kwocie -  4.600 zł., dodatek funkcyjny w kwocie - 1.700 zł., dodatek za wysługę lat            
w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie - 920 zł.  i dodatek specjalny        
w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie -  1.575 zł. 
Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel – zapytał Panią Skarbnik E. Głowacką o stan 
budŜetu na koniec roku 2010 i czy są zabezpieczone środki finansowe, poniewaŜ pracować 
trzeba  intensywniej  i  wymaga to  zapłaty. Jako Przewodniczący Rady zaproponował 
wniosek o utrzymanie kwoty dotychczasowej jaką pobierał były Wójt  Gminy Pan                 
Z. Kołodziejski       tj. 8.795 zł.  brutto. Zwrócił uwagę, Ŝe do załatwienia czeka duŜo spraw. 
Podkreślił, Ŝe Pani Wójt B. Polańska  wcześniej  pracowała jako Zastępca Wójta, 
pozałatwiała większość spraw i dlatego  jako Przewodniczący Rady uwaŜał, Ŝeby  utrzymać 
wynagrodzenie na poziomie dotychczasowego Wójta. 
Przewodnicząca Komisji E. Oleksa – poparła Pana Przewodniczącego Rady i Ŝeby nie 
zniechęcić Pani Wójt zaproponowała nieco podwyŜszenie poborów, Ŝeby Pani Wójt bardziej 
starała się o gminę i jeszcze lepiej pracowała.  
Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – uznała, Ŝe jest to przykre, Ŝe przed Wigilią i Świętami 
BoŜego Narodzenia radni ustalają pensję dla Wójta Gmin. Jej zdaniem, dopiero minął miesiąc 
od wyborów, radni nic jeszcze nie zrobili, a juŜ ustalają pobory. 
Przewodniczący Rady L. Pytel – wyjaśnił, Ŝe wszystkiego na raz nie da się zrobić. Ale 
odbyło się spotkanie Pani Wójt łącznie z jego udziałem z Kierownikiem Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „DAR-MED” z Panem doktorem Dariuszem Mikusiem, który 
przekazał na ręce Pani Wójt zobowiązanie zatrudnienia od dnia 02.01.2011 r.  dodatkowego 
lekarza i  podjęcie działań w stosunku poprawy na rzecz przyjmowania pacjentów z  terenu 
gminy Gzy. Dodał, Ŝe z treścią informacji jaką przekazał Pan dr Mikuś, Szanowną Komisję 
zapozna Pani Wójt. 
Przewodnicząca Komisji E. Oleksa – uznała, Ŝe od Pani Wójt nie moŜna wymagać cudów, 
poniewaŜ wszystko jest dopiero organizowane i dopiero się klei.  Pani Wójt musi za coś 
pracować i mieć jakieś wynagrodzenie, musi wiedzieć za co pracuje. 
Członek Komisji Witold Czapliński – był zdania, Ŝe Pan Przewodniczący Rady zna 
sytuację, w Radzie Gminy pracuje juŜ II kadencję i dobrze podszedł do sprawy. 
Członek Komisji Zdzisław Sierzan – zapytał,  czy będzie zatrudniony sekretarz gminy, czy 
będzie zastępca wójta? Uznał, Ŝe jeśli będzie  zastępca wójta i znowu trzeba będzie mu ustalić 
pobory w wysokości 8.000 zł., to budŜet będzie sporo nadszarpnięty. 
Przewodniczący Rady L. Pytel – poinformował, Ŝe z tego co wie, to trwają rozmowy            
z  1 osobą spoza terenu bądź z 2 innymi osobami na temat zatrudnienia sekretarza gminy.  
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Prawdopodobnie po posiedzeniach Komisji spotka się z Panią Wójt  i będzie chciał  równieŜ 
porozmawiać na ten temat, poniewaŜ wiadomo, Ŝe pracy będzie sporo,  i biurowej                   
i  załatwianie spraw bieŜących tj. sanitacji gminy, która stanowi powaŜny problem, który 
musi ruszyć jak najszybciej i strategii gminy, która musi być opracowana w roku 2011 r.,  
poniewaŜ gmina nie moŜe bez niej  funkcjonować.  
Członek Komisji Z. Sierzan – dodał, Ŝe  być moŜe będzie zatrudniony sekretarz gminy          
i zastępca wójta, a Rada Gminy nie będzie miała Ŝadnego wpływu na ustalenie dla nich 
poborów. 
Wójt B. Polańska – oznajmiła, Ŝe myśli nad zatrudnieniem sekretarza gminy. Uznała, Ŝe  na  
zatrudnienie zastępcy wójta  i sekretarza gminy nie stać.   
Przewodnicząca Komisji E. Oleksa – poddała pod głosowanie  wniosek Pana 
Przewodniczącego Rady Gminy tj. utrzymanie poborów na poziomie byłego Wójta Gminy 
Pana Zbigniewa Kołodziejskiego, dla Wójta Gminy Pani Barbary Polańskiej. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w wniosek. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy – stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5. 
Wójt B. Polańska – poinformowała,  Ŝe dotychczas zryczałtowana, miesięczna dieta dla 
Przewodniczącego Rady Gminy wynosiła 1.000 zł. netto. Wysokość diety radnego wynosiła 
100 zł bez względu na, czy  dany radny pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, czy 
funkcję Przewodniczącego Komisji.    
Przewodnicząca Komisji E. Oleksa – poddała pod głosowanie ustalenie zryczałtowanej, 
miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Gzy w wysokości 1.000 zł.  
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaproponowała  
ustalenie zryczałtowanej, miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Gzy             
w wysokości 1.000 zł.  
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla Przewodniczącego 
Rady Gminy Gzy – stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 
Przewodniczący Rady L. Pytel – powiedział, Ŝe tak jak wcześniej mówiła Pani Wójt, 
dotychczas wszyscy  radni za wyjątkiem Przewodniczącego Rady pobierali dietę w wysokości 
100 zł. Aby nie obciąŜać finansowo budŜetu gminy,  zaproponował podniesienie diet dla 
Przewodniczących  komisji stałych do wysokości 150 zł. od posiedzenia w komisji stałej         
i sesji, a  dla pozostałych  radnych do wysokości  120 zł.  Swoją propozycję uzasadnił duŜą 
ilością prac związanych w Radzie i być moŜe wyjazdami w teren.  
Członek Komisji Witold Czapliński  - zapytał, o dietę dla  Wiceprzewodniczącego Rady ? 
Przewodniczący Rady L. Pytel – odpowiedział, Ŝe był Wiceprzewodniczącym Rady              
i pobierał 100 zł.  
Członek Komisji Jadwiga Koc  – była przeciwna podnoszeniu wysokości diet.     
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Członek Komisji Z. Frąckiewicz – równieŜ była takiego samego zdania. Dodała, Ŝe kiedy 
zbierała podpisy o wsparcie jej kandydatury  na radną gminy mieszkańcy mówili, Ŝeby było 
bez podwyŜek, a dzisiaj  ma  zawieść ich zaufanie. Podziękowała za 20 zł. i uznała Ŝe  nie 
mogłaby ludziom spojrzeć w oczy. 
Członek Komisji Mieczysław Sadowski – zaproponował  dietę równą dla wszystkich, bez 
wyróŜniania, kombinacji i promowania w  kwocie 140 zł. netto.  
Przewodniczący Rady L. Pytel – stwierdził, Ŝe nie do końca wszystko powiedział,                 
i oznajmił, Ŝe była propozycja,  Ŝeby odejść od starej zasady i   dla Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy przydzielić dietę w wysokości 250 zł.  Powiedział, Ŝe była wspólna propozycja -   
120 zł. dla radnych, 150 zł.  dla Przewodniczących Komisji, i 250 zł. dla 
Wiceprzewodniczącego Rady za uczestnictwo w sesji , natomiast za posiedzenie w komisji –  
dieta jak dla normalnego członka. 
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe dla Wiceprzewodniczącego Rady diety nie moŜna 
rozdzielić na sesję, czy na  posiedzenie.  
Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski – powiedział, Ŝe z tego, co pamięta 
Wiceprzewodniczących Rady moŜna było wybrać kilku. Jednak praktyka uczy nas jednego, 
Ŝe rzadko  kiedy występuje Wiceprzewodniczący. Tak samo jest w Komisjach, gdzie  moŜe 
się to zdarzy raz, dwa razy w ciągu kadencji. Nie widzi takiego powodu, Ŝeby zróŜnicować 
diety.  Dodał, Ŝe teŜ był Przewodniczącym Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego.  Jedyna uciąŜliwość polega na tym, Ŝe trzeba  prowadzić pewne rzeczy. Wydaje 
mu się,  radni  powinni  teŜ traktować społecznie  tę sprawę, bo i tak dieta  nie jest taka 
strasznie niska. 
Członek Komisji W. Czapliński  - równieŜ był przeciw zróŜnicowaniu diet. 
Przewodnicząca Komisji E. Oleksa – poddała pod głosowanie  zróŜnicowanie diet dla 
Przewodniczących Komisji i pozostałych radnych.  
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – „za” 
zróŜnicowaniem diet dla Przewodniczących Komisji  i  pozostałych radnych było – 0 głosów, 
przy 8 głosach  „przeciwnych” oraz  0 głosów „wstrzymujących”. 
Członek Komisji Zdzisław Sierzan – zaproponował, dietę radnych pozostawić na starych 
zasadach.  
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe jeśli wysokość diety radnego będzie wynosić 100 zł., 
wówczas nie będzie podejmowana uchwała, poniewaŜ uchwała taka  jest podjęta,                     
i ewentualnie do tego tematu będzie moŜna wrócić po Nowym Roku. 
Członek Komisji J. Koc – poparła członka Komisji Pana Kaczorowskiego i zaproponowała 
dietę równą dla wszystkich radnych tj. Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczących 
Komisji  i pozostałych radnych  w kwocie 120 zł.  
Przewodnicząca Komisji E. Oleksa – poddała pod głosowanie  wniosek członka Komisji   
M. Sadowskiego – dietę w wysokości  140 zł.   
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 1 głosem „za”, 
przy 4 głosach „przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” nie przyjęła w/w propozycji . 
Jeden członek Komisji nie brał udziału w głosowaniu. 
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Przewodnicząca Komisji E. Oleksa – poddała pod głosowanie  wniosek członka Komisji   
Pani J. Koc  tj. dietę w wysokości 120 zł.  
Komisja w obecności 8 członków Komisji -  1 głosem „za”, przy  1 głosie „przeciwnym” oraz 
6 głosach „wstrzymujących”  nie przyjęła propozycji. 
Projekt uchwały w sprawie zasad wypłacania diet radnym – stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7.  
Wójt B. Polańska – poinformowała, Ŝe co roku w miesiącu grudniu  podejmowana jest 
uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy. Nadmieniła, Ŝe szczegółowy 
harmonogram pracy Rady trudno jest ustalić na rok 2011. W związku z tym  plan pracy Rady 
został podzielony na 4 kwartały i zostały wstawione tematy uchwał, które muszą być 
zrealizowane i w kaŜdym kwartale jest ostatni punkt” Podjęcie uchwał w sprawach bieŜących 
gminy”. Chodzi tu wszystkie inne uchwały, które wynikają z funkcjonowania gminy. 
Następnie przedstawiła tematykę pracy Rady.  
Pytań nie było 
Przewodnicząca Komisji E. Oleksa – poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesją Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8.    
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Gminy Gzy zawiera plany pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa i BudŜetu. Po czym przedstawiła 
propozycje pracy tych Komisji. 
Pytań nie było. 
Przewodnicząca Komisji E. Oleksa – poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia  planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesją Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 9. 
Wójt B. Polańska – poinformowała, Ŝe w roku 1990  była zawarta umowa                               
z Telekomunikacją Polską na wynajem pomieszczenia o powierzchni 16,50 m2 dla urządzeń 
Telekomunikacji. W pierwotnej umowie termin wynajmu ustalony został do 31.12.2010 r. 
Jednak w międzyczasie zmieniały się warunki  i do umowy były sporządzane aneksy. 
Wyjaśniła, Ŝe do 3 lat decyzję  o wynajmie lokalu moŜe podjąć Wójt Gminy. Natomiast na 
czas dłuŜszy niŜ 3 lata, albo na czas nieokreślony uchwałę podejmuje Rada Gminy.                
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W związku z powyŜszym przygotowany został projekt uchwały sprawie wyraŜenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Podała, Ŝe ostatnia 
kwota wynajmu 1m2 była w wysokości 0,33 zł. Telekomunikacja Polska płaciła 5,45 zł.   
Przewodniczący Rady L. Pytel – zapytał, na ile lat Pani Wójt będzie chciała zawrzeć umowę 
na wynajem? 
Wójt B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe w rozmowie z radcą prawnym, radca prawny 
powiedział, Ŝe korzystniej jest zawrzeć umowę na czas nieokreślony z podaniem terminu 
wypowiedzenia.    
Przewodnicząca Komisji E. Oleksa – poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesją Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 10. 
Wójt B. Polańska – powiedziała, Ŝe w sprawie poprawy  stanu opieki zdrowotnej na terenie 
gminy, do urzędu gminy poprosiła Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„DAR-MED”  Pana doktora Dariusza Mikusia. Podkreśliła, Ŝe efektem rozmowy jest 
informacja na temat funkcjonowania słuŜby zdrowia w roku 2011, w którym Pan dr Mikuś 
pisze o zatrudnieniu z dniem 03.01.2011 r. nowego lekarza   z projektem-harmonogramem 
pracy lekarzy w NZOZ „DAR-MED” na 2011 r. w Ośrodku Zdrowia  w Przewodowie            
i Szyszkach, który przedstawiła członkom Komisji. 
Przewodniczący Rady L. Pytel – dopowiedział, Ŝe  prosił Pana dr Mikusia,  Ŝeby 
przynajmniej   w 1 dzień w tygodniu lekarze przyjmowali pacjentów do godz. 18.00.  Pan dr 
Mikuś zobowiązał się, Ŝe po Nowym Roku sytuacja ulegnie zmienienie i nie w 1 dzień będą 
lekarze przyjmować pacjentów do godz. 18.00, tylko w 3 dni.  
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe w projekcie  harmonogramu takiego zapisu nie ma. 
Przewodniczący Rady L. Pytel – uznał, Ŝe jest bardzo źle. 
Wójt B. Polańska – poinformowała, Ŝe przy  rozmowie z Panem dr Mikusiem był Pan 
Przewodniczący Rady.  Panu dr Mikusiowi powiedziała, Ŝe jest to ostatnia rozmowa na temat 
funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Szyszkach i Przewodowie, gdyŜ na zebraniach 
przedwyborczych było tyle uwag, Ŝe musi się zdecydować tzn. albo pracować, albo szukać 
innego rozwiązania, o czym Pan dr Mikuś wie doskonale. 
Członek Komisji M. Sadowski – uznał, Ŝe Pan dr Mikuś na terenie gminy Gzy prowadzi 
ośrodki zdrowia i powinien być zapraszany na kaŜdą sesję Rady Gminy, aby przedstawił 
sprawozdanie, poniewaŜ utrzymuje się  ze społeczeństwa zamieszkującego na terenie gminy. 
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe Pan dr Mikuś umowę  na dzierŜawę obiektów do końca 
2012 r. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – uznał, Ŝe najlepszym rozwiązaniem jeŜeli Pan dr Mikuś 
nie wywiązuje się ze swoich obowiązków jest  nieprzedłuŜenie umowy.  
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe  jeśli Pan dr Mikuś nie wywiązuje się z obowiązków, to do 
Narodowego Funduszu Zdrowia wystarczy złoŜyć skargę. 
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Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, kto ma złoŜyć skargę, Pani Wójt, mieszkańcy gminy 
czy Rada?  
Wójt B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe jeŜeli będą skargi mieszkańców, Ŝe nie są 
zagwarantowane usługi, to NFZ będzie to sprawdzał i rozpatrywał. 
Członek Komisji ElŜbieta Kumińska – poinformowała, Ŝe lekarz pediatra przyjmuje tylko    
1 dzień w tygodniu w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie, i uznała, Ŝe od Nowego Roku         
w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach teŜ  jeden raz w tygodniu mógłby przyjmować lekarz 
pediatra. 
Informacja na temat funkcjonowania słuŜby zdrowia w roku 2011 z  projektem – 
harmonogramem pracy lekarzy POZ w NZOZ „DAR-MED” na 2011 r.  – stanowi załącznik 
nr 11 do niniejszego protokołu. 
Wójt B. Polańska – poinformowała, Ŝe radni pierwsze oświadczenie majątkowe składają      
w terminie 30 dni od dnia złoŜenia ślubowania. Do oświadczenia radny zobowiązany jest  
dołączyć oświadczenie  o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności 
gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat oraz oświadczenie,  
Ŝe  małŜonek radnego, bądź małŜonka nie są członkami władz zarządzających lub 
kontrolnych    i rewizyjnych  ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych 
osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.  
W dalszej wypowiedzi poinformowała o piśmie Dyrektora  Urzędu Statystycznego                 
w Warszawie przekazującym nowo wybranym radnym  Statystyczne Wademekum 
Samorządowca 2010 r. Zestaw materiałów  zawiera niezbędne środki i informacje potrzebne 
do wyrobienia sobie poglądu na temat sytuacji społecznej i gospodarczej całej gminy oraz 
poszczególnych miejscowości połoŜonych na jej terenie.   
Przewodniczący Rady L. Pytel – zaprosił wszystkich na wspólny opłatek, który 
zaproponował  między posiedzeniami Komisji. Nadmienił, Ŝe chce byśmy wspólnie pracowali 
i była miła atmosfera nie tylko przedświąteczna , ale przez cały czas. Powiedział, Ŝe będzie 
się starał ze wszystkich swoich sił  i umiejętności darzyć swoją radą i wsparciem dla działań  
Pani Wójt i czynić dobrą atmosferę  w Radzie Gminy oraz w całym społeczeństwie gminy 
Gzy. 
Członek Komisji W. Czapliński – prosił o zlikwidowanie  zakrzaczenia wiosną  na drodze 
Stare Grochy ( od P. Sadowskiego) – Osiek Aleksandrowo. 
Wójt B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe wszyscy wiedzą jak są zakrzaczone drogi gminne. 
Dlatego jeśli będzie usuwane zakrzaczenie będzie mniej środków na odśnieŜanie. Jej 
zdaniem,  naleŜy opracować program usuwania drzew na wszystkich drogach, poniewaŜ dróg 
jest duŜo i równie duŜo zgłoszeń na temat zakrzaczenia. Dodała, Ŝe jeszcze się nad tym nie 
zastanawiała i nie wie jak to zrobi. Być moŜe rozwaŜy zakup piły i zatrudnienie osoby           
w ramach robót publicznych. 
Członek Komisji M. Sadowski – nadmienił, Ŝe na drodze   Stare Grochy – Osiek 
Aleksandrowo, ktoś kto wycinał krzaki  robił to źle.  Zaapelował, do Pani  Wójt,  Ŝeby nie 
podpisywała tak przepracowanych godzin. Był zdania, Ŝeby pracownik robił to wolno, 
dokładnie i wykorzystał przydzielone godziny. 
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Członek Komisji Z Sierzan  - zapytał, czy przed Świętami BoŜego Narodzenia będą 
odśnieŜane drogi? Zaznaczył, Ŝe w Pękowie przez wieś droga jest przejezdna, ale jest tylko 
jeden ślad i nie ma jak się wyminąć. 
Wójt B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe  drogi odśnieŜane są i dziś, ale drogi, które są 
najbardziej potrzebne tzn. albo jest lekarz albo  są sygnały, Ŝe są nieprzejezdne. Podkreśliła, 
Ŝe wszystkie drogi gminne odśnieŜane są trzeci raz  i są to koszty, a jest to początek zimy.   
Członek Komisji E. Kumińska – prosiła o odśnieŜenie drogi od Państwa Filipowicz             
w stronę do lasu. 
Członek Komisji Rolnictwa i BudŜetu Joanna Świderska – poinformowała, Ŝe                   
w Sulnikowie jedna droga była odśnieŜona jeden raz, druga dwa razy.  Poprosiła                      
o odśnieŜenie tzw. pętli.  
                            Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca E. Oleksa                      
o godz. 11.50  zamknęła posiedzenie Komisji.    
 
Protokołowała:                                                                                  Przewodniczyła: 
 
Zofia Pszczółkowska 
 
 
 


