
P R O T O K Ó Ł  Nr XIII/08

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 27 marca 2008 roku

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach

pod przewodnictwem Marianny Filipowicz – Przewodniczącej Rady Gminy Gzy.

Przewodnicząca Rady Gminy M. Filipowicz  - o godz. 10.20 otworzyła XIII Sesję Rady 

Gminy  Gzy.  Po  powitaniu  radnych  i  zaproszonych  gości  oświadczyła,  iż  zgodnie  z  listą 

obecności  stanowiącą  załącznik  nr  1  do  niniejszego  protokołu  aktualnie  w  posiedzeniu 

uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób, stanowi 

kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  

Przedstawiła proponowany porządek obrad sesji.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.   

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach

    prowadzonych przez Gminę Gzy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu określającego szczegółowe warunki

    przyznawania, obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe

    zasady  i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla

    nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym.   

8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gzy oraz

    zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Gzy do

      przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji

      samorządowej opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2

      „Wzmocnienie potencjału  administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1

      „ Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego

      Kapitał Ludzki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta Gminy. 
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13. Zapoznanie się z treścią wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej

      w Warszawie.

14. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

15. Sprawy bieżące gminy.

16. Wolne wnioski i pytania.

Jednocześnie  zwróciła  się  z  pytaniem,  czy  ktoś  spośród  radnych  chciałby  wystąpić 

z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad?

Radni nie zgłosili wniosku o dokonanie zmian w porządku obrad.  Porządek obrad sesji został 

przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 3

Przewodnicząca  M.  Filipowicz  -   poinformowała,  że  protokół  z  poprzedniej  sesji  Rady 

Gminy odbytej  w dniu  28  grudnia  2007 roku Nr  XII/07  jest  wyłożony na  sali  obrad  do 

wglądu.  Radni  nie  wnieśli  uwag  do  wyłożonego  protokołu.  W związku  z  czym,   został 

przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 4

Pani  Agata  Wielgolewska  -  w  imieniu  Grupy  inicjatywnej  mieszkańców  Gminy  Gzy 

zaprezentowała  informacje  na  temat  edukacji  przedszkolnej.  Dostarczyła  argumentów 

i  wskaźników  co  można  zrobić   dla  małych  dzieci  w  gminie  Gzy.  Poinformowała,  że 

pierwsze  lata  życia  człowieka  to  złoty  rozwój.  Czym  wcześniej  dziecko  pójdzie  do 

przedszkola tym lepiej.  Niestety, odsetek dzieci w wieku 3-5 lat zapisanych do przedszkoli 

w Polsce jest najniższy wśród krajów Unii Europejskiej  i  wynosi ok. 30%. W Polsce  do 

edukacji małych dzieci nie przywiązuje się większego znaczenia, natomiast  50% możliwości 

intelektualnych kształtuje się do 4 roku życia. Z badań naukowych prowadzonych na całym 

świecie  wynika, że dzieci, które uczęszczały do przedszkoli  lepiej radzą sobie  w szkole, są 

bardziej samodzielne, lepiej rozwijają się emocjonalnie,   są bardziej wytrwałe w poznaniu 

świata.  W życiu dorosłym te same dzieci są lepiej wykształcone, osiągają wyższy standard 

życia, lepiej zarabiają, rzadziej korzystają z pomocy społecznej, rzadziej wchodzą w konflikt 

z prawem. Nadmieniła, że według stwierdzeń  naukowców dzieci z obszarów wiejskich są 

o  2  lata  opóźnione  pod  względem  edukacyjnym  w  porównaniu   z  ich  rówieśnikami 

w miastach.   
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Aby stworzyć jak najlepsze środowisko edukacyjne dla małych dzieci z terenu gminy Gzy, 

zaproponowała:  -  wpisać  do  długofalowych  planów  rozwoju  gminnej  strategii  edukację 

dotyczącą małych dzieci,   co pozwoli  na zabezpieczenie w budżecie gminy dodatkowych 

funduszy  na  ten  cel,   -  stworzyć  możliwość  pozyskania  funduszy   do  prowadzenia 

różnorodnych zajęć dla małych dzieci przez świetlice i biblioteki. Zaproponowała  również 

zapoznanie  się  z  programami  dotyczącymi  przedszkoli  ze  szczególnym  uwzględnieniem 

obszarów  wiejskich  oraz   zebranie  informacji  od  zainteresowanych  mieszkańców 

o możliwościach organizacji przedszkola. Przekazała, że w rozmowie z osobami, które miała 

przyjemność spotkać w gminie, są zainteresowani nie tylko korzystaniem z przedszkola,  ale 

i służenia pomocą osobistą.  Poinformowała, że Grupa inicjatywna mieszkańców Gminy Gzy 

jest  również  zainteresowana  tego  typu  pomocą  dla  innych  dzieci.  Zaproponowała  udział 

w  spotkaniach  i  konferencjach  dla  przedstawicieli  gminy.  Uznała,  że  korzyści  płynące 

z proponowanych działań  dla  gminy Gzy,   to  właściwy rozwój edukacyjny dzieci.  Dobra 

wczesna  edukacja  pomaga  wyrównywać  szanse  życiowe  dzieci  z  terenów  zaniedbanych 

kulturowo i ekonomicznie. Dzieci, które będą brały udział w dobrych zajęciach edukacyjnych 

poradzą sobie w zerówce,    będą lepiej uczyć się w szkole i nie będą musiały kończyć nauki 

na szkole średniej.  Lepiej wykształcone społeczeństwo to większe wpływy z podatków oraz 

mniejsze  koszty  z  pomocy  społecznej.  Poinformowała,  że   utrzymanie  przedszkola  oraz 

wynagrodzenia nauczycieli pracujących byłyby finansowane ze środków gminy. Miesięczny 

koszt utrzymania dziecka w przedszkolu waha się od 300 zł do 1.000 zł na 1 dziecko. Jej 

zdaniem, wybór dobrego przedszkola stał się równie ważny jak wybór kierunków studiów. 

Zaproponowała,  aby zapytać  mieszkańców, czy byliby ewentualnie  w stanie pokryć  cześć 

kosztów pobytu dzieci w przedszkolu.  Zaznaczyła, że  jeżeli gmina na początku nie miałaby 

możliwości finansowych,  to uważa, że część zainteresowanych osób byłaby w stanie pomóc 

w dofinansowaniu nawet 100 czy 150 zł. miesięcznie. Wówczas,   można byłoby finansować 

koszt  zatrudnienia  nauczyciela,  który  będzie  miał  określone  programy  i  będzie  mógł  je 

zastosować  względem  dzieci,  aby  zapewnić  ich  właściwy  rozwój.  Jej  zadaniem,   osoba 

pracująca  w gminie   obsługująca  Fundusze  Europejskie,  powinna  na bieżąco   przeglądać 

i sprawdzać informacje,  z jakich środków można skorzystać. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że jako Przewodnicząca Rady Gminy Gzy 

otrzymała  zaproszenie   na  seminarium   w  Pułtusku  związane  z  dzisiejszym  wykładem. 

Organizatorem seminarium jest Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. 
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Tematem szkolenia będzie,  jak upowszechnić edukację przedszkolną na terenie gminy oraz 

współpraca  z  Fundacją  Komeńskiego.  Razem  z  Panią  zajmującą  się   oświatą  w  gminie 

zamierza wziąć w nim udział. 

Następnie  poinformowała,  że  na  posiedzeniach  Komisji  Rady Gminy  było  rozpatrywane 

podanie  rolników wsi  Ostaszewo-Pańki   w sprawie  dofinansowania  odprowadzenia  wody 

z  pól, które miała wykonać Gminna Spółka Wodna. 

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  Kazimierz 

Żebrowski –  powiedział,  że  Komisja  zaproponowała,  aby  sprawę  dofinansowania 

odwodnienia pól we wsi Ostaszewo-Pańki na najbliższej sesji Rady Gminy wyjaśnił radca 

prawny.

Opinia Komisji  Oświaty,  Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy z dnia 

11.03.2008 r.  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu  Mariusz Mordwiński – poinformował, że 

jego Komisja sprawę dofinansowania odwodnienia pól we wsi Ostaszewo-Pańki odłożyła do 

wyjaśnienia przez radcę prawnego na najbliższej sesji Rady Gminy. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy z dnia 13.03.2008 r. stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszego protokołu. 

Radca  prawny  Bogusław  Sokalski –  wyjaśnił,  że  nie  ma  możliwości  prawnej 

dofinansowania przez gminę odwodnienia pól, ale temat jeszcze rozważy.

Kierownik   Wojewódzkiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w Warszawie 

Oddział w Ciechanowie Inspektorat w Pułtusku Jerzy Okoń – powiedział,  że do niego 

również wpłynęło podanie mieszkańców wsi Ostaszewo-Pańki odnośnie wykonania rurociągu 

odwadniającego.  Przypomniał,  że  na  terenie  części  gruntów  tej  wsi  melioracje  zostały 

wykonane w ramach rzeki Przewodówki.  Uznał, że Gminna Spółka Wodna  w Gzach na 

wykonywanie konserwacji  lub  zakup sprzętu melioracyjnego otrzymuje dotacje z Urzędu 

Marszałkowskiego.   W  związku  z  tym  zaproponował,  że  skoro   nie  ma  możliwości 

dofinansowania  odwodnienia  pól  przez  gminę,  aby  Gminna  Spółka  Wodna  przeznaczyła 

otrzymaną dotację  na wykonanie  napraw w formie zapomogi od Marszałka,  na odwodnienie 

pól,  z  późniejszą możliwością  odzyskania środków.  Uważał, że  wykonanie rurociągu na 

długości  500 m nie  wiąże  się  z  wielkimi  kosztami.  Według   jego  rozeznania   materiały 

i robocizna będą się mieściły w kosztach ok. 15.000 zł.  Jego zdaniem, sprawa mieszkańców 

wsi Ostaszewo-Pańki  jest stosunkowo mała, żeby wprowadzać ją do inwestycji. 
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Poinformował,  że  na  razie  z  terenu  Gminy  Gzy ma  zebrane  wnioski  o  melioracje,  które 

wpłynęły do Starostwa Powiatowego w ramach zlewni rzeki Tąsewki. W związku z tym, że 

rozpoznanie  potrzeb  zostało  wykonane  kilka  lat  temu,   zachodzi  konieczność  ich 

uaktualnienia.  Według  nowych  wymogów,   przy  opracowaniu  dokumentacji  technicznej 

muszą to być  kompleksy bardzo zwarte.  Obecnie nie  wie,   czy obszary,  na które zostały 

złożone wnioski stanowią kompleksy.  Poinformował,  że najwcześniej  na ten temat  będzie 

mógł coś powiedzieć w miesiącu kwietniu. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – zapytała,  czy jest  to melioracja podstawowa, czy 

szczegółowa?  

Kierownik  WZM i  UW Oddział  w Ciechanowie Inspektorat  w Pułtusku J.  Okoń – 

odpowiedział, że jest to melioracja szczegółowa. Zadanie jest za małe,  żeby przyjąć je do 

inwestycji.  Podkreślił, że nie chce  polemizować, ale wie, że na terenie innych gmin rada 

wspomaga Gminne  Spółki Wodne.

Radny Marian Jakubaszek – powiedział, że jako rolnicy nie uchylają się,  od wniesienia 

swojego udziału w kosztach i chcą  uprawiać  ziemię. Nadmienił, że nawozy sieją dopiero 

w sierpniu , ponieważ wcześniej stoi woda i jest jedno rozlewisko.   Tak jest u 5 rolników.

Kierownik  WZM i  UW Oddział  w Ciechanowie Inspektorat  w Pułtusku J.  Okoń – 

wyjaśnił, że dzisiaj przed sesją rozmawiał z Panem Bojarskim, który mu powiedział, że na 

zadanie  ma  opracowany  kosztorys,   chodzi  tylko  o  środki  finansowe. W związku  z  tym 

zaproponował,  aby Pan Bojarski  poinformował  rolników,  ile  kosztuje  wykonanie  zadania 

i rozliczył to obszarowo na  5 rolników.  Średnio na osobę byłaby to kwota  2.000 zł. lub 

2.500  zł.,   albo   na  pewno,   na  odwodnienie  pól  można  przeznaczyć  pieniądze 

z dofinansowania jakie otrzyma GSW z Urzędu Marszałkowskiego. Jego zdaniem,  temat 

powinien  być  rozstrzygnięty  miedzy  Zarządem  Gminnej  Spółki  Wodnej  w  Gzach, 

a mieszkańcami wsi Ostaszewo-Pańki.   

Prezes Gminnej Spółki Wodnej w Gzach Jacek Grochowski – powiedział, że Zarząd GSW 

w  Gzach   chętnie  spotka  się  z  mieszkańcami  wsi  Ostaszewo-Pańki.  Poinformował,  że 

Kierownik GSW Pan Bojarski zrobił kosztorys, który po minimalnych kosztach opiewa na ok. 

12.000  zł.   Ma  być  wykonane  700  m  rowu.  Uznał,  że  spotkanie  Zarządu  GSW  wraz 

z mieszkańcami  i udziałem Pana Wójta jest możliwe i są na nie otwarci. Wyraził nadzieję, że 

Rada Gminy i Pan Wójt znajdzie furtkę wyjścia, żeby pomóc tym rolnikom.
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Wniosek  rolników wsi Ostaszewo- Pańki w sprawie dofinansowania odprowadzenia wody 

z pól stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu  

Radni nie wnieśli żadnych interpelacji.

Ad. pkt 5

Kierownik  Zespołu  Obsługi  Szkół  w  Gzach  Jadwiga  Frąckiewicz  –  wyjaśniła,  że 

obowiązkiem organu prowadzącego jest ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 

dany rok kalendarzowy. Zapisy regulaminu obowiązują od stycznia do grudnia danego roku. 

Regulamin  określa  wysokość  stawek  dodatku  za  wysługę  lat,  dodatku  motywacyjnego, 

dodatku  funkcyjnego  i  za  warunki  pracy  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania 

nauczycielom tych dodatków. Regulamin zawiera również warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  oraz  godziny  doraźnych  zastępstw  dla 

nauczycieli. Poinformowała, że projekt regulaminu przedstawiony na posiedzeniach Komisji 

uległ  w 2 punktach  zmianie.  Jednocześnie  dodała,  że  zapisy regulaminu każdego roku są 

uzgadniane  ze  związkami  zawodowymi  tj.  z  przedstawicielem  Związku  Nauczycielstwa 

Polskiego   Zarządem Oddziału  Powiatowego  w  Pułtusku  i  Prezesem Ogniska  Gminnego 

ZNP. Ponieważ,  w regulaminie zawarte są zapisy dotyczące wysokości  z roku 2007,   po 

negocjacjach ze związkiem ustalono, że wychowawstwo będzie zwiększone o 5 zł. tj. z 75 zł. 

na  80  zł.  oraz  zmieniony  zostanie  zapis  dotyczący  wypłacanej  wysokości   dodatku 

motywacyjnego  dla  poszczególnych  nauczycieli.  Zapis  będzie  miał  następującą  treść: 

„Dodatek  motywacyjny  przyznaje  się  w  wysokości  nie  niższej  niż  5%  wypłacanego 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, ustalonego zgodnie z rozporządzeniem”. Odczytała 

opinię  ZNP  z  dnia  20.03.2008  r.   dotyczącą  uzgodnienia  regulaminu  wynagradzania 

nauczycieli na 2008 r. 

Opinia  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  Zarząd  Oddziału  Powiatowego  w  Pułtusku 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Jednocześnie poinformowała,  że ukazało się rozporządzenie,  które dotyczy wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli na rok 2008. Wynagrodzenie dla nauczyciela stażysty i nauczyciela 

kontraktowego wzrosło o 200 zł., dla nauczyciela mianowanego i dyplomowanego wzrosło 

o 185 zł.  W budżetach poszczególnych szkół naliczone jest   5% wzrostu wynagrodzenia. 

Przy takich stawkach wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie ok. 

10%. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych 5% środków własnych 

gminy na wynagrodzenia nauczycieli. 
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Ponieważ ostateczna subwencja jest mniejsza o ok. 35.000 zł.  brakuje ok.  150.000 zł.  na 

zabezpieczenia  wynagrodzenia  nauczycieli.  Zmniejszenie  subwencji  wiąże  się  z  corocznie 

ubywającą   liczbą uczniów.  Oznacza to,  że z  każdym rokiem we wszystkich  szkołach na 

terenie gminy jest mniej o 40 uczniów. Obecnie w szkołach uczy się 423 uczniów oraz 38 

dzieci w oddziałach zerowych.  Jednak od września br. do  szkół będzie uczęszczało ok. 390 

uczniów. Podkreśliła, że koszty utrzymania uczniów w poszczególnych szkołach są duże , a 

wynika to z małej liczebności klas.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski 

–  powiedział,  że  Komisja  nie  rozstrzygnęła  stanowiska  ZNP  Zarządu  Powiatowego 

w  Pułtusku   dotyczącego  propozycji  projektu  uchwały  w  sprawie:  ustalenia  regulaminu 

wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Gzy.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu  M.  Mordwiński –  poinformował,  że 

Komisja  negatywnie  zaopiniowała  propozycje  ZNP Zarządu  Powiatowego  w Pułtusku do 

projektu uchwały w sprawie:  ustalenia  regulaminu wynagradzania  nauczycieli  w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Gzy.  Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przedstawiony 

przez Wójta Gminy.

Przewodnicząca  M.  Filipowicz -   wyjaśniła,  że  Pan  Wójt  wystąpił  z  wnioskiem,  żeby 

dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy  wynosił 80 zł  miesięcznie. Związki zawodowe 

zaakceptowały zmianę. Ponieważ  opinie Komisji były negatywne zmianę tą musi poddać pod 

głosowanie.

Rada  Gminy  w  obecności  12  radnych  uczestniczących  w  posiedzeniu  –  8  głosami  „za” 

przyjęła zaproponowaną zmianę.

W dalszej  części  poinformowała,  że  kolejny  punkt    nad którym będzie  głosować Rada 

dotyczy  zmiany  zapisu    dodatku  motywacyjnego.  Poprzedni  zapis  brzmiał,  że  dodatek 

motywacyjny  nie  może  być  wyższy   niż  5%.  Ponieważ  Pani  Przewodnicząca  związków 

zawodowych powiedziała, że wykluczone jest,   żeby wszyscy nauczyciele mieli identyczne 

dodatki motywacyjne,  które  należą się przede wszystkim za szczególną dodatkową pracę 

i  osiągnięcia  dzieci.  W  związku  z  tym  nie  może  on  być  niższy   niż  5%  wypłacanego 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 

Rada  Gminy w obecności  12  radnych  uczestniczących  w posiedzeniu  –  11 głosami  „za” 

przyjęła zmianę § 10 pkt 4.
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Następnie  odczytała  projekt  uchwały   w  sprawie:   ustalenia  regulaminu  wynagradzania 

nauczycieli wraz z przegłosowanym poprawkami.

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 10 głosami „za” przy 

2 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XIII/57/08  w sprawie: ustalenia regulaminu 

wynagradzania  nauczycieli  w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Gzy  -  która  stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6

Kierownik Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – poinformowała, że obydwa dodatki 

mieszkaniowy  i wiejski są dodatkami socjalnymi.  Przy naliczaniu wynagrodzeń nauczycieli 

nie są one brane pod uwagę jako wynagrodzenie. Zgodnie z zapisem w Karcie Nauczyciela 

dodatek  wiejski  przysługuje  nauczycielom  pracującym  na  wsiach  w  wysokości  10% 

wynagrodzenia zasadniczego pobieranego przez danego nauczyciela. Powyższy dodatek nie 

może być niższy niż 10% , a nawet wyższy jeśli pozwalają na to środki finansowe. Z uwagi, 

na  to  ,  że  środków  jest  niewiele  pozostaje  zapis  ,  że   dodatek  wiejski  wypłacany  jest 

w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek mieszkaniowy w projekcie uchwały 

jest w wysokości z roku 2007 i uzależniony jest od stanu rodzinnego danego nauczyciela. Dla 

1osoby wynosi – 60 zł., dla 2osób – 74 zł. dla 3 osób – 89 zł., dla 4 osób i więcej – 103 zł. Do 

rodziny nauczyciela  wlicza się: jego współmałżonka, rodziców oraz dzieci będących na jego 

wyłącznym utrzymaniu. Wymienione dodatki są dodatkami obowiązującymi, z których organ 

prowadzący nie może zrezygnować.  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski 

–  poinformował,  że  Komisja  negatywnie  zaopiniowała  propozycje  ZNP dotyczące  zmian 

wysokości dodatków mieszkaniowych.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu  M.  Mordwiński –  poinformował,  że 

Komisja odrzuciła propozycję ZNP polegającą na podwyższeniu dodatków mieszkaniowych, 

a pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zaproponowany przez Wójta Gminy. 

Przewodnicząca  M.  Filipowicz –  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie:  regulaminu 

określającego  szczegółowe  warunki  przyznawania,  obliczania  i  wypłacania  dodatku 

mieszkaniowego  i  dodatku  wiejskiego  nauczycielom  w  szkołach,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Gmina Gzy  i poddała pod głosowanie.
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Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 9 głosami „za” przy 

3  głosach  „wstrzymujących”  podjęła  Uchwałę  Nr  XIII/58/08  w  sprawie:  regulaminu 

określającego  szczegółowe  warunki  przyznawania,  obliczania  i  wypłacania  dodatku 

mieszkaniowego  i  dodatku  wiejskiego  nauczycielom  w  szkołach,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Gmina Gzy    - która stanowi załącznik nr  7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Kierownik  Zespołu Obsługi Szkół  w Gzach J.  Frąckiewicz  -  powiedziała,  że kolejna 

nowelizacja  Karty Nauczyciela  zobowiązuje  do  utworzenia  Funduszu Zdrowotnego,  który 

będzie przeznaczony na zapomogi dla nauczycieli poszczególnych szkół. Fundusz Zdrowotny 

naliczony jest w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli. Na rok 2008 jest to kwota – 

16.860  zł.  podzielona  na  4  szkoły.  Projekt  określa,  kiedy   będzie  można  korzystać  z 

Funduszu, kto będzie rozpatrywać złożony wniosek. Z Funduszu Zdrowotnego będą mogli 

korzystać  nauczyciele  pracujący  obecnie  w  szkołach,  nauczyciele  renciści  i  nauczyciele 

emeryci.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski 

– przedstawił pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu  M.  Mordwiński -  również  przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.

Przewodnicząca  M.  Filipowicz –  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia 

regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń 

ze środków na pomoc zdrowotną dla  nauczycieli  zwanych dalej  Funduszem Zdrowotnym 

i poddała pod głosowanie.  

Rada  Gminy  w obecności  12  radnych  uczestniczących  w  posiedzeniu   -12  głosami  „za” 

podjęła  Uchwałę  Nr  XIII/59/08  w  sprawie:  przyjęcia  regulaminu  określającego  tryb  oraz 

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

nauczycieli  zwanych  dalej  Funduszem  Zdrowotnym  -  która  stanowi  załącznik  nr  8  do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8

Sekretarz Gminy B. Polańska – powiedziała, że obowiązkiem gminy jest podjęcie uchwały 

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

zwierzętom dalszej  opieki.  Powyższą uchwałę należy podjąć, ponieważ jest   coraz więcej 

psów, które potrzebują opieki. 
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Jeżeli gmina nie będzie miała stosownej uchwały, wówczas żadne schronisko nie podpisze 

z gminą umowy na odbiór i  przetrzymywanie psa. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 

w  Polsce  Zarząd  Główny   w  Warszawie  wydało  pozytywną  opinię  do  przedstawionego 

projektu uchwały wyłączając § 6, który miał  brzmienie „ Uśmiercanie  zwierząt może być 

uzasadnione wyłącznie względami  określonymi w art. 33 i 33a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o ochronie zwierząt.”  Opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku w tej 

sprawie  również będzie pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski 

– przedstawił pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu uchwały.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu  M.  Mordwiński -  również  przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.

Przewodnicząca M. Filipowicz – poddała pod głosowanie propozycję Towarzystwa Opieki 

nad Zwierzętami polegającą na wyłączeniu z projektu uchwały § 6 dotyczącego uśmiercania 

zwierząt.

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 11 głosami „za” przy 

1 głosie „wstrzymującym” przyjęła zaproponowaną poprawkę do w/w projektu uchwały.

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu 

gminy Gzy oraz zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki z wyłączeniem § 6 i poddała pod 

głosowanie.

Rada  gminy  w  obecności  12  radnych  uczestniczących  w  posiedzeniu  –  12  głosami  „za” 

podjęła Uchwałę Nr XIII/60/ 08 w sprawie:  wyłapywania bezdomnych zwierząt  z terenu 

gminy  Gzy  oraz  zapewnienia  tym  zwierzętom  dalszej  opieki  –  która  stanowi  załącznik 

nr  9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała,  że projekt uchwały w sprawie: zmian  budżetu 

gminy  Gzy  na  rok  2008   był  szczegółowo  omawiany  na  posiedzeniach  poszczególnych 

Komisji. Nadmieniła, że subwencje oświatowe były przyznane na podstawie projektu budżetu 

państwa  i  zapisane  w  uchwale  budżetowej.  Po  zatwierdzeniu  budżetu  państwa  Minister 

Finansów  powiadomił  gminę  o  ostatecznej  subwencji,   jaka  przyjęta  została  do  ustawy 

budżetowej na rok 2008. Subwencja uległa zmniejszeniu o kwotę - 34.877 zł. W związku 

z tym subwencja na rok 2008 wynosi ostatecznie  - 4.619.940 zł. z tego część wyrównawcza – 

2.079.243 zł. i część oświatowa – 2.540.697 zł. 
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Aby doszło do zgodności zapisu ustawy budżetowej z uchwałą zostały zmniejszone  dochody 

o  kwotę  –  34.877  zł.   W  wydatkach  zostały  wprowadzone   2  zmiany.  Chodzi  tu 

o wprowadzenie w dziale 754  kwoty – 3.000 zł.    z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia 

Policji  na  zakup  kserokopiarki  i  pozostałego  wyposażenia  dla  Zespołu  Prewencji  Policji 

w  Gzach.  Przypomniała,  że  w  sprawie  tej    w  ubiegłym  roku  była  podjęta  uchwała 

o przekazaniu środków na zakup paliwa, ale Policja zrezygnowała i prosiła,  aby środki te 

przekazać  na Fundusz Wsparcia  na zakup kserokopiarki  dla  Zespołu Prewencji  w Gzach. 

Ponieważ, był to już koniec roku,  a zakupy odbywają się      w Wojewódzkiej Komendzie 

Policji  w Radomiu,  nie  było  możliwości  zrealizowania  tego zadania  i  środki te pozostały 

niewykorzystane w ubiegłym roku - przeszły w wolne środki, a obecnie zostały przywrócone 

na  w/w  zadanie.  Kwotę  –3.500  zł.  przeznacza  się  na  opłaty  związane  ze  składowaniem 

odpadów stałych  w Grochach  Serwatkach.  Wydatek  ten  również  został  pokryty  wolnymi 

środkami z roku ubiegłego. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski- 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu  M.  Mordwiński –  powiedział,  że  jego 

Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca  M.  Filipowicz –  odczytała  projekt  uchwały w sprawie:   zmian  budżetu 

gminy Gzy na rok 2008 i poddała pod głosowanie.   

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu 10 głosami „za” przy 

2  głosach  „wstrzymujących”  podjęła  Uchwałę  Nr  XIII/61/08  w  sprawie:  zmian  budżetu 

gminy Gzy na rok 2008 – która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.    

Ad. pkt 10 

Sekretarz  B.  Polańska  -   powiedziała,  że  na  szkolenia  pracowników  administracji 

samorządowej możemy skorzystać z Funduszy Europejskich. Jednak są to olbrzymie kwoty, 

ponieważ   jeden   projekt  opiewa  na  minimum  800.000  zł.   Dlatego  też,  gmina  weszła 

w porozumienie  z  gminami,  których jest  10,  żeby opracować wspólny projekt,  złożyć  go 

i  skorzystać ze  środków  unijnych.  W  celu  realizacji  przedsięwzięcia  potrzebne  jest 

upoważnienie przez Radę Pana Wójta do przystąpienia do umowy partnerskiej. Partnerami 

umowy partnerstwa będą następujące urzędy gminy:  Sochocin,  Pokrzywnica,  Gzy,  Sońsk, 

Dzierzgowo, Opinogóra-Górna, Nowe Miasto, Świercze, Naruszewo, Winnica. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski- 

powiedział, że  Komisji pozytywnie zaopiniowała   przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu  M.  Mordwiński –  stwierdził,  że  jego 

Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na 

przystąpienie przez gminę Gzy do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla 

kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” 

Działania  5.2.  „Wzmocnienie  potencjału  administracji  samorządowej”  Poddziałania  5.2.1 

„ Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki i poddała pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności  12  radnych  uczestniczących  w posiedzeniu  –  12 głosami  „za” 

podjęła Uchwałę Nr XIII/62/08 w sprawie:  wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę 

Gzy do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji 

samorządowej  opracowanego  dla  Priorytetu  V  „Dobre  rządzenie”  Działania  5.2. 

„Wzmocnienie  potencjału  administracji  samorządowej”  Poddziałania  5.2.1  „Modernizacja 

zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – która 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11

Przewodnicząca M. Filipowicz –  poinformowała, że skargę na bezczynność Wójta Gminy 

wniosła Pani Wiesława Koseska.

Wójt  Gminy  Zbigniew  Kołodziejski –  wyjaśnił,  że  skarga  na  bezczynność  Wójta  nie 

wynikła z jego winy.  Pani Koseska to osoba konfliktowa, która chciała rozgraniczyć grunty 

i ustalić gdzie jest miedza ze wszystkimi sąsiadami. Takie rozgraniczenie było robione kilka 

lat temu. Na gruncie był geodeta, a   ugody były podpisane z wszystkimi rolnikami. Jednak 

Pani  Koseska  wniosła  odwołanie.   Po  kilku  latach  Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

w  Ciechanowie  wystąpiło  do  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego   o  kasację 

w przedmiocie postępowania rozgraniczeniowego. W związku  z tym, że NSA dopatrzył się 

pewnych nieprawidłowości,  przesłał sprawę  do urzędu gminy do ponownego rozpatrzenia. 

Na dzień dzisiejszy są już podjęte pewne działania. Jednak   wymaga to czasu  i wiąże  się 

z  kosztami dla gminy.   



- 13 -

Ze względu na to, że zmienili się właściciele gruntów i nie wszędzie zostały przeprowadzone 

sprawy spadkowe, wystąpiono do Pani Koseskiej z zapytaniem,  czy jest skłonna ograniczyć 

swój wniosek do nieruchomości,  których właścicielami są znani i prawa ich ujawnione są 

w księgach wieczystych. Na wystosowane pismo Pani Koseska nie udzieliła odpowiedzi.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski-

powiedział,  że  Komisja  zapoznała  się  ze  skargą  Pani  Wiesław  Koseskiej  i  pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – również powiedział, że 

jego Komisja zapoznała się ze skargą i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca M. Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi 

na bezczynność Wójta Gminy i poddała pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 9 głosami „za” przy 

3 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XIII/63/08 w sprawie: rozpatrzenia skargi 

na bezczynność Wójta Gminy – która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Skarga Pani Wiesławy Koseskiej na bezczynność Wójta Gminy – stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12

Przewodnicząca  M.  Filipowicz  –  powiedziała,  że  skargę  na  działalność  Wójta  Gminy 

wniosła Pani Jadwiga Zaradkiewicz.

Wójt Z. Kołodziejski – przypomniał, że w/w pisze skargi od lat, ponieważ uważa, że zginęło 

jej  kilkanaście  arów  z  drogi,  która  dawniej  biegła   między  wsiami  Przewodowo-Parcele 

i  Kozłówka.  Po  przyłączeniu  części  mieszkańców  wsi  Przewodowo-Parcele  do  sołectwa 

Kozłówka   droga  jak  była  tak   istnieje  nadal   i  figuruje  na  gminę.   Pani  Zaradkiewicz 

natomiast uważa, że droga powinna należeć do jej gospodarstwa. Jego zdaniem, droga jest 

gminna.  

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że nie jest to jedyna skarga.  Pani Zaradkiewicz 

skargi  pisze  zarówno  do  gminy  jak  i   do  Wojewody  Mazowieckiego,  który  zgodnie 

z kompetencją skargi przesyła do Rady Gminy. Wymieniona napisała skargę na 4 strony, ale 

z treści   nie wiadomo o co w niej  chodzi.  Nadmieniła,  że sprawę zna również sołtys  wsi 

Kozłówka – Pani Jadwiga Koc, która jest obecna na sesji. Pani Zaradkiewicz drąży ten sam 

temat, że zginęło jej kilka arów. 
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Poinformowała,  że z uzasadnienia   do skargi z  2004 r.  wynika,  że sprawa ciągnie  się od 

września 1964 r. Przez ten czas była już i w Sądzie Administracyjnym, w którym  została 

uchylona.         

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski-

poinformował,  że  Komisja  zapoznała  się  ze  skargą  Pani  Jadwigi  Zaradkiewicz  oraz 

pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  rozpatrzenia  skargi  na  działalność 

Wójta Gminy.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu  M.  Mordwiński –   również  wyraził 

identyczne stanowisko swojej Komisji.

Przewodnicząca M. Filipowicz -  odczytała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi 

na działalność Wójta Gminy i poddała pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 11 głosami „za” przy 

1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwalę Nr XIII/64/08 w sprawie : rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy – która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

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

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że w ubiegłym roku w dniach 5.09. – 9.11.2007 

odbyła się kontrola finansowa gospodarki finansowej gminy, która została przeprowadzona 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Kontrolą objęto okres od 1.01.2006 r. do 

31.12.2006  r.  zgodnie  z  programem  kontroli.   Po  zakończeniu  kontroli,   RIO  w  swoim 

wystąpieniu pokontrolnym,   stwierdziła  niewielkie  niedociągnięcia  i nieprawidłowości.  Na 

stwierdzone   zalecenia,   udzielono  pisemnej  odpowiedzi.   Przedstawiła  treść  wystąpienia 

pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stanowi załącznik 

nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 14

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji nie było i odpowiedzi.

Ad. pkt 15

Wójt.  Z.  Kolodziejski  – uznał,  że  obecnie  najważniejszą  sprawą  jest  profilowanie 

i żwirowanie dróg gminnych.  Przetarg na żwirowanie dróg jest już rozstrzygnięty i został 

wyłoniony wykonawca. 
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Zapotrzebowania  z  poszczególnych  wsi  i  obserwacji  własnych  zostaną   rozpisane 

i  rozdzielone.  Żwir  będzie  wożony  w  miesiącu  kwietniu.   Odnośnie  profilowania  dróg 

powiedział, że w tym roku część sołtysów chce, aby równiarkę puścić przed nawiezieniem 

żwiru,  natomiast  część po nawiezieniu.

W sprawie oświetlenia ulicznego powiedział,  że jest zapotrzebowanie z 10 wsi. Punkty są 

w różnych miejscach. Sprawa była rozpatrywana na posiedzeniach poszczególnych Komisji, 

jednak nie  została  rozstrzygnięta  ze względu na brak rozeznania  w kosztach.  W związku 

z tym zobowiązał się, że postara spotkać się z inwestorem Zakładu Energetycznego, aby ten 

dokonał   wyceny  poszczególnych  punktów.  Poinformował,  że  na  posiedzeniu  jednej 

z Komisji było zalecenie aby,   zrobić to do dzisiejszej sesji Rady Gminy.  Druga Komisja 

postanowiła sprawę odłożyć do sesji kwietniowej. Podkreślił,  że przed dzisiejszą sesją nie 

miał możliwości spotkania się z inwestorem,  gdyż ten przebywał na urlopie. Ma nadzieję, że 

do  sesji  w  kwietniu  spotka  się   z  inwestorem,  a  ten  dokona  wyceny  poszczególnych 

inwestycji.  Wówczas  jako Wójt wystąpi z konkretną propozycją. Poinformował, że gmina 

czeka  również  na  załatwienie  wniosków  złożonych  do  Marszałka  Województwa 

Mazowieckiego. W związku z tym,  szykują się zmiany w budżecie gminy. W grę wchodzi 

również kwestia podwyżek dla nauczycieli.  Uznał, że nie wie jak z tego wybrniemy.   Być 

może trzeba będzie  zaciągać  kredyty.  Dodał,  że  wnioski w sprawie zamontowania  latarni 

oświetleniowych  to  wnioski,  które  zostały  złożone  aktualnie  i  wnioski  złożone  w  czasie 

wyborów sołtysów.    

Zaznaczył,  że  będzie  również  przygotowywana  dokumentacja  na  drogi,  które  były 

zaplanowane  i przewidziane do przebudowy  i są na ten cel środki.

Poinformował,  że  mieszkańcy  gminy  zgłaszają  zakrzaczenia.  Sprawy  te  wydają  się  być 

proste,  ale  żeby uniknąć nieprzyjemnych przypadków musi pojechać na miejsce i wszystko 

zobaczyć.

Ad. pkt 16  

Radny Wiesław Światkowski – poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia 

i  Bezpieczeństwa  Publicznego  w  dniu  11.03.2008  r.  złożył  wniosek  o  wybudowanie 

przystanku PKS dla dzieci w Słończewie. Obecnie stoi tam tylko słupek. Mieszkańcy wsi 

pobudują sami  przystanek.  Chodzi  tylko  o materiał,  który będzie  kosztował  ok.  3.000 zł. 

Poprosił o akceptacje wniosku przez Radę.
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Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki – poruszył sprawę budowy ekologicznych oczyszczalni 

przyzagrodowych.  Zapytał,  czy na ten temat  mógłby uzyskać  więcej  informacji?  Poprosił 

o inny lokal na biuro dla Kierownika Gminnej Spółki Wodnej w Gzach. Jego zdaniem,   biuro 

GSW znajduje sie w nieodpowiednim miejscu, ponieważ kiedy  wejdzie się  do budynku, 

w korytarzu jest ciemno i trudno  dotrzeć do drzwi.  Poprosił również  o  powiadomienie 

Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku,  aby ten solidnie załatał dziury    w jezdni na  drodze 

powiatowej Szyszki – Ostaszewo Wielkie. Uznał, że  po upływie tygodnia od załataniu dziur 

problem  pojawia  się  z  powrotem.  Przypomniał,   także  że  mieszkańcy  rejonu  Szyszk 

korzystają z remizy OSP  w Szyszkach. W remizie odbywają się szkolenia, zebrania i wybory. 

W związku z tym zapytał,  czy nie można byłoby  dojazdu do remizy na powierzchni  ok. 

200m2 przykryć  żwirem,  lub położyć  dywanik  asfaltowy?  Wiosną,   czy jesienią  w czasie 

wyborów są problemy z przejściem.  

Sołtys wsi Żebry – Wiatraki Bożena Ostaszewska -  przypomniała, że w 2000 r. składała 

do Pana Wójta wniosek w sprawie wyorywania drogi. Prosiła o geodetę. W ubiegłym roku 

był spokój. Obecnie konflikt narasta i pewnie znajdzie się w sądzie grodzkim, ponieważ droga 

zaczyna  się  robić  o  szerokości  1,20  m.  Pan  Wójt   był  na  miejscu  i  zna  sprawę. 

Zaproponowała,  aby w czasie kiedy będą robione pomiary w Porzowie, geodetom udało się 

przyjechać  do  wsi  Żebry-Wiatraki.  Nadmieniła,  że  do  tej  pory  w powyższej  sprawie  nie 

uzyskała żadnej odpowiedzi. Zapytała, co będzie z tą drogą, czy będzie zamknięta, jak będą 

jeździć?  Nadmieniła,  że  w ubiegłym roku na    kwietniowej  sesji  Rady Gminy w Planie 

Rozwoju  Lokalnego  została  przesunięta  przebudowa   drogi  gminnej  Żebry-Falbogi  - 

Gąsiorówek. W imieniu mieszkańców wsi zapytała, czy  w tej sprawie  będzie coś  robione 

w tym roku ? Poinformowała, że powyższa droga jest w stanie  krytycznym  , są wyboje i jest 

zarośnięta  krzakami,  a  jazda  tą  drogą  to  horror.  Uznała,  że  droga  była  ujęta  w  PRL, 

opracowana  została  dokumentacja  i  miało  się  coś  dziać.  Przypomniała,  że  w  realizacji 

asfaltowania  drogi  miał  być  też  udział  środków ze  sprzedaży  remizy  Ochotniczej  Straży 

Pożarnej. W związku z tym jest trochę czary goryczy, że droga  jest  nierealizowana. Poza 

tym poinformowała, że Wójt Gminy Świercze tyczy drogę do granicy naszej gminy i w tym 

roku będzie kładziony asfalt. Zapytała, czy musi się powtarzać historia, że kiedy Wójt Gminy 

Świercze na odcinku naszym robi drogę,  to my dołączamy do niej po 4 lub 9 latach, czy nie 

można zrobić jednej drogi w jednym roku?
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Radna Zofia Frąckiewicz –  poinformowała,  że   droga powiatowa Gotardy – Szyszki  na 

zakręcie w Szyszkach do połowy jest zalana przez wodę. Wczoraj wodę wypompowała  straż, 

a powiat w tym temacie nie robi nic. Następnie zapytała, jak daleko poszły sprawy związane 

z uregulowaniem stanu prawnego własności remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkach 

i czy Pan Wójt już coś załatwił w tej kwestii dla straży lub gminy? Dodała, że myślała, o tym, 

że może Pan Wójt przysłałby geodetę, aby wytyczył jak ma wyglądać ta działka. 

Sołtys  wsi  Słończewo  Jacek  Grochowski –  mówił  o  problemie,  o  którym  wcześniej 

poinformowała  radna Z. Frąckiewicz. Dodał, że droga była zalana przez ok. 3 miesiące. Po 

wypompowaniu  wody   okazało  się,  że  w  drodze  powstała  wyrwa.  Przypomniał,  też 

o krzakach wyciętych przez drogowców na prośbę Pana Wójta, które leżą w rowie i wystają 

aż na pobocze. Uznał, że jest gorzej jak było. Poprosił Pana Wójta  o przekazanie tych spraw 

do Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.

Sołtys wsi Kozłówka Jadwiga Koc – powiedziała, że pytają ją rolnicy, czy jest pomoc przy 

wypełnianiu wniosków na dopłaty obszarowe? Następnie poinformowała, że stan techniczny 

przystanku w Kozłówce grozi bezpieczeństwem. Na przystanku czekają dzieci,  a wypadają 

cegły.  Poprosiła  o  jego  wyremontowanie.  Jednocześnie   zapytała,  czy   coś  jest   robione 

w  kierunku  przystąpienia  gminy  do  Lokalnej  Grupy  Działania  „Zielone  Mosty  Narwi”. 

Nadmieniła, że w  sprawie tej    miało być  zorganizowane spotkanie. 

Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński - prosił  o oznakowanie przy drodze wojewódzkiej 

nr 618 nowej drogi do wsi Mierzeniec.  Znak informacyjny należy postawić we wsi Osiek 

Górny gm. Gołymin – Ośrodek.  Zaznaczył, że powyższa sprawa  ciągnie się już od 5 lat. 

Sołtys wsi Grochy-Imbrzyki Roman Niesłuchowski – poinformował, że zgłaszał do Pana 

Wójta problem, że firma BŁYSK –Bis Sp. z o.o. z Makowa  Mazowieckiego  nie odbiera 

śmieci. Zapytał, czy Pan Wójt dzwonił do firmy, a jeśli tak, to  jakiej udzieliła odpowiedzi? 

Zasygnalizował, że dziury w drodze powiatowej Kozłówka – Krzemień były łatane, ale są 

nadal. 

Wójt Z. Kołodziejski – na zadawane pytania udzielił następujących odpowiedzi: 

-  W  sprawie  pobudowania  przystanku  PKS  w  Słończewie  –  którą  zgłosił  radny 

W. Światkowski  wyjaśnił,  że sprawa ta była  omawiana na posiedzeniu Komisji  Oświaty, 

Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego.  W  budżecie  gminy  są   środki  na  ten  cel.  Jeśli 

mieszkańcy wsi Słończewo sami wybudują przystanek,    to pieniądze na zakup materiału 

zostaną przeznaczone.  
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-  Odnośnie  budowy  ekologicznych  oczyszczalni  przydomowych  odpowiedział,  że  takie 

spotkanie z sołtysami już się odbyło. Na dzisiejszą sesję starał się zaprosić  osobę, która była 

na tym spotkaniu,   aby przedstawiła  problem szerzej  i  żeby można było  podjąć go dalej. 

Jednak  osoba  ta  nie  mogła  przyjechać,   ponieważ  musiała  wyjechać  na  szkolenie. 

Zaproszenie zostanie  ponowione w miesiącu kwietniu. Uznał, że ma  nadzieję, że uda się tej 

osobie przyjechać,  i temat  ten bardziej uszczegółowić. 

- W kwestii lokalu na biuro dla Kierownika Gminnej Spółki Wodnej w Gzach odpowiedział, 

że gmina na dzień dzisiejszy nie posiada  takiego lokalu. Jeśli coś  w tym temacie poprawi się, 

to o sprawie pomyśli.

- Jeśli chodzi o załatanie dziur na drodze powiatowej Szyszki – Ostaszewo Wielkie wyjaśnił, 

że  położony dywanik  asfaltowy  jest  jednowarstwowy.  W związku  z  tym jest  trudny do 

należytego utrzymania.  Podczas,   gdy drogowcy załatają  dziurę w jednym miejscu  ,   już 

w  drugim  powstaje  następna.   Jego  zdaniem,   problem  na  tym  odcinku   może  jedynie 

rozwiązać położenie drugiej warstwy asfaltu.

- Dywanik asfaltowy przy remizie OSP w Szyszkach należałoby zrealizować. 

- Odnośnie wyorywania drogi w Żebrach-Wiatrakach  powiedział, że zna sprawę i być może 

w tym temacie uda się coś zrobić.

- W sprawie przesunięcia w PRL przebudowy drogi Żebry-Falbogi -Gąsiorówek o długości 

2 km poinformował, że o tym zadecydowała Rada Gminy i  nie znaczy to,  że w tej kadencji 

drogi  nie będzie. Osobiście nic tu nie może powiedzieć. Nadmienił,  że będą różne środki 

pomocowe i różne programy. Gmina będzie występować o środki i  być może uda się drogę 

zrealizować .  W związku z tym, że na rok 2008 w planach budżetu gminy do realizacji drogi 

tej nie ma, zachodzi konieczność  doraźnego jej  żwirowania i profilowania. Natomiast jeśli, 

Wójt Gminy Świercze  tyczy drogę do granicy naszej gminy i położy asfalt,  to dla nas jest to 

zachęta. 

-  W  kwestii  zalanej  drogi  powiatowej  w  Szyszkach  stwierdził,  że  faktycznie  tak  jest, 

a problem tkwi w tym, że nie odchodzi woda.  Jako Wójt Gminy chciał pomóc dyrektorowi 

ZDP  w  Pułtusku,  dlatego  strażacy  wypompowali  wodę  z  jezdni.  Dyrektor  obiecał,  że 

w zamian za to, coś zrobi ze swoich środków  na terenie gminy.  Jego zdaniem, żeby załatać 

w asfalcie wyrwę trzeba poczekać aż wyschnie.

Poinformował, że  na dzisiejszą sesję Rady Gminy był  zaproszony dyrektor ZDP,  jednak 

nie przyjechał, ponieważ przebywa na urlopie.  
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- W sprawie działki pod remizę OSP w Szyszkach poinformował, że temat jest trudny. Do 

załatwienia  sprawy  wchodzą  3  elementy  (woda,  staw  i  pas  ziemi  Pana  Chojnackiego, 

a  obecnie  Państwa Niesłuchowskich  ).   Stan  prawny własności  należy załatwić  sądownie 

przez zasiedzenie. Wówczas,   sąd wskaże,  a geodeta  wytyczy działkę.  Uważał, że sprawę 

należy  zacząć od uzgodnień  z Państwem Niesłuchowskim,  aby swoje  grunty pod remizą 

przekazali nieodpłatnie, lub za nie zapłacić.

Radna Z. Frąckiewicz – zapytała Pana Wójta,  czy wie  jaka jest powierzchnia tej działki?

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że  powierzchnia działki nie jest wiadoma.

Radca prawny B. Sokalski – wyjaśnił,  że remiza OSP w Szyszkach stoi na 3 działkach. 

Jedna działka ma uregulowany stan prawny (grunty prywatne) , natomiast pozostałe 2 działki 

OSP  może  załatwić  przez  zasiedzenie,  pod  warunkiem  wniesienia  spraw  do  sądu  o 

zasiedzenie  i  uregulowanie  spraw  z  właścicielem  części  działki,  która  jest  w  rękach 

prywatnych.  Uznał,  że  inaczej  nie  ma  sensu   drążyć  sprawy.  Sąd   przyjmie  sprawę  o 

zasiedzenie, jeżeli 1/3 działki ma uregulowany stan prawny,  a wnioskodawca przynajmniej tę 

część działki, którą użytkował nabędzie ją, czy to odpłatnie, czy nieodpłatnie.  Sprawa jest 

bardzo  skomplikowana.  Wniosek  o  zasiedzenie  może  złożyć  tylko  OSP,  która  posiada 

osobowość prawną i osobowość w sądzie. Gmina o zasiedzenie na gminę wystąpić nie może. 

Podsumowując  -   trzeba   uregulować  stan  prawny  przez  zasiedzenie   2  działek  mając 

wcześniej załatwioną sprawę  3 działki.

Radny Stefan Zadrożny – powiedział, że chciałby się czegoś dowiedzieć na temat działki 

w Przewodowie. Uznał, że sprawa też jest zagmatwana i byłoby dobrze gdyby działka była 

własnością OSP. Działkę w Przewodowie OSP użytkuje przez kilka lat.

Radca prawny B. Sokalski – był zdania, że skoro działka jest już użytkowana  30 lat, to OSP 

może zostać jej właścicielem przez zasiedzenie.

Wójt  Z.  Kołodziejski -   wyjaśnił,  że  powyższa  działka  ma  właściciela,  i  sprawę 

z  jej właścicielem  należy załatwić w sądzie.

Sołtys wsi Gzy Marian Zawadzki - jego zdaniem sprawa musi znaleźć się w sądzie. Według 

tego co wysłuchał,  uznał,  że  w Gzach sprawa jest  najprostsza.   Jednak,   żadna  straż nie 

załatwi sprawy sama, musi pomóc w tym  Pan Wójt i Rada Gminy.

Wójt  Z.  Kołodziejski –  uznał,  że  sprawa  stanu  prawnego  własności  OSP  to  spuścizna 

Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 
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O załatwienie takich spraw musi zabiegać  straż,  gmina natomiast,  może pomóc  na miarę 

swoich możliwości. Od strony prawnej  pomocą służy  radca prawny.  

- Dziura w asfalcie zgłoszona przez Pana Grochowskiego i krzaki, zostaną zgłoszone do ZDP. 

-  Odnośnie  wypełniania  wniosków na  dopłaty  obszarowe  powiedział,  że  są  przeszkolone 

osoby, które pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków.

-  W  sprawie  przystanku  autobusowego  w  Kozłówce,  uznał,  że  najprawdopodobniej 

przystanek stoi na żyle wodnej,  gdyż  zawsze jest z nim problem. Niemniej jednak będzie 

naprawiony.  

- W kwestii oznakowania drogi do Mierzeńca, wystąpi do odpowiednich instytucji  i sprawę 

postara się załatwić.

- W sprawie nie odbierania śmieci przez firmę BŁYSK-Bis, przedzwoni do firmy.

- Sprawę załatania dziur na drodze powiatowej  Kozłówka – Krzemień przekaże do ZDP . 

              Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 13.00 zamknęła 
sesję.

Protokołowała:                                                                             Przewodniczyła:

Zofia Pszczółkowska
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