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P R o T O K Ó L Nr XXIV /13 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 27 marca 2013 roku 
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Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 

Ad. pkt l. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 10.15 otworzył XXIV Sesję Rady 

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

obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Kumińska Elżbieta 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący L. Pytel - przedstawił proponowany porządek obrad: 

] . Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013 

7. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie 

awansu zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków 

uzupełniających za 2012 r. 

8. 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. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Gzy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2013 roku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

w 2014 roku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania 

administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gzach. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gzy do realizacji 

w partnerstwie projektu pn." Współpraca na rzecz rozwoju miasta i gmin powiatu 

puhuskiego" w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji 

jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę 

z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" w ramach Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014. 

16. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gzach za 2012 rok. 

17. Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Gzy podjętych w 2012 roku. 

18. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

19. Sprawy bieżące gminy. 

20. Wolne wnioski i pytania. 

21. Zamknięcie Sesji. 

Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pani Wójt chciałby 

wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 

Nie widząc żadnych propozycji zmian, zaproponował przyjęcie porządku obrad. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za" , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednomyślnie porządek 

obrad Sesji. 

Ad. pkt 3. 

Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że protokół z poprzedniej Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Gminy Nr XXIII/l 3 odbytej w dniu 15 lutego 2013 r. był wyłożony do wglądu 
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i każdy mógł się z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za" , 

przy O głosów "przeciwnych" oraz l głosie "wstrzymującym" przyjęła protokół 

z poprzedniej Sesji. 

Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa 

oparta jest na budżecie gminy. Dlatego jeśli zachodzą zmiany w budżecie gminy, zmian 

należy dokonać w WPF. Wyjaśniła, że sprawa dotyczy subwencji oświatowej. Wcześniej 

otrzymaliśmy subwencję pomniejszoną o funkcjonowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

w Gzach. Pismem Ministra Finansów z dnia 14.02.2013 r. otrzymaliśmy ostateczną kwotę 

subwencji ogólnej, która wynosi 333.861 zł tzn. została powiększona o ilość uczniów, która 

była pomniejszona we wstępnej subwencji. Otrzymaliśmy również pismo Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22.02.2013 r. informujące o kwotach dotacji 

wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego, w którym zwiększono dotacje o kwotę 

31.800 zł i zmniejszono dotację o kwotę 2.000 zł. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy 

zwiększeniu o kwotę 371.296,10 zł i zmniejszeniu o 7.635,10 zł i dotyczą 

- wydatków bieżących w kwocie 358.661 zł ; 

- zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 5.000 zł. 

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 265.806,84 

zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 265.806,84 zł. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w spraWIe zmIany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIV 11 02/13 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska - przypomniała, że tak jak wcześniej powiedziała dostaliśmy zwiększoną 

subwencję oświatową o kwotę 333.861 zł, którą należy umiejscowić w budżecie gminy 
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po stronie dochodów i wydatków. O taką kwotę zaniżyliśmy niektóre dochody w oświacie jak 

również w administracji przy uchwaleniu budżetu. Po analizie w poszczególnych działach 

należało kwoty powiększyć. 

Po stronie dochodów zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 333.861 zł. 

Po stronie wydatków w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 305.396,10 zł na: 

- dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach w wyniku ostatecznego 

rozliczenia subwencji oświatowej - 30.673 ,72 zł , 

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla szkół podstawowych i gimnazjum 

- 274.722,38 zł. 

W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na: 

. wynagrodzenia osobowe wynikające z analizy potrzeb na 2013 r. - 25.000 zł, 

- zakup kserokopiarki dla urzędu gminy - 5.000 zł. 

W dziale 801 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.535,10 zł, która wynika z ostatecznego 

rozliczenia dotacji podmiotowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach. 

Pozostałe zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy budżetu i potrzeb wynikających do 

kOlka roku budżetowego dla prawidłowego funkcjonowania jednostek. Na koniec poprosiła 

o podjęcie proponowanej uchwały. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2013 i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIV /1 03/13 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013 - która stanowi załącznik nr 3 

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Asystent ds. oświaty Jadwiga Frąckiewicz - wyjaśniła, że obowiązkiem organu 

prowadzącego jest rozliczenie wysokości średnich wynagrodzet'l nauczycieli za każdy rok 

kalendarzowy. Rozliczenie ma wykazać różnicę między faktycznymi wydatkami 

pOl1leslOnynlI na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego, a średnim wynagrodzeniem dla nauczycieli określonym w Karcie Nauczyciela. 

W przypadkach nie osiągnięcia średnich wynagrodzeń wysokości wynikających z zapisu 

Karty Nauczyciela, kwota różnicy jest podstawą do wypłacenia jednorazowych 
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dodatków uzupełniających dla nauczycieli . Za rok 2012 w zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Gzy na wynagrodzenia w poszczególnych 

stopniach awansu nauczycielom dodatkowa kwota na wypłacony dodatek jednorazowy 

przeznaczona została w wysokości 74.574,69 zł. Dotyczy to nauczycieli posiadąjących 

stopień nauczyciela dyplomowanego. W związku z tym, że w roku kalendarzowym 2012 

obowiązywały 2 kwoty bazowe, rozliczenie dotyczy od l stycznia do 31 sierpnia 2012 r. i od 

1 września do dnia 31 grudnia 2012 r. Dalej przedstawiła średnie wynagrodzenie, które 

obowiązuje w całym rąju i w naszej gminie na dzień 31 .12.2012 r.: 

- dla nauczyciela stażysty jest to kwota 2.717,59 zł brutto, 

- dla nauczyciela kontraktowego jest to kwota 3.016,52 zł brutto, 

- dla nauczyciela mianowanego jest to kwota 3.913.33 zł brutto. 

- dla nauczyciela dyplomowanego jest to kwota 5.000,37 zł brutto. 

Na wynagrodzenie składają się następujące składniki: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za 

wysługę lat, dodatek motywacyjny, dodatek za wychowawstwo, dodatek za opiekuna stażu, 

jeżeli taki w danej szkole jest wypłacany oraz godziny ponadwymiarowe, które są już 

zatwierdzane w arkuszu organizacyjnym na początku każdego roku kalendarzowego oraz 

godziny zastępstw nieobecnych nauczycieli wynikających z konieczności zorganizowania 

opieki nad uczniami. Ponadto nauczyciele otrzymują dodatek wiejski w wysokości 10% 

wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatki mieszkaniowe. Obydwa dodatki są określane 

mianem dodatków socjalnych i nie są wliczane do wynagrodzeń , które są rozliczane. 

a następnie wypłacany jest dodatek jednorazowy. 

Za rok 2012 wypłacono dodatek jednorazowy 31 nauczycielom posiadąjącym stopień 

nauczyciela dyplomowanego. W byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach dodatek 

otrzymało 3-ch nauczycieli , w PSP w Przewodowie 3-ch nauczycieli, w PSP w Skaszewie 

9-ciu nauczycieli oraz w Publicznym Gimnazjum - 16-tu nauczycieli ogółem w kwocie 

74.574,69 zł. Od kwoty na wynagrodzenie doliczono w wysokości 14.580 zł składki na 

ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Razem zostało wypłacone 89.154 zł i są to koszty 

wypłaconego jednorazowego dodatku wyrównawczego. 

Dla l nauczyciela posiadającego stopień nauczyciela dyplomowanego kwota dodatku 

jednorazowego za rok 2012 wynosiła 3.093.28 zł. Pozostali zatrudnieni w szkołach 

nauczyciele mianowani, kontraktowi oraz stażyści , którzy byli zatrudnieni do sierpnia 2012 r. 
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otrzymali za rok 2012 po przeprowadzonej analizie i wyliczeniach wynagrodzenie 

odpowiednie, a nawet wyższe, które wynikało z rozporządzenia z Karty Nauczyciela. 

Pytań nie było. 

Informacja z wysokości średnich wynagrodzell w podziale na poszczególne stopnie awansu 

zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających za 

2012 r. - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że przygotowała projekt uchwały zmieniający wysokość 

wypłacania dotychczasowych dodatków mieszkaniowych. Z uwagi na to, że dodatki jakie 

proponuje są w mniejszej kwocie są różne rozbieżności i różne dyskusje. Jednak myśli, że 

po rozmowach, po analizie proponowany projekt uchwały zostanie ze zrozumlelllem 

przyjęty. Poinformowała, że dotychczas dodatek mieszkanio\\'Y był wypłacany w wysokości: 

> dla jednej osoby - 60 zł, 

> dla dwóch osób - 74 zł, 

> dla trzech osób - 89 zł, 

> dla 4 i więcej osób - 103 zł. 

Razem w skali roku dąje kwotę 44.052 zł. 

Po głębokiej analizie jej propozycja w przygotowanym projekcie uchwały jest następująca: 

"Dodatek mieszkaniowy uzależniony od liczby członków rodziny nauczyciela wypłacany jest 

miesięcznie z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia w wysokości: 

> dla jednej osoby - 20 zł, 

> dla dwóch osób i więcej - 25 zł" . 

W związku z tym, że projekt uchwały musi być zaopiniowany przez Związki Zawodowe, 

dzisiaj jest po spotkaniu z Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Pułtusku Panią Marią Korbal i Prezes Ogniska Gminnego ZNP Panią Anetą 

Radecką. Po dyskusji i analizie, tak jak i przedstawiała na posiedzeniach poszczególnych 

Komisji, co roku dopłacamy do średnich wynagrodzeń nauczycieli. Chodzi o to, żeby 

różnica kwot wynikająca z różnicy w wypłacie dodatku mieszkaniowego wchodziła do 

wynagrodzell nauczycieli. Wówczas o kwotę 31.632 zł gmina co roku wypłacałaby mniej. 

Po dzi siej szym spotkaniu i analizie naszej propozycji w projekcie uchwały obie Panie 

wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały zmniejszającej dodatki mieszkaniowe, 

a wynikająca różnica, żeby znalazła się w budżetach szkół. 
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Następnie poprosiła, żeby radni zagłosowali za Jej propozycJą, a różnica ta kwotowo 

zostanie wyrównana w budżetach szkół w dodatkach motywacyjnych dla szkóL ponieważ 

o taką kwotę zmniejszy się coroczne wypłacanie jednorazowych dodatków wyrównawczych. 

Jednocześnie przypomniała, że dodatek wiejski zgodnie z ustawą wypłacany jest w wysokości 

10% wynagrodzenia zasadniczego. 

PytaI'l nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił o przedstawienie opinii do proponowanego projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia 

Oleksa - poinformowała, że projekt uchwały w spraWIe regulaminu określąjącego 

szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

i dodatku wiejskiego nauczycielom w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Gzy został przez Komisję zaopiniowany negatywnie. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i BezpieczeI'lstwa Publicznego z dnia 19.03.2013 r. -

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski - przedstawił 

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 19.03 .2013 r. - stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał 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 poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za", przy 

2 głosach "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" podjęła Uchwałę Nr XXIV/1 04/13 

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 9. 

Zastępca Wójta Gminy Wiesław Ochtabiński - poinformował, że w projekcie uchwały 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
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odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, proponuje się wprowadzenie zapisu w ust. 2 o treści " ust. 2. 

Ustala się, iż w zamian za UIszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina przeJmUje obowiązek wyposażen i a 

nieruchomości w odpowiednie pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych" . 

Zapis ten umożliwi gminie zapisanie w warunkach przetargu uwagi , że wykonawca, który 

wygra przetarg będzie zobowiązany wydzierżawić dla mieszkańców pojemniki na czas 

trwania umowy. 

Sołtys wsi Ostaszewo -Włuski Mieczysław Skorupski - zapytał, czy jeśli wydzierżawi , to 

będzie dodatkowa opłata za pojemnik? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że będzie to w ramach wniesionej opłaty. 

Sołtys wsi Ostaszewo - Włuski M. Skorupski - zapytał, czy pojemnikiem ma być kosz? 

.lego zdaniem, trzeba to konkretnie zdefiniować, bo pojemnikiem może być worek i później 

będą kłopoty. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że będą to kosze. a ilość ich i wielkość 

będzie taka jak w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również przedstawił 

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poddał pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIV /l 05/13 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
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odpadó\v. w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi - która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że regulamin utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Gzy był już raz uchwalany przez Radę Gminy, ale Oddział Prawny 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce 

wniósł do niego kilka uwag. Zalecił zmienić regulamin usuwając zapisy przepisane z ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmieniły się też zapisy dotyczące wyposażenia 

w kosze, stosownie do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Regulamin został zaopiniowany przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski również przedstawił 

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały z wyłączeniem § 7 i 8 ust.3 , których zapisy 

należało wyjaśnić z Panem Radcą Prawnym. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawIe uchwalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 

O głosów ,.przeciwnych'· oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIV /1 06/13 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy -

która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu . 

Ad. pkt 11. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - powiedział, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, 

Rada Gminy każdego roku do dnia 31 marca zobowiązana jest do przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 

dany rok kalendarzowy. 
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Proponowany Program jest podobny do Programu przyjętego przez Szanowną Radę na rok 

2012 z tym, że jest podana nazwa schroniska, do którego będą dostarczane bezdomne 

zwierzęta, firma, która będzie odławiać bezdomne zwierzęta i gospodarstwo, w którym mogą 

być przetrzymywane zwierzęta. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii . 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Gzy w 2013 roku. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również przedstawił 

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Gzy w 2013 roku i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIV/l07/ 13 

w sprawIe przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2013 roku - która stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że do końca miesiąca marca należy podjąć uchwałę 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku. W naszej 

gminie fundusz jest wyodrębniany od samego początku i myśli , że sołtysi są z tego 

zadowoleni. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski 

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

PytaI1 nie było. 

również przedstawił 
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Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIVII 08/13 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku - która 

stanowi załącznik nr II do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 13. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka -

poinformowała, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, to kolejne 

wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego. Zadania podstawowe, które wynikają 

z ustawy to praca z rodziną dysfunkcyjną i ogromny problem, który również dotyczy 

naszych mieszkaI1ców gminy. Praca ma być w formie konsultacji, poradnictwa 

specjalistycznego, terapii, mediacji, pomocy prawnej szczególnie w zakresie prawa 

rodzinnego. Natomiast jeżeli zaistnieje konieczność , że dzieci będą zmuszone do 

umieszczenia w rodzinach zastępczych wówczas nałożono obowiązek monitorowania losów 

dziecka objętego opieką zastępczą. Gmina będzie zobowiązana do zatrudniania 

i finansowania asystentów rodziny. Jest to kolejne zadanie, które pociąga kolejne koszty. 

Zapis o zatrudnieniu asystenta jest traktowany jako zadanie obligatoryjne. A umieszczenie 

dzieci w rodzinie zastępczej jednocześnie pociąga za sobą 10% udziału środków własnych 

gminy w rodzinach zastępczych. W związku z tym należy podjąć uchwałę dotyczącą 

realizacji w/w ustawy. 

Radny Witold Czapliński - zapytał, kto będzie asystentem rodzinnym i jakie będzie miał 

zadanie? 

Kierownik GOPS w Gzach T. Linka - odpowiedziała, że asystentem rodzinny będzie 

osoba, która posiada wyższe wykształcenie po linii pedagogicznej lub resocjalizacji. Osoba ta 

będzie ząjmowała się pracą z rodziną, a praca może być nawet całodobowa, jeżeli rodzina 

wyrazi zgodę. Niewiadomo tylko jak będzie reagować . Jeżeli dzieci znajdą się w rodzinie 

zastępczej wówczas rodzina będzie zmuszona do pracy z asystentem. Jej zdaniem, 

w spojrzeniu pozytywnym byłoby to realne, bo albo rodzina idzie na leczenie w części 

tj. jedno z małżonków, a druga współpracuje z asystentem. Myśli ; że taki dutorowy nacisk 

spowoduje jakieś zmiany, że będzie możliwość powrotu dzieci do środowiska 

biologicznego. I na to GOPS liczy. 
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Jest to bardzo trudne zadanie, iż wiadomo, że współpraca z rodzinami dysfunkcyjnymi, gdzie 

jest alkoholizm, bezradność, brak opieki jest bardzo trudna. Poinfonnowała, że w obecnej 

chwili na terenie gminy GOPS ma napiętą sytuację z trzema rodzinami i według niej 

1 pracownik to jest za mało, ponieważ jest to współpraca z sądem, który wydaje 

postanowienie, które jest dokumentem do realizacji przez gminę. Gmina odbiera rodzinie 

biologicznej dzieci , przewozi je do rodziny zastępczej , a wtedy zaczyna się tragedia 

i pracownika i dziecka odbieranego. 

Radny W. Czapliński - zapytał, czy jest pomoc w rodzinach biologicznych tak jak 

w rodzinach zastępczych? DodaL że jest sztab ludzi. którzy pomagają rodzinie zastępczej, 

psychologów, innych, teraz słyszy o asystencie rodziny itd. Następnie zapytał, dlaczego tego 

nie ma w rodzinach biologicznych, iż nie wszystkie rodziny dotknięte są alkoholizmem? 

Wymienił, że często takim powodem jest brak pracy na rynku, bezrobocie. A dziś takiej 

rodzinie zabiera się dziecko ze względu na brak środków finansowych na utrzymanie 

rodziny. Jego zdaniem, może trzeba zamiast rodzinie zastępczej pomóc rodzinie biologicznej, 

ponieważ dziecko lepiej czuje się w rodzinie biologicznej niż zastępczej , czy w innej 

placówce wychowawczej. Dlatego położyłby nacisk. żeby pomóc rodzinie biologicznej nawet 

finansowo, czy przez psychologa, czy asystenta. A my kładziemy nacisk na rodziny 

zastępcze, że są nąjlepsi w stosunku do wychowania dziecka. Uważał, że tu powinna być 

może bardziej skierowana wszystka pomoc. 

Kierownik GOPS w Gzach T. Linka - poinformowała. że działający punkt konsultacyjny, 

który jest uruchomiony w naszej gminie zanotował, że w roku 2012 z porad skorzystało 

49 rodzin tj. z porad Pani psycholog i terapeuty od uzależnieJ1. Osoby te jakby czują dystans, 

gdyż problem jest bardzo nurtujący. bo w naszym środowisku każdy uważa, że jest to temat 

tabu Myśli, że nachodzi potrzeba, że należy występować wcześniej przed problemem 

o jakiekolwiek pomoce szczególnie do poradnictwa psychologicznego, które jest u nas 

udzielane i jest bardzo wskazane. Jako pracownicy GOPS obserwują, że niektóre osoby 

przychodzą i na pewno jest ślad. Są zarówno problemy wychowawcze z dziećmi w szkole 

podstawowej, czy gimnazjum. Uznała, że punkt ten w pewnym momencie jest sytuacją 

trafioną, ale niezupełnie. GOPS w miarę możliwości materialnej stara się pomagać rodzinom . 

Wypłacane są świadczenia rodzinne, które są z wyższym progiem dochodowym i są 

obligatoryjne. Zasiłek 77 zł na dziecko do 5 lat nie jest znaczącą pomocą finansową, ale są 

dodatki z tytułu wielodzietności, z tytułu dojazdu, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. 
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W sytuacjach trudnych, wyjątkowych GOPS stara SIę wspomagać osoby materialnie. 

Zakupuje lub daje środki na zakup odzieży, węgla. Wie, że środki , które daje GOPS nie są 

współmierne do potrzeb realnych. Ale GOPS ma tylko częściowo wspomóc rodzinę, żeby 

wyszła ze swojego problemu korzystając z własnych zasobów i umiejętności . 

Radny W. Czapliński - powiedział, że w przypadku rodzin zastępczych są to ogromne 

pieniądze przeznaczone na dziecko, a w rodzinie biologicznej nie ma nawet 100 zł. Następnie 

zapytał , dlaczego dzieje się tak, że rodzina zastępcza wspierana jest przez państwo kwotą 

1.000 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku rodziny biologicznej są to judaszowe grosze. 

Czy nie należy rodzinę biologiczną potraktować bardziej życzliwiej. Uznał, że może ktoś ma 

swoją dumę, może wstydzi się przyjść do GOPS, czy skorzystać z porady psychologa, może 

my jako społeczeństwo powinniśmy wystąpić do tych ludzi i podać im rękę. 

Kierownik GOPS w Gzach T. Linka - wyjaśniła, ze GOPS kontaktuje się z nauczycielami, 

informuje Panie dyrektorki szkół. Pedagog i nauczyciele wiedzą, że istnieje punkt 

konsultacyjny. Pani psycholog była na spotkaniu np. Publicznej Szkole Podstawowej 

w Skaszewie i jest duży oddzwięk ze strony Skaszewa, że rodzice zgłaszają się z dziećmi. 

Problemy są różne np. wychowawcze, z tytułu nauki, opóźnienia w rozwoju. Myśli, że 

jest to w części pomoc, która jest zastosowana ze skutkiem pozytywnym, że nie ma problemu 

narastającego. Po linii materialnej, powiedziała, że jeśli chodzi o pomoc materialną dla 

rodziny liczebnej np. pięciorga dzieci, nawet gdy rodzina ta weźmie 1.000 zł, to wydatki są 

o wiele większe. Ale GOPS jest cały czas za tym, żeby dzieci pozostawały w rodzinie 

biologicznej. W sytuacjach tragicznych, co już jest na terenie gminy, dzieci umieszczane są 

w rodzinie zastępczej. Koszt to 1.000 zł. miesięcznie na dziecko. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu 

właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny 

i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIV /1 09/13 

w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej 

w zakresie wspierania rodziny - która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 14. 

Kierownik GOPS w Gzach Teresa Linka - poinformowała, że ustawa, którą przed chwilą 

omawiała wchodzi w zadanie do realizowania przez GOPS. 
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Do dotychczas do wykonywanych zadań statutowych, które wynikają z ustawy o pomocy 

społecznej, o finansach publicznych, o rachunkowości , o świadczeniach rodzinnych, ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

i innych zapisów prawa dodane jest do zadania GOPS \vykonywanie i realizacja zada6 

wynikąjących z ustawy w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski również przedstawił 

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały . 

Pyta6 nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIV /110/13 

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach - która stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 15. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - powiedział, że Starostwo Powiatowe w Pułtusku 

zaproponowało gminie wspólnie w partnerstwie wraz ze wszystkimi gminami powiatu 

pułtuskiego złożenie wniosku w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2009 - 2014, jest to tzw. Fundusz Norweski. Wartość projektu byłaby ok. 

1.200.000 zl. Jeśli wniosek byłby pozytywnie rozpatrzony na naszą gminę przypadłaby 

kwota w wysokości ok. 150.000 zł. Poinformował, że po uzyskaniu informacji ze Starostwa 

dowiedzieliśmy się, że jeśli wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony to kwota ok. 150.000 zł 

może być przeznaczona tylko na wykonanie dokumentacji , a nie na konkretną działalność . 

Uzyskaliśmy informację, żeby Starostwo i poszczególne gmIl1y przygotowałyby 

dokumentację, która byłaby ułatwieniem przy składaniu wniosków w tzw. nowej 

perspektywie. Nadmienił, że początkowy udział gminy wyniósłby ok. 700 zł tj. koszt 

przygotowania tzw. studium wykonalności do złożenia wniosku. Poinformował, że 

z przyznanych środków nie można budować dróg, ale możemy inwestować w infrastrukturę 
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i środowisko, w oświatę, rewitalizację centrum miej scowości. W związku z tym Starostwo 

oczekuje od nas odpowiedzi , jaką byśmy chcieli dokumentację. Dlatego jest propozycja 

zrobienia koncepcji i projektu gminnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i projekt 

termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Gzach i zagospodarowania terenu 

wokół szkoły. 

Przewodniczący L. Pytel - dopowiedział, że warto jest wejść w projekt z uwagi na to, że 

jeżeli mamy od siebie dołożyć nawet minimalną kwotę, a uzyskać nawet na projekt ok. 

100.000 zł, wydając ok. 2.000 zł to uważa, że jest to sprawa bezsporna, żeby do projektu 

przystąpić. 

Sołtys wsi Gzy Marian Zawadzki - uznał, że sam projekt nic nie daje. 

Przewodniczący L. Pytel - wyjaśnił, że jeżeli jest projekt jest możliwość planowania. Jeśli 

nie ma projektu trzeba wydać 100.000 zł. 

Radny, Wiceprzewodniczący Rady i przedstawiciel Izby Rolniczej - powiedział, że nie 

jest to bardzo wszystko luksusowe, bo zaraz jest pytanie skąd pieniądze na dalsze sprawy. 

ale od czegoś trzeba zacząć . Uważał, że oczyszczalnia ścieków jest niezbędna. Po uporaniu 

się w kraju z tematem śmieci przyjdzie czas na ścieki . Nadmienił, że na 15 punktów kontroli 

w gospodarstwach rolnych jednym jest, że należy przechowywać potwierdzenie wywozu 

ścieków i odpadów komunalnych przez okres 5 lat. Wynika z tego, że każde gospodarstwo 

rolne musi mieć podpisaną umowę z firmą odbierającą ścieki. 

Odnośnie 100.000 zł, które można pozyskać na projekt stwierdził. że projekt jest ważny jakiś 

czas i trzeba myśleć skąd uzyskać środki na budowę oczyszczalni , iż uważa że jest to 

nieuniknione. A inna oczyszczalnia, inna gmina z naszej gminy ścieków nie przyjmie. 

Uznał, że w tym przypadku o tyle zdarza się szansa, że jak się pojawią pieniądze , to trzeba je 

brać. zwłaszcza, że gmina nie ponosi ryzyka. 

Sołtys wsi Begno Piotr Kownacki - poinformował, że mieliśmy prawIe za darmo 

nowoczesną oczyszczalnię i zapytał, co się stało z tym? Przypomniał, że jeszcze za Wójta 

Pana Z. Kołodziejskiego były podejmowane decyzje. Nowoczesna oczyszczalnia miała być 

za 10% kosztów. oczyszczalnia. która miała kosztować 5.000.000 zł. Był plan, było 

wszystko. Dalej zapytał, co było przyczyną, że oczyszczalnia nie została postawiona? 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że była to koncepcja na dwie oczyszczalnie bez projektu, 

a od tego do realizacji daleka droga. 
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Odnośnie projektu uchwały powiedziała, że było spotkanie wójtów gmll1 z inicjatorem 

spotkania Panem Starostą. Po spotkaniu ze Starostwami i znajomośc i rozdania środków 

Funduszu Europejskiego na następne rozdanie jest założenie , że poszczególne gminy 

indywidualnie, jeżeli będą chciały złożyć wniosek o jakiekolwiek dofinansowania mają 

znikome szanse. Dlatego jeżeli będziemy działać w partnerstwie ze wszystkimi gminami jak 

również Starostwo Powiatowe, burmistrz miasta Pułtuska i Wyższa Szkoła Humanistyczna, 

to złożony projekt opiewa na dużą kwotę i jest większa szansa na uzyskanie środków 

pieniężnych . Poinformowała, że długo się zastanawiali śmy na jakie projekty w tym 

partnerst'Yie się zdecydować, żeby opracować dokumentację. Dodała, że w tej chwili 

praktycznie nasza gmina została bez projektu oczyszczalni. Wszystkie gminy ten temat już 

podjęły. Uznała, że jest to trudny temat i bardzo kosztowny, ale tak jak powiedział jej 

przedmówca, jeżeli uporamy się ze śmieciami to następnym tematem będzie oczyszczalnia. 

Jej zdaniem, kanalizacja to drogie przedsięwzięcie, ale obowiązku wybudowania oczyszczali 

na potrzeby gminy nikt z nas nie zdejmie. Najprawdopodobniej na ochronę środowiska 

w następnym finansowaniu będzie duża kwota pieniędzy i w tym temacie z tych środków 

będziemy mogli pozyskać pieniądze. Wiadomym jest też, że z naszego budżetu nie będzie 

stać nas na budowanie oczyszczalni ścieków. Ale jeżeli będziemy mieć dokumentację 

możemy się starać o środki. Do projektu niewiele dokładamy i jest tylko pytanie, czy złożony 

wniosek zostanie pozytywnie zaakceptowany, co na to trudno jest jej odpowiedzieć. 

Osobiście myśli , że nie możemy się wyłączać, musimy działać wspólnie w porozumieniu jako 

partnerstwo. Z doświadczenia wiemy, że dzięki temu otrzymaliśmy samochód 

strażacki. a inne gmmy inny sprzęt. Przypomniała, że wspólne wnioski mają dodatkowe 

punkty i jest większą możliwość pozyskania środków finansowych. Na koniec poprosiła o 

poparcie projektu uchwały, a realizację pokaże czas. 

Przewodniczący L. Pytel - uznał, że kierunek jest słuszny, a w przyszłości budowa gminnej 

oczyszczalni ścieków nas nie ominie. 

Radny Zdzisław Kaczorowski - zapytał, czy ma rozumieć, że na raZIe chodzi tylko 

o przystąpienie do realizacji w partnerstwie projektu bez konkretnego wskazania? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że jeże li przystąpimy w tej chwili do projektu, to będzie 

wymóg wskazać na co środki finansowe będziemy przeznaczać. Wyjaśniła. że teraz jest 

wniosek. a później po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku będziemy zlecać wykonanie. 
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Odnosząc Się do projektu na temomodernizację budynku PG w Gzach powiedziała, że 

budynek jest nieocieplony i są nieszczelne okna. Wiąże się to z dużym wydatkiem na 

ogrzewanie. W związku z tym myśli, że wykonanie termomodernizacji zmniejszy koszty 

utrzymania budynku. Zachęciła do rozmowy o innych potrzebach, które zdaniem obecnych 

na sali obrad są bardziej pilne. 

Radny Z. Kaczorowski - powiedział, że słysząc, czy wchodzić to, czy nie wchodzić jest to 

prowokowanie odpowiedzi , iż jest to jednoznaczne, że wchodzić w coś takiego trzeba. 

Natomiast nie bardzo zgadza się z tym, że coś co jest nie uniknione to akurat musi być 

zrealizowane w ciągu następnej, czy jeszcze następnej Rady. Powiedział, że radni mają 

przykłady z poprzednich ich kadencji w Radzie, kiedy napodjmowali różnych zupełnie 

niepotrzebnych uchwał, których nigdy nie zrealizowano. Robili jakieś perspektywy, do dziś 

ani tego kraj nie rozwiązał, ani oni nie rozwiążą. Uważał, że nie należy się tym aż tak bardzo 

mocno przejmować. Skoro przez tyle czasu nie pobudowano oczyszczalni bo nas nie było na 

to stać, to nie mówmy, że to my musimy zrealizować. Jego zdaniem, może niech następne 

pokolenia o tym myślą. Dalej zapytał, czy nie mamy ważniejszych rzeczy? Czy np. za 4, czy 

5 lat będzie nas stać na budowę oczyszczalni ścieków, czy akurat od tego musimy zaczynać. 

Podkreślił, że nie mówi, że nie, bo może obecni skreślą, że tak, natomiast, czy radni muszą? 

Przypomniał, że pamięta ile uchwał radni podejmowali w sprawie szpitala, ile pieniędzy w to 

włożono. Dzisiaj jest zupełnie inaczej niż to przewidywali. Wie, że cały kraj chcielibyśmy 

jakoś udoskonalić . Ale to nie jest miejsce gdzie zapadają ważne decyzje. Uważał, że to, że 

dzisiaj w gminach nie ma oczyszczalni ścieków, to nie wina radnych i wójta, ale po prostu 

głupota tego paI'lstwa, i tych ludzi , którzy w Warszawie podejmują te decyzje. Uznał, że 

gdyby nie zrzucano na gminę wielu zadaó, ale mądrze tym kierowano to pewnie dzisiaj już 

byśmy mieli oczyszczalnię. Pamięta, że na początku też był zwolennikiem budowania 

oczyszczalni, a dzisiąj nie wie. Jego zdaniem, skoro zostaniemy zmuszeni do tego, 

żebyśmy mieli potwierdzenia wywozu ścieków komunalnych, to pewnie będziemy je mieli 

i pewnie będziemy oddawać ścieki. Dalej zapytał, czy nie lepiej poczekać, może sytuacja 

finansowa gminy też się zmieni - oby. Ale, czy aby tak szybko podejmować decyzje? A 

może robić to co ważniejsze? Może tak jak powiedziała Pani Wójt, skoro koszty ogrzewania 

w jakiejś szkole są wielkie, to może rzeczywiście robić te rzeczy. które na dzieó dzisiej szy są 

bardziej istotne. Zaznaczył, że nie mówi i nie przesądza . 
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Tylko, czy aby ten odgrzewany kotlet z oczyszczalnią to akurat w tej chwili jest 

najważniejszy? Jego zdaniem, jest bardzo ważny. ale nie powinniśmy się spieszyć z jego 

rozWlązal1lem. 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki - zapytał, czy to jest prawdą. Bo rozmawiał z Panem 

Lenarcikiem i Pan Lenarcik powiedział, że był spór między radnymi , że mieli się ze sobą 

pokłócić. 

Radny W. Czapliński - zapytał, czy jeśli przystąpimy do projektu to musl1ny od razu 

określać cel? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że tak. Musimy to podać dzisiaj. 

Wójt B. Polańska - potwierdziła odpowiedź Pana Wójta i poinformowała, że termin złożenia 

wniosku jest do 05 .04.2013 r. Uznała, że myśli , że skoro projekt przewiduje na każdą gminę 

do 150.000 zł. to kwotę tę rozdzieliłaby. Jej propozycja to przeznaczenie części środków 

finansowych na projekt dotyczący oczyszczalni, a części na projekt ocieplenia budynku PG 

w Gzach. Prosiła, aby nie stracić szansy, jaka stoi przed nami bo trudno powiedzieć, czy 

wniosek zostanie zaakceptowany pozytywnie, choć ma taką nadzieję . Jeśli się wyłączymy. 

inne gminy będą korzystały ze środków, a my nie będziemy mieli dokumentacji. Uważała, że 

nic na tym nie tracimy. 

Radny W. Czapliński - zapytał, czy jeśli rozdzieli środki, to czy wystarczy na projekt 

dotyczący termomodernizacji szkoły? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że tak. Dodała, że dokumentację na oczyszczalnię 

ścieków robi Gmina Obryte i będzie kosztowała w granicach 100.000 zł. Natomiast pozostałe 

środki przeznaczymy na projekt termomodernizacji budynku gimnazjum. 

Radny W. Czapliński - zapytał, ile ważna jest dokumentacja budowlana, jeśli chodzi np. 

o oczyszczalnię? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że dokumentacja ważna jest 3 lata od 

uzyskania pozwolenia na budowę, a później trzeba aktualizować. 

Radny W. Czapliński - zapytał. czy będziemy w stanie zbudować oczyszczalnię w ciągu 2-3 

lat? Odpowiedział, że na pewno nie i zapytał, czy nie będzie to wyrzucenie pieniędzy? Jego 

zdaniem, są to ogromne koszty. Prosił, żeby uświadomić zebranym, jaki jest koszt 

oczyszczalni. Uznał, że obecni na sali nie wiedzą jakiego przerobu będzie potrzebna 

oczyszczalnia i jak obszarowo. Nie wiadomo też, ile poszczególne wioski będą produkowały 

ścieków itd. 
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Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że gmll1a posiada koncepcję kanalizacji 

sanitarnej, która była zrobiona w 2006 r. i wszystko w niej zostało określone. W koncepcji są 

założone 2 oczyszczalnie tj. w Ostaszewie i w Przewodowie. Koncepcję tę trzeba 

zaktualizować , ponieważ Pan Lenarcik sam wybudował sobie oczyszczalnię. Jeśli chodzi 

o wydajność oczyszczalni na potrzeby naszej gminy, to tak jak w sąsiednich gminach 

wystarczyłaby o wydajności 250m3 na dobę . Średni koszt budowy oczyszczalni to kwota ok. 

4.000.000 zł bez sieci kanalizacyjnej. Oprócz tego musimy mieć działkę i drogę dojazdową. 

Poinformował, że na złożony wniosek o środki finansowe można uzyskać 85% kosztów 

kwalifikowanych. 

PytaI1 więcej nie było. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawIe wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy Gzy do realizacji w partnerstwie projektu pn." Współpraca na rzecz 

rozwoju miasta i gmin powiatu pułtuskiego" w ramach programu " Rozwój miast poprzez 

wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz 

współpracę z przedstawicielami społeczeI1stwa obywatelskiego" w ramach Mechanizmu 
I 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIV/ III / 13 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gzy do realizacji w partnerstwie projektu 

pn." Współpraca na rzecz rozwoju miasta i gmin powiatu pułtuskiego" w ramach programu 

"Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog 

społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeI1stwa obywatelskiego" w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 - która 

stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 16. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

Teresa Linka - poinformowała, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi zobowiązuje do opracowania i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki na 

realizację Programu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozyskuje 

z wydanych zezwoleI1 na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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Zadania, które wynikają z Programu to profilaktyka w zakresie narkomanii, która była 

prowadzona wśród młodzieży gimnazjalnej na kwotę 620,85 zł i profilaktyka z edukacją 

w zakresie problemów alkoholowych - 37.918,91 zł. W ramach prowadzonej profilaktycznej 

i informacyjno-edukacyjnej działalności dla dzieci i młodzieży organizowano programy 

profilaktyczne: ,.Komnata czasu", "Szkodliwość palenia tytoniu" . Organizowano imprezy 

kulturalne takie jak gminne biegi przełajowe, gminny turniej tenisa stołowego, gminny 

konkurs piosenki religijnej, gminny konkurs kolęd, zajęcia wakacyjne "Lato w bibliotece" , 

Kampania "Postaw na rodzinę". Kampania "Postaw na rodzinę" to promowanie pozytywnej 

profilaktyki stawiającej na wzmocnienie więzi rodzinnych, iż rodzina to podstawowa 

komórka w społeczeóstwie, która przy prawidłowym funkcjonowaniu ma możliwość i odbicie 

w funkcjonowaniu całej społeczności lokalnej. Działania te stały się znakomitym sposobem 

by pokazać uczniom i rodzicom, mieszkańcom naszej społeczności, że samorząd wspiera 

rodziny, służy pomocą w zakresie przekazywaniu ważnych informacji o roli rodziny. W roku 

2012 w kampanii tej uczestniczył nasz znakomity sportowiec Tomasz Majewski. Do 

profilaktyki również zalicza się działalność punktu konsultacyjnego, o którym wcześniej 

wspomniała. Są to porady psychologa i terapeuty od spraw uzależnień. Jednocześnie z usług 

tych specjalistów korzystają osoby, które są uzależnione od alkoholu lub współuzależnione. 

Działalność punktu konsultacyjnego oraz wynagrodzenie osób wykonujących czynności 

w GPP i RPA to kwota 18.709,28 zł. Oceniąjąc rok działalności punktu stwierdziła, że jego 

funkcjonowanie jest potrzebne i odpowiada na wzmożone zapotrzebowanie społeczne 

mieszkaóców gminy. Prowadzenie działaó związanych z profilaktyką 
. . . 
1 rozwlązywallIe 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii jest zadaniem własnym gminy 

i jest realizowane przez opracowany GPP i RPA. Podsumowując działanie GKRPA uważała, 

że Komisja wykonywała zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków 

i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi problemami społecznymi. 

Pytaó nie było. 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gzach za 2012 rok zostało przyjęte przez aklamację - stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 17. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że w okresie od 08.02.2012 do 28.12.2012 r. Rada 

Gminy podjęła 44 uchwały z tego 31 uchwał zostało zrealizowanych, 10 uchwał jest w trakcie 

realizacji. Do realizacji pozostają 2 uchwały. 

Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2012 roku -

stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Pytaó. nie było. 

Ad. pkt 18. 

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

Ad. pkt 19. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że przeciąga się zima. Z realizacją budżetu też większych 

działań nie podejmujemy, chociaż zgłaszają się mieszkańcy gminy jeśli chodzi o różne prace 

związane z drogami gminnymi. Temat ten odkładamy do czasu możliwości realizacji. 

- Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie działań z zakresu usuwania i wyrobów zawierających 

azbest .Wniosek został zaakceptowany i rozpatrzony pozytywnie. Gmina otrzymała kwotę 

w wysokości 32.000 zł. Obecnie musIlny skierować zapytanie do kilku firm, które będą 

usuwały azbest. Pozostaje więc kwestia podpisania umowy i dalszej realizacji, iż 

indywidualnie będziemy się umawiać z osobami, które złożyły stosowny wniosek 

o wymianę eternitu. 

- Dla Powiatu Pułtuskiego zostaną przekazane pieniądze na realizację drogi powiatowej od 

Powiatu ciechanowskiego w stronę miejscowości Szyszki. Zarząd Dróg Powiatowych 

w Pułtusku ogłosił przetarg, wykonawca nie został jeszcze wyłoniony, ale wiemy kto złożył 

najniższą cenę . Z relacji rozmowy kiedy rozmawiała z Panem dyrektorem, wszystkie 

dokumenty , które wskazują są oparte i naj prawdopodobniej ten wykonawca zostanie 

wybrany. Cena jest dużo niższa, ponieważ jest to kwota o 30% mniej niż to wynikało 

z kosztorysu. Umowa będzie podpisana w mIesIącu kwietniu bieżącego roku, 

a najprawdopodobniej tak jak usłyszała z ust Pana Dyrektora realizacja zadania będzie 

w miesiącu maju b.r. 

- Gmina przygotowuje dla Zarządu Melioracji pewne dokumenty dotyczące wejścia na grunt 

z robotami melioracyjnymi, które mają nastąpić w miesiącu sierpniu b. r. W związku z tym 

wydąjemy pewne decyzje środowiskowe i pozwolenia. 
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Ad. pkt 20. 

Sołtys wsi Sisice Janusz Biłik - zwrócił się z prośbą o interwencję u łowczych, ponieważ 

rolnicy skarżą się, że ich uprawy ~jada zwierzyna leśna. Poinformował, że dziennie na 

rzepaki wychodzi ok. 30 jeleni i 5 łosi. W związku tą sytuacją są zjedzone na gładko. 

Przewodniczący L. Pyteł - wyjaśnił, że wniosek o odszkodowanie musi każdy złożyć 

indywidualnie. Do wniosku należy załączyć wypis z ewidencji gruntów, że jest się 

właścicielem oraz mapkę (może być kopia) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa z zaznaczeniem, że na danej działce znajduje się zniszczona uprawa oraz określić 

powierzchnię i jaką szkodę wyrządził dany gatunek zwierzyny. Wniosek należy wysłać na 

adres koła łowieckiego. Dodał, że adresy kół łowieckich znajdują się w Starostwie 

Powiatowym i urzędzie gminy. 

Radny W. Czapliński - powiedział. że została podjęta uchwała w sprawie przYJęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie naszej gminy w roku 2013 i zapytał, czy nie można byłoby na terenie gminy, czy 

powiatu wprowadzić obowiązku znakowania zwierząt, przede wszystkim psów. W ten 

sposób w znaczny sposób ograniczylibyśmy bezdomność tych zwierząt. 

Sołtys wsi Begno P. Kownacki - zapytał, jak to możliwe, żeby dzielić śmieci na suche 

i mokre. Z segregacją śmieci chce zapoznać mieszkańców swojego sołectwa. 

Przewodniczący L. Pyteł - odpowiedział, że na ten temat będzie szczegółowa informacja. 

Radna Jadwiga Koc - zapytała radnego powiatowego i Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Pana Zbigniewa Kołodziejskiego jak wygląda sprawa Szpitala w Pułtusku? 

Radny Powiatu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew 

Kołodziejski - poinformował, że na Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25.03.2013 r. radni 

podjęli uchwałę o sprywatyzowaniu szpitala. Powstanie spółka z ogral1lczoną 

odpowiedzialnością, która prawdopodobnie będzie funkcjonować od 1.07.2013 r. . 

Wszystkie długi ma przejąć Powiat. Właścicielem spółki będzie Powiat. Funkcję Rady 

Nadzorczej ma pełnić Zarząd Powiatu. Szpital ma 14.000.000 zł długów i żeby spłacić długi 

Powiat musi zaciągnąć kredyt. Umowa Starostwa Powiatowego ze spółką będzie na 30 lat. 

Czynsz dzierżawny ma wynosić ok. 1.000.000 zł i kwota ta przez 30 lat ma spłacić zaległości 

dla Powiatu. Spółka zajmie się działalnością Szpitala. Opinia w kwestii jak działa Szpital 

jest taka, że jest poprawa w jego funkcjonowaniu, poprawa w obsłudze pacjentów. Warunki 

i wyposażenie Szpitala jest dobre, iżjest to budynek nowy. 
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Wartość Szpitala wynosi ok. 100.000.000 zł. Szpital jest wyposażony w nowoczesny sprzęt 

medyczny, a sale są przestronne, 2-osobowe. Szpital został zadłużony w poprzednim 

okresie. Trzy lata temu Szpital zadłużenia nie miał. Uznał, że jako radni mają nadzieję, że 

Szpital w Pułtusku będzie funkcjonował i leczył ludzi. Nie jest jednostka dochodową i w 

tych kosztach powinien się utrzymać . Podkreślił, że słyszy się, że w Polsce w takich 

kłopotach finansowych jest wiele wielkich szpitali. Uznał, że w kraju naszym musi się coś 

zmienić, żeby więcej pieniędzy szło na opiekę zdrowotną. Jako radni innego wyjścia nie 

mieli. Podjęli decyzję, żeby szpital sprywatyzować, żeby Szpital funkcjonował I w 

najbliższych latach zszedł z długów. Przyznał . się, że podejmując taką decyzję też miał 

rozterki, ale innego wyjścia nie było . 

Radna J. Koc - zapytała, czy zostały obniżone płace lekarzy? 

Radny Powiatu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Z. Kołodziejski -

odpowiedział, że tak. Nowy dyrektor był zatrudniony we wrześniu 2012 r. Była 

restrukturyzacja Szpitala polegająca nas obniżeniu płac do 20% średniego personelu 

i lekarzy, ponieważ Szpital generował 500.000 zł dlugu na kwartał. Przez czwarty kwartał 

2012 r. dyrektorowi Szpitala udało się obniżyć dług o niecałe 200.000 zł. Ma dojść do tego, 

że długi już nie będą rosły w tym roku. 

Radna J. Koc - zapytała o pielęgniarki , czy mają też obniżone płace o 20%? 

Radny Powiatu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Z. Kołodziejski -

odpowiedział, że różnie. Różnie było też z lekarzami. Lekarze też nie godzili się, iż mieli 

największe pobory. 

Redaktor Kuriera Pultuskiego Andrzej Lach - zapytał Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Pana Z. Kołodziejskiego , czy mógłby powiedzieć orientacyjnie jaka jest rozpiętość 

płac pielęgniarek i położnych w stosunku do lekarzy? 

Radny Powiatu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Z. Kołodziejski -

powiedział. że w tej chwili nie pamięta i nie chce strzelać. Ale na pewno rozpiętość jest 

duża. Może tylko przypuszczać, że może do 2.000 zł, a może do 3.000 zł , a lekarze trudno 

powiedzieć . Dokładnie nie powie, nie chce wprowadzać w błąd. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że w związku ze zbliżąjącymi SIę Świętami 

Wielkanocnymi do gminy napłynęło bardzo dużo życzeó z różnych instytucji i od osób 

indywidualnych w tym życzenia od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama 

Struzika, które pozwoliła sobie odczytać. 
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Dołączając SIę do życzeJ1 Pana Marszałka, życzyła wszystkiego dobrego, ciepłych. 

pogodnych, radosnych Świąt w gronie rodziny oraz pogody ducha, pogody serca, radości 

płynącej ze Zmartwychwstałego Pana. 

Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że Święta Wielkanocne są szczególnie tradycyjnie 

obchodzone przez naszą społeczność nie tylko gminną, ale i w całym kraju. W związku z tym 

wszystkim obecnym na Sesji , a za pośrednictwem ich, ich najbliższym życzył dużo 

pomyślności, radości, zdrowia, dużo sł0l1ca, a Zmartwychwstanie Pana zgodnie z naszą 

tradycją, żeby dało nam dużo cieplej energii do dalszego działania na rzecz społeczności 

gmmneJ. 

Radny Powiatu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Z. Kołodziejski -

w imieniu Rady Powiatu, własnym i radnej powiatowej Pani Haliny Banach z gminy 

Świercze życzył zdrowych, wesołych, pogodnych, rodzinnych Świąt, smacznego jąjka 

i mokrego dyngusa. 

Ad. pkt 21. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 12.50 

zamknął XXIV Sesję Rady Gminy Gzy. 
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