
                                                         P R O T O K Ó Ł   Nr 20/05
                                           
                                                 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy

                                                 odbytego w sali narad w Gzach w dniu 18 lutego 2005 roku

                                                 pod przewodnictwem Pana Edwarda Malickiego – 

                                                 Przewodniczącego Komisji.

              
W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków komisji  wg listy obecności stanowiącej załącznik

nr 1 do niniejszego protokołu.

Spoza członków komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Zbigniew Kołodziejski   - Wójt Gminy

2. Pani Barbara Polańska          - Sekretarz Gminy

3. Pani Elżbieta Głowacka       - Skarbnik Gminy

Pan Przewodniczący Komisji  – otworzył posiedzenie komisji, powitał członków komisji i

zaproszonych gości.

Zapoznał z tematyką posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej

    o charakterze socjalnym.

2. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005 rok

3. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Gzy”.

4. Zapoznanie ze skargą Pani Jadwigi Zradkiewicz.

5. Informacja o złożonym piśmie przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w    

    Ciechanowie o zwolnienie pielęgniarek i położnych z opłaty za wpis do ewidencji 

    działalności gospodarczej.

6. Sprawy bieżące gminy.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie proponowany porządek posiedzenia.

Na 6 członków komisji obecnych na sali obrad za proponowanym porządkiem głosowało 6

członków komisji. Proponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Ad. pkt 1

Pani Jadwiga Frckiewicz – omówiła proponowaną uchwałę. Zapoznała, że 29.12.2004r. 
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weszła w życie nowelizacja ustawy w sprawie pomocy materialnych (stypendia) dla uczniów

szkół podstawowych, gimnazjum, średnich i kolegiów mieszkających na terenie naszej gminy.

Aby otrzymać stypendium socjalne dochód w rodzinie nie może przekraczać 316 zł na osobę.

Na stypendium środki otrzymamy z budżetu państwa. Rada uchwali regulamin przyznawania

stypendium do 31.03.2005 roku. Wysokość stypendium może być przyznawana od 44,80 –

112zł  miesięcznie. Kryterium i warunki są zawarte w regulaminie. Wniosek o stypendium

opiniują dyrektorzy szkół. Decyzje na stypendium socjalne wydawać będzie Wójt. Załączniki

do  podania  o  stypendium  nie  podlegają  opłacie  skarbowej.  Wójt  powoła  komisję  do

rozpatrzenia podań o przyznanie stypendium. Podanie może składać rodzic, dorosłe dziecko,

opiekun  lub  dyrektor  szkoły.  Może  być  przyznawana  pomoc  materialna  motywacyjna  za

wyniki w nauce i sport, ale dla uczniów naszych szkół z własnych środków. 

Pan Mieczysław Skorupski – zapytał, dlaczego dyrektor ma występować o stypendium  dla

ucznia, a nie opiekun?

Pan Witold Czaliński  – jego zdaniem dyrektorzy znają sytuację w rodzinie uczniów jego

szkoły. Zapytał, kto będzie przydzielał stypendium dla dzieci z poza terenu gminy?

Pani Sekretarz – odpowiedziała, że nie ma przeciwwskazań prawnych, aby dyrektor złożył

podanie o stypendium dla ucznia. 

Pan Wójt –  przyznanie stypendium wynika z dokumentów o dochodach w rodzinie.

Pan Andrzej Dudzikowski  – zapytał, czy uczeń z terenu naszej  gminy uczęszczający do

szkoły do Pułtuska może otrzymać stypendium za osiągnięcia sportowe?

Pani Jadwiga Frąckiewicz – wyjaśniła, że stypendium socjalne otrzymuje uczeń w miejscu

zamieszkania,  natomiast  stypendium  motywacyjne  za  osiągnięcia  w  nauce  i  sportowe  w

szkole, do której uczęszcza. 

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie:

regulaminu  udzielenia  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów

zamieszkałych na terenie gminy Gzy.

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 6 członków komisji, 1

wstrzymał się od głosu. 

Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały proponowanej

na sesję Rady Gminy i projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 2

Pani Jadwiga Frąckiewicz – poinformowała, że w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela

w  2004  roku  należy  podjąć  uchwałę  w  sprawie:  ustalenia  regulaminu  wynagradzania

nauczycieli na 2005 rok. Omówiła projekt uchwały. 

Pan Witold Czapliński – zapytał o dodatek motywacyjny – jakie zasady?

Pani Jadwiga Frąckiewicz – wyjaśniła, że dodatek motywacyjny naliczany był w wysokości

1,3% wynagrodzenia zasadniczego i był do dyspozycji dyrektorów. Może być  30% i więcej,

ale w miarę posiadanych środków.

Pan Witold Czapliński – zapytał, czy są w szkołach zajęcia pozalekcyjne?

Pani  Jadwiga  Frąckiewicz  –  wyjaśniła,  że  nie  ma  np.  SKS.  Uczniowie  są  przywożeni,

odwożeni i nie ma wielkich możliwości. 

Pan Cezary Wojciechowski – zapytał, jak przedstawiają się dodatki motywacyjne?

Pani  Jadwiga  Frąckiewicz  –  wyjaśniła,  że  w  2  szkołach  podstawowych  dodatki

motywacyjne  wypłacane  są  w  wysokości  od  70  –  80  zł   miesięcznie  dla  niektórych

nauczycieli. Natomiast w pozostałych – otrzymują prawie wszyscy nauczyciele w wysokości

od 11 – 25 zł. Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół ustala Wójt Gminy.

Pan  Janusz  Konarzewski  –  zapytał,  dlaczego  wszyscy  nauczyciele  maja  dodatki

motywacyjne?

Pani Jadwiga Frąckiewicz – wyjaśniła, że dyrektorzy mają środki na ww. cel i przydzielają

wg uznania. 

Pan  Mieczysław  Skorupski  –  zapytał,  czy  prawdą  jest,  ze  będzie  likwidowana  szkoła

podstawowa w Gzach?

Pan Wójt  – odpowiedział, że nie ma na razie takich zamierzeń. Gdyby planowana była do

likwidacji, to musiałaby być podjęta uchwała do końca lutego. 

Pan Mieczysław Skorupski  – zapytał,  kiedy będzie ustalany arkusz organizacyjny szkół?

Pan Wójt  – odpowiedział,  że arkusz organizacyjny ustalany będzie w kwietniu do końca

maja.

Pani  Jadwiga  Frąckiewicz  – wyjaśniła  skąd  dodatek  motywacyjny  dla  wszystkich

nauczycieli  był  przyznawany  jednakowo,  Kuratorium  sugerowało,  żeby  uznaniowo

przyznawać go.  Było w związku  z  tym wiele  nieporozumień  i  dlatego było przyznawane

jednakowo. 
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Pan Cezary Wojciechowski – jego zdaniem ja wszystkim jednakowo, to można  włączyć w

lace zasadnicze.

Pani Jadwiga Frąckiewicz – wyjaśniła, że nie może tak być, ponieważ dodatek nie jest na

cały rok tylko od 2 – 8 miesięcy.

Pan Cezary Wojciechowski – zapytał o wysokość płac zasadniczych nauczycieli.

Pani  Jadwiga  Frąckiewicz  –  poinformowała,  że  wynagrodzenie  zasadnicze  brutto  ze

wszystkimi składnikami nauczyciela stażysty wynosi 1.143 zł – średnia krajowa 1.451 zł,

                                                        kontraktowego      1.355 zł – średnia krajowa 1.813 zł,

                                                        mianowanego        1.716 zł -         „ – „           2.539 zł,

                                                        dyplomowanego    2.059 zł           „ – „            3.264 zł.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: ustalenia

regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005 rok określającego wysokość oraz szczegółowe

warunki  przyznawania  nauczycielom dodatków:  motywacyjnego,  funkcyjnego,  za  warunki

pracy,  za  wysługę  lat,  nagród,  zasad  wynagradzania  za  godziny  ponadwymiarowe  oraz

godziny doraźnych zastępstw,  a  także wysokość oraz  szczegółowe zasady przyznawania  i

wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Na 8 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 6 członków komisji, 2

wstrzymało się od głosu. Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt ww.

uchwały  proponowanej  na  sesję  Rady  Gminy  i  stanowi  załącznik  nr  3  do  niniejszego

protokołu.

Ad. pkt 3

Pan Wójt  – wyjaśnił,  że na dzisiejsze posiedzenie komisji  nie jest  przedstawiony projekt

uchwały, ponieważ nie odbyło się zebranie wiejskie we wsi Gzy i nie został opracowany Plan

Rozwoju  Wsi.  Chodzi  o remont budynku po GOK w latach 2005 – 2006.  Będzie  drugie

zebranie w niedzielę i myśli, że zebranie odbędzie się, zostanie podjęta stosowana uchwała.

Jest możliwość skorzystania ze środków z zewnątrz na remont w 80%. 

Ad. pkt 4

Pani Sekretarz – odczytała skargę złożoną przez Panią Jadwigę Zaradkiewicz  do Wojewody

Mazowieckiego  na  Wójta  gminy.  Zgodnie  z  kompetencjami  została  przesłana  do  Rady

Gminy. Dwa razy Pani składała skargę w tej samej sprawie i była uznawana jako bezzasadna.

W tej pojawia się sprawa lasu, którego ww. nie posiada, tylko grunty zakrzaczone.
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Pan Cezary Wojciechowski – poinformował, że sprawa  musi być rozpatrzona i przesłana do

Wojewody.

Pan Wójt  – wyjaśnił,  że w tej sprawie jest cała trudność, bo gospodarstwo było zapisane

testamentem o pow. ok. 21 morgów, a fizycznie po przeliczeniu nie ma takiej powierzchni.

Droga w testamencie była wskazana jako granica. Potem były uwłaszczenia.

Pan Witold Czapliński – stwierdził, że podpisali i odebrali akt uwłaszczeniowy.

Ad. pkt 5

Pani Sekretarz – odczytała pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie

w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zapoznała, że

sąsiednie gminy nie zwalniały z ww. opłaty, ale aby zwolnić musiałaby być podjęta uchwała o

zwolnieniu. 

Pan  Mieczysław  Skorupski  –  zapytał,  czy  wszystkie  pielęgniarki  muszą  rejestrować

działalność gospodarczą?

Pani Sekretarz – odpowiedziała, że tylko te, które prowadzą prywatną praktykę.

Pan Wójt – zaznaczył, że jeśli zostanie zwolniona jedna grupa zawodowa, będą podania od

innych.

Ad. pkt 6

Pan  Wójt  –  zapoznał,  że  myśli  o  zatrudnieniu  konserwatora  na  cały etat,  a  na  ½  etatu

sekretarki  może  z  Biura Pracy zatrudnić.  Odpowiedzialni  za  salę  sportową mogli  by być

nauczyciele wychowania fizycznego. Za wynajmowanie nie będzie można brać odpłatności,

tylko w formie darowizny na rzecz szkoły. Dochodzi duża powierzchnia do sprzątania. Jest 4

sprzątaczki, może dołożyć im środków na wynagrodzenie, albo zatrudnić 1 osobą. Zapytał jak

widzą jego propozycję?

Pan Witold Czapliński – zapytał, ile m2 do sprzątania przypada na 1 sprzątaczkę?

Pani Jadwiga Frąckiewicz  – odpowiedziała, że jest ponad 1000m2 do sprzątania. Nie wie

jaki jest przydział dla 1 osoby do sprzątania. Przed 1996 roku była norma 350 m2, a obecnie

nie obowiązuje rozporządzenie.  

Pan Janusz Konarzewski  – jego zdaniem obecnie dzieci zmieniają obuwie i jest mniej do

sprzątania. Zapytał, dlaczego dodatek dla nauczycieli wychowania fizycznego. 

Pan Wójt – odpowiedział, że będzie to dodatkowa praca.

Pan Witold Czapliński – zapytał, jakie będzie rozwiązanie, gdy młodzież będzie chciała

korzystać z sali do godz. 2200? Jego zdaniem za salę i sprzątanie powinna odpowiadać jedna 
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osoba.

Pan Wójt – zapoznał z pismem o środki na zakup samochodu dla policji. 

Pan Mieczysław Skorupski  – jego zdaniem przeznaczymy środki na zakup samochodu, ale

on nie musi być kupiony dla policji naszego posterunku. 

Pan Wójt – poinformował, że złożony jest wniosek na drogę Skaszewo Słończewo do ZPOR

i drugi do FOGR i jesteśmy na 42 pozycji. Będzie jeszcze możliwość składania wniosków. 

Należy zrobić studium wykonalności.

Pan Mieczysław Skorupski – jego zdaniem robi się drogi o małym natężeniu. Zapytał ile jest

środków  w  budżecie  na  żwirowanie  dróg?  Samochody  odbierający  mleko  nie  mogą

przejechać. 

Pan Przewodniczący Komisji  – powiedział,  że jeśli  jest  możliwość złożenia  wniosku na

drogi, to należy sporządzić i złożyć.

Pan Witold Czapliński – zaznaczył, że droga Grochy Imbrzyki – Osiek to połączenie 2 dróg.

Pan Wójt – proponuje zrobić studium i złożyć 2 wnioski.

Pan Mieczysław Skorupski – zapoznał, że droga Ostaszewo – Szyszki – Gotardy jest droga o

dużym natężeniu, ale nie przeszła do realizacji.

Pan  Wójt  –  zapoznał,  że  otrzymaliśmy  odpowiedź  z  PKS  w  sprawie  interpelacji  Pana

Mieczysława Skorupskiego, jak również z Zarządu Dróg w sprawie utrzymania dróg.

Pan Janusz Konarzewski  – zgłosił, że na łuku drogi Grochy Imbrzyki – Krzemień jest zła

widoczność przez krzewy.

Pan Mieczysław Skorupski   -  zapoznał,  że  zarośnięte  krzewami  są  pobocza  we wsiach

Ostaszewo Wielki i Ostaszewo Włuski.

Pan Cezary Wojciechowski  – zapoznał,  że Pan Zdzisław Słończewski  założył podanie o

nabycie gruntów na rzecz gminy przy ośrodku zdrowia w Szyszkach. Sprawa załatwiana jest

dość długo.

Pan Wójt – odpowiedział, że obecnie kompletuje dokumenty do notariusza i sprawa będzie

załatwiona.

Po  wyczerpaniu  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  zamknął  posiedzenie

komisji. 

Protokołowała:

Hanna Skorupska
PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski


