
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXV/09 

z Sesji Rady Gminy Gzy odbytej w dniu 30 października 2009 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Marianny Filipowicz –  Przewodniczącej Rady Gminy Gzy. 

 

Ad. pkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz  - o godz. 10.15 otworzyła XXV Sesję Rady 

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

obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu 

rady wynoszącego 15 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji.  Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Radni nieobecni: 

1. Kaczorowski Zdzisław 

2. Kiliś Jan  

3. Żbikowski Włodzimierz 

Ad. pkt 2. 

Przewodnicząca M. Filipowicz - 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. Informacja z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2009 roku. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 

    2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

    restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/121/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

    długoterminowego w roku budżetowym 2009. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/20/07 w sprawie zasad udzielania  

       i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  

       w placówkach oświatowych. 

11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych gminy Gzy. 

12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji  

       samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gzy. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

14. Sprawy bieżące gminy. 

15. Wolne wnioski i pytania. 

Jednocześnie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić                     
z wnioskiem  o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 
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Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski –  zgłosił zmianę do porządku obrad, polegającą na 
wprowadzeniu dodatkowego punktu tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie 
Gminy Gzy”. 
Przewodnicząca M. Filipowicz –  wyjaśniła, że Pan Radca Prawny poinformował ją, że jest to 

zmiana czysto-techniczna, ponieważ i tak obowiązuje nas ustawa o samorządzie gminnym. 

Radca Prawny Bogusław Sokalski  - powiedział, że zmiana jest krótka. Chodzi o dokonanie    

w Statucie Gminy zapisu, że Wójt powołuje i odwołuje swojego zastępcę, czego nie ma          

w Statucie. Uznał, że nie tworzymy nic nowego, bo identyczny zapis znajduje się w ustawie   

o samorządzie gminnym. Chodzi tylko o spójność przepisów między naszym Statutem             

a ustawą.  

Zaznaczył,   że jeżeli w Statucie Gminy tego zapisu nie będzie, to też w dalszym ciągu będzie 

obowiązywać nas ustawa  jako akt prawny wyższego rzędu, który daje Wójtowi możliwość 

takiego a nie innego działania. Dodał, że nie jest to przepis tworzący jakiś nowy układ, nowe 

rozwiązania prawne itp. 

Radny Leon Pytel – uznał, że zapis ten wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Z jednej 

strony jest to zabieg kosmetyczny, ale z drugiej strony obligo. Obligo wprowadzające do 

Statutu, że zarządzeniem Wójt może powołać swojego zastępcę. Jego zadaniem, jest to 

kwestia rozumiana i wąsko i szeroko. Jeżeli nie będzie tego zapisu Wójt też  może 

zarządzeniem powołać wicewójta . 

Przewodnicząca M. Filipowicz -  zapytała, w takim razie, co proponuje Pan radny? 

Radny L. Pytel -  odpowiedział, że proponuje żeby radni  uchwałę podjęli. 

Pytań do tego punktu nie było. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – poddała pod głosowanie propozycję zmiany do porządku 

obrad zgłoszoną przez Pana Wójta polegającą na wprowadzeniu dodatkowego punktu  

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  w Statucie Gminy Gzy.”  

Rada Gminy w obecności 12 radnych – 0 głosów „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” oraz 11 

głosach „wstrzymujących”  odrzuciła wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego 

punktu. 

Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został przyjęty przez aklamację.   

Ad. pkt 3. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy 

odbytej w dniu 09 września 2009 roku Nr XXIV/09 jest wyłożony na sali obrad do wglądu.  

Radni nie wnieśli uwag do wyłożonego protokołu, w związku z czym, został przyjęty 

jednomyślnie. 

Ad. pkt 4. 
Radni nie wnieśli żadnych interpelacji.  
Ad. pkt 5. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że  przedstawienie informacji za pierwsze półrocze 2009 r. 

wynika z ustawy o finansach publicznych i samorządzie gminnym. 
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Budżet gminy Gzy na 2009 r. został uchwalony uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008 r.  

Dochody – 11.189.390 zł. Wydatki – 12.574.390 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 

1.385.000 zł. pokryty planowanym kredytem bankowym długoterminowym 1.335.000 zł.         

i wolnymi środkami w kwocie 50.000 zł. Spłata kredytów i pożyczki w wysokości 7.44.104.zł. 

pokryta planowanym kredytem w wysokości  615.000 zł.  i wolnymi środkami 129.104 zł.      

Na dzień 30.06.2009 r. budżet uległ zmianie z uwagi zmiany planu dotacji na zadania 

rządowe zlecone i zmiany planu inwestycji i wynosi: 

Dochody - 9.713.896,20 zł., wykonanie 5.216.619,29 zł.  – 53,7% 

Wydatki – 11.316.910 zł. , wykonanie 4.436.781,68 zł.  – 39,2% 

Zmniejszenie dochodów i wydatków nastąpiło w związku z nieotrzymaniem dodatkowych 

środków na przebudowę drogi  Nowe Skaszewo - Sulnikowo. 

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2009 r.  wynosi 2.692.227,01 zł. Wykonanie 

dochodów za I półrocze przebiegało zgodnie z planem. Subwencja ogólna – wykonanie 

56,7%. Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie – wykonanie 56,2%. Dotacje 

celowe na dofinansowanie zadań bieżących – wykonanie 70,7%. Środki na dofinansowanie 

własnych inwestycji dla gminy z innych źródeł -  wykonanie 9,9% (powyższe środki wpływają 

po zakończeniu inwestycji, których realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r. ).Dotacja 

rozwojowa na realizację programu „Kapitał Ludzki” plan – 86.225,20 zł.,  wykonanie – „0”. 

Realizacja podatków i opłat przebiegała zgodnie z planem poza udziałami w podatku 

dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 40,3%. Ogółem należności wynoszą -

674.416,98 zł. w tym zaległości wymagalne – 172.960,38 zł., które głównie dotyczą 

wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego i wynoszą - 130.153,02 zł. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze 2009 r. na podstawie Uchwały Rady 

Gminy wynoszą – 223.907 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady 

Gminy – 81.978 zł. Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy : tj. umorzenie zaległości 

podatkowych – 5.311 zł.  i odroczenie terminu płatności - 6.710 zł.   

Jeśli chodzi o wydatki, to plan wydatków na dzień 30 czerwca 2009 r.  wynosi - 11.316,910 zł. 

, wykonanie - 4.436.781,68 zł., co stanowi 39,2% planu rocznego. Na niskie wykonanie planu 

wydatków, miały wpływ wydatki majątkowe, których realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.  

W dziale Rolnictwo  - na plan  597.969 zł. wykonanie – 247.526,84 zł. tj. 41,4%. Wydatki są 

głównie z dotacji rządowych zleconych. Jest to wypłacenie producentom rolnym podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 311 producentom rolnym. Wydatki 

majątkowe -  plan   350.000 zł., wykonanie - 6.660 zł. W dziale Transport i łączność –plan 

1.437.200 zł., wykonanie - 127.449,40 zł. tj. 8,9%. Wydatki majątkowe – wydatkowano 

94.924 zł.  Przekazano kwotę 60.000 zł.  dla Powiatu Pułtuskiego na przebudowę chodnika                 

w miejscowości  Szyszki oraz trwały prace przygotowawcze do realizacji inwestycji,  złożono 

wnioski o dofinansowanie zadań, ogłoszono przetargi. W Gospodarce mieszkaniowej 

wydatkowano 9,5%. Są to wydatki bieżące: przeglądy techniczne kominów i instalacji 

elektrycznej w budynku mieszkalnym, wypisy z ewidencji gruntów itp.  
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W Działalności usługowej - na plan 60.000 zł.,  wykonanie – 6.588 zł.  tj. 11,0%  Wydatki 

związane są z  decyzjami o warunkach zabudowy wraz z analizami terenów w formie 

opisowej i graficznej dla osób, które ubiegają się  o pozwolenie na budowę. W Administracji 

publicznej  - plan  1.606.481 zł., wykonanie - 655.793,90 tj. 40,8%. 

W tym momencie na salę obrad przybył  radny Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu – 13. 

Skarbnik E. Głowacka – kontynuowała dalej omawianie wykonania budżetu gminy Gzy za 

pierwsze półrocze 2009 r.   W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – na 

plan -10.732 zł. wykonanie - 10.252,56 zł. tj. 95,5%. Realizowano zadanie bieżące rządowe 

zlecone – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz 

bieżąca aktualizacja spisu wyborców. W dziale Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 

wykonanie 41,1%. Wydatki wiążą się z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – 

31.137.82 zł., przekazaniem  kwoty 12.000 zł. na Fundusz Wsparcia Policji  na 

dofinansowanie zakupu pojazdu dla Posterunku Policji w Świerczach. Na Obronę cywilną 

wydatkowano – 200 zł. Wydatki związane z poborem podatku – wykonano w 47,1%. Są to 

wynagrodzenia i pochodne za inkaso zobowiązania pieniężnego, opłaty bankowe, przesyłki 

pocztowe, druki i materiały biurowe.  W dziale Obsługa długu publicznego – wydatkowano 

kwotę 85.050,20 zł. tj. , 37% . Jest to spłata odsetek od kredytów i pożyczki.          

Różne rozliczenia  - rezerwa 45.000 zł. Oświata i wychowanie – wykonanie 2.192.291,23 zł tj. 

45,2%. Na wynagrodzenia i pochodne – 1.595.678,15 zł. Wydatki majątkowe – 10.500 zł. – 

zakup  4 zestawów komputerowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach i pozostałe 

wydatki bieżące  - 586.113,08 zł. związane z utrzymaniem i remontami bieżącymi. Remonty 

w szkołach odbyły się II półroczu 2009 r. w okresie wakacji. W dziale Ochrona zdrowia 

wykonanie – 16.228,01 zł. tj. 44,2%. Jest tu realizowany Gminny Program Profilaktyki                 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj.  koszt finansowania terapii indywidualnej, 

organizowanie i finansowanie spektakli profilaktycznych,  organizowanie zajęć rekreacyjno-

sportowych. Zadania realizowane są głównie w szkołach. W dziale  Pomoc Społeczna – 

wykonanie - 809.032,88 zł. , 46,4% z tego : - zadania rządowe zlecone, na które otrzymujemy 

dotację celową – wykonanie 627.989,45 zł. tj. 47,9% , dofinansowanie zadań własnych, 

wykonanie  - 91.108,80 zł. tj.  61,2%,  zadania własne – wykonanie - 89.934,63 zł.  w tym: 

planowane wydatki na projekt „Przyszłość zależy od Ciebie” – 96.341 zł., które realizowane 

są z własnych środków na dzień 30.06.2009 r. wynoszą - 8.564,84 zł., zostaną zrefundowane     

z dotacji rozwojowej na przełomie miesięcy listopad/grudzień. Dofinansowanie                        

w Edukacyjnej opiece wychowawczej wypłacono w kwocie - 40.323 zł. tj. 100%. Jest to 

pomoc materialna  w formie stypendium szkolnego  dla 94 uczniów. W Gospodarce 

komunalnej       i ochronie środowiska wydatkowano – 103.742,81 zł., 38,5%. Są to wydatki 

związane z oświetleniem, konserwacją urządzeń, opracowaniem dokumentacji projektowej 

na  rekultywację wysypiska śmieci i inne wydatki bieżące. W dziale Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego – wykonanie 54.762,03 zł, 39.8%.  
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Dotacja dla instytucji kultury – 49.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 15.762,03 zł 

związane są z utrzymaniem budynku świetlicy w Gzach. Kultura fizyczna i sport – wykonanie 

3.917,95 zł. Zorganizowano Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy, zakupiono puchary 

na VII Halowy Miting w skoku wzwyż o Puchar Wójtów Powiatu Pułtuskiego. Na dzień 

30.06.2009 r. zobowiązania niewymagalne gminy wynoszą -  133.375,60 zł.  Zobowiązania te 

wynikają  z przepisów prawa tj. zaliczka na podatek dochodowy, faktury za materiały i usługi, 

których termin płatności przypadają w miesiącu lipcu.  

Jeśli chodzi o Gminną Bibliotekę Publiczną to w I półroczu zakupiono 172 książki o wartości 

3.130,45 zł. Biblioteka współpracuje ze szkołami  i instytucjami będącymi na terenie naszej 

gminy. W pracy codziennej organizowane są wystawy książek związane  z rocznicami 

sławnych ludzi i pisarzy oraz organizowane są konkursy dla dzieci i młodzieży. Na bieżąco 

wprowadzany jest księgozbiór do bazy komputerowej. GBP posiada do dyspozycji 

czytelników 5 komputerów, a Filia w Skaszewie 1 komputer z bezpłatnym dostępem do 

Internetu. W dniu 28.04.2009 r. odbyła się promocja książki  Pana Stanisława Łukasika             

„ Wspomnienia z obozu NKWD w Borowiczach” wydana przez Towarzystwo Historyczne         

w Ciechanowie. W spotkaniu udział wzięli kombatanci, zaproszeni goście i młodzież 

gimnazjalna. W dniu 15.06.2009 r.  odbył się jubileusz 60-lecia biblioteki,   w którym 

uczestniczyły władze powiatowe, samorządowe, czytelnicy i młodzież. Koszty związane            

z działalnością bibliotek za I półrocze 2009 r. wyniosły 40.570,51 zł.  Informacja została 

przedłożona  Zarządzeniem Wójta Gminy  i przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

celem wydania opinii. W dniu 26.08.2009 r.  Skład Orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie  wydał Uchwałę nr 183/C/2009 wyrażającą opinię                       

o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o  przebiegu wykonania budżetu za 

pierwsze półrocze 2009 r. Opinia jest pozytywna. Wskazuje się na niskie wykonanie 

wydatków majątkowych. Wiąże się to z realizacją inwestycji w II półroczu 2009 r. Wskazuje 

się także, że na zaplanowaną kwotę 4.000 zł na przeciwdziałanie narkomani nie było 

wydatków. Wyjaśniono, że zadanie będzie realizowane w II półroczu i zostanie wykonane. 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2009 roku wraz z Uchwałą 

nr 183/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 

26.08.2009 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że Komisje Rady Gminy wysłuchały                 

i przyjęły informację z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2009 roku. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 21.10.2009 r. stanowi 

załącznik nr3 do niniejszego protokołu.   

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 22.10.2009 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 
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Ad. pkt 6. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz – powiedziała, że w związku   

z nowym zapisem w ustawie o systemie oświaty organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego zobowiązany jest do złożenia informacji  o stanie realizacji zadań oświatowych  

za rok szkolny 2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

Informacja o stanie zadań oświatowych organu prowadzącego zawiera; 

- Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego pracy szkoły. 

Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i Publiczne 

Gimnazjum  w Gzach, dla których  Wójt Gminy Gzy zatwierdził arkusze i aneksy do arkusza 

organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2008/2009. W roku szkolnym 2008/2009 

zatrudnionych było  ogółem 54 nauczycieli  w tym: dyplomowanych - 22, mianowanych - 25, 

kontraktowych - 6, stażystów - 1. Było również zatrudnionych 4 pracowników administracji,   

14 pracowników obsługi szkół i 3 palaczy sezonowych c.o. w Przewodowie.  We wszystkich 

szkołach pracowali nauczyciele zgodnie z kwalifikacjami. Na ogólną liczbę nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach: wyższe posiada - 47 nauczycieli, licencjat, kolegium – 7 

nauczycieli. W poprzednim roku szkolnym uczęszczało do szkół 406 uczniów i 46 dzieci do 

oddziałów przedszkolnych. Do Publicznych Szkół Podstawowych           w Gzach uczęszczało – 

64 uczniów,  w Przewodowie – 127 uczniów,  w Skaszewie - 63 uczniów. 

- Dowożenie uczniów do Szkół. 

Autobusami Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz własnym autobusem było 

dowożonych 288 uczniów oraz zwrócono koszty dowozu 5 uczniów niepełnosprawnych           

i 1 opiekuna. 

- Prowadzenie sprawozdawczości i rozliczanie dotacji. 

Wykonano wszystkie sprawozdania oraz dokonano rozliczenia z  otrzymanej dotacji. 

Wszystkie sprawozdania wykonano w terminie i przekazano odpowiednim instytucjom. 

- Prowadzenie nadzoru nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. 

W ramach nadzoru  nadzorowano przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy 

szkoły oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracowników i uczniów a także 

prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi na dany rok 

szkolny. 

- Wykonanie inwestycji oświatowych i remontowych obiektów szkolnych. 

W ramach inwestycji oświatowych przeprowadzono termomodernizację budynku PSP            

w Przewodowie Poduchownym. 

W ramach remontów do PSP Gzy  zakupiono 1 szt. drzwi, kraty okienne, naprawiono 2 bramy 

i furtki. W PSP w Przewodowie  wykonano malowanie pomieszczeń szkolnych, pokrycie 

dachowe i opaski z kostki brukowej wokół budynku szkoły. W PSP w Skaszewie wykonano 

chodnik z kostki brukowej od strony zachodniej i remont łazienki. W Publicznym Gimnazjum 

w Gzach wykonano odwodnienie terenu szkolnego z zagospodarowaniem, malowanie 

pomieszczeń szkolnych, korytarza i elewacji, wymienione zostały lampy oświetleniowe.  
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- Doposażenie szkól w sprzęt i wyposażenia w pomoce dydaktyczne. 

W roku szkolnym 2008/2009 ze środków budżetowych zakupiono do szkół sprzęt 

gospodarczy oraz pomoce dydaktyczne według potrzeb złożonych przez dyrektorów szkół. 

Zgodnie z założeniami programu „Radosna szkoła” wsparcie finansowe na zakup pomocy 

dydaktycznych po złożeniu wniosków w miesiącu sierpniu bieżącego roku,  otrzymały 

wszystkie szkoły podstawowe. Jest to kwota ok. 6.000 zł. dla każdej ze szkół. 

- Powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.  

W roku szkolnym 2008/2009 przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora szkoły w PSP     

w Skaszewie na kolejne 5 lat tj.  od dnia 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r.  

- Inne.  

Dyrektorzy szkół i nauczyciele brali udział w różnych szkoleniach przedmiotowych                      

i konferencjach 

- Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego klas III gimnazjum i sprawdzianu klas VI szkoły 

podstawowej. 

Średni wynik sprawdzianu klas VI szkoły podstawowej, który wynika ze wszystkich  zestawień 

pracy uczniów  dla powiatu pułtuskiego wynosi 22,39 punktów.                                                  

Natomiast dla poszczególnych szkół  w gminie wynosi: 

- PSP Gzy 16,59 pkt, 

- PSP Skaszewo  18,62 pkt, 

- PSP Przewodowo – 21,43 pkt. 

Przedstawione wyniki sprawdzianu mieszczą się w grupie średniej. 

Jeżeli chodzi o wyniki egzaminu gimnazjalnego to średnia w części humanistycznej dla 

powiatu pułtuskiego wynosi -  30,82 pkt,  w naszym publicznym gimnazjum - 30,24 pkt. Dla 

części matematyczno-przyrodniczej średnia dla powiatu pułtuskiego wynosi - 25,69 pkt, dla 

PG w Gzach 24,24 pkt. 

Poinformowała również, że był po raz pierwszy  sprawdzian z języka angielskiego. Średni 

wynik dla powiatu pułtuskiego wynosi 31,73 pkt. Nasze gimnazjum uzyskało wynik 23,64 pkt. 

Zaznaczyła, że przedstawionych wyników nie należy brać dosłownie,  gdyż zależą od wielu 

czynników. Wyniki  mieszczą się w grupie  wyników średnich. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 

2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że projekt uchwały był analizowany na 

posiedzeniach Komisji i wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Zgodnie z ustawą Rada może podjąć uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków.  
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Do tej pory gmina nie udzielała nikomu   dotacji na prace konserwatorskie na zabytki, które 

były wpisane do rejestru zabytków i uchwała taka nie była podejmowana.       W tej chwili są 

zainteresowania parafii. Na dzień dzisiejszy do rejestru zabytków wpisany jest Kościół w 

Szyszkach i Przewodowie, a trakcie ubiegania się o wpis Kościoła  do rejestru zabytków jest 

parafia w Gzach. O ewentualną pomoc ze strony gminy  wpłynął wniosek od Księdza 

Proboszcza parafii Szyszki. W związku z tym, żeby gmina mogła przydzielić przysłowiową 

złotówkę opracowano zasady udzielania dotacji finansowej na zabytki. Zaznaczyła, że z  

uwagi na to, że otwierają się możliwości finansowe (dla osób które mają zabytki w swoim 

władaniu)  w tym również pozyskanie środków  unijnych  i z innych źródeł,     potrzeby  takie 

będą. 

Dalej, w skrócie omówiła  projekt uchwały.  

Następnie  do projektu uchwały  wniosła  2 autopoprawki: 

- § 2 pkt 2 skreślenie  wyrazów„lub archeologicznych” , 

- § 3 pkt 1 dodanie w zdaniu wyrazu „do.” 

 1. Dotacja może być udzielona w wysokości „do” 50% nakładów koniecznych na wykonanie 

     prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym 

     mowa w § 1 ust. 1 z zastrzeżeniem ust 2.”                                                                                                                                                                                                

Po czym, poprosiła Szanowną Radę o ujęcie autopoprawek i przegłosowanie wraz z nimi 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Kazimierz 

Żebrowski – przedstawił pozytywną opinię do proponowanego projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński – również przedstawił 

pozytywną opinię do proponowanego projektu uchwały. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – poddała pod głosowanie pierwszą  autopoprawkę:  

- w § 2  pkt 2 skreślić wyrazy „lub archeologicznych” . 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” 

przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały.  

W dalszej kolejności poddała pod głosowanie drugą autopoprawkę: 

- § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„ Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie 

   prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym 

   mowa w § 1 ust. 1 z zastrzeżeniem ust 2.”                                                                                                                                                                                                                 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” 

przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały. 

Następnie odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków  wraz z   przegłosowanymi autopoprawkami 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” 

podjęła Uchwałę Nr XXV/125/09 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków - która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że projekt uchwały został przedstawiony Szanownej 

Radzie i był opiniowany na posiedzeniach Komisji. Następnie  omówiła proponowane 

zmiany. 

- W wyniku   analizy dochodów jakie uzyskaliśmy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

na dzień 30.09.2009 r. uzyskano wyższe dochody o kwotę 5.400 zł.   

W związku z tym, że ustawa  obliguje, żeby środki uzyskane z tytułu opłat były wydatkowane 

w 100%, po stronie dochodów w dziale 756    zostaje wprowadzona kwota 5.400 zł.  

- W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pani Kierownik Gminnej 

Biblioteki Publicznej wystąpiła z wnioskiem do Biblioteki Narodowej w Warszawie                    

o przyznanie dotacji na zakup nowości wydawniczych  i uzyskała kwotę 1.700 zł.  

W związku z tym plan dochodów został zwiększony o kwotę      7.100 zł.  

W  wydatkach byłaby:  

- budowa przyłącza wodociągowego  do budynku komunalnego mieszkalnego. Przy przejściu 

przez drogę  koszt będzie dużo niższy, prawdopodobnie w granicach  ok. 4.000 zł.  

- w dziale 600 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł.  na remonty dróg i bieżące 

utrzymanie. Chodzi tu głównie o żwirowanie, równanie i bieżące utrzymanie. 

- kwotę 7.000 zł.  przeznacza się na zakup usług tj. opłaty pocztowe za przesyłki, prowizje 

bankowe itp.   

- w dziale 801 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 63.850 zł. Dotyczy to budowy placu 

zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym. Zadanie 

inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu gminy i został złożony wniosek do 

Wojewody. Zadanie  te miało być realizowane z nowego programu rządowego „Radosna 

szkoła”, który będzie realizowany w latach przyszłych. Dotacji na ten cel gmina nie otrzyma, 

gdyż wystarczyło środków tylko na pomoce  dydaktyczne. W związku  z tym, że gmina nie 

będzie realizowała budowy  placu zabaw z własnych środków, wniosek został ponowiony do 

Pani dyrektor szkoły. Pani Skarbnik  myśli, że w następnym roku gmina będzie miała szanse  

zrealizować plac zabaw, ponieważ jest obietnica, że gminy które składały wnioski a nie 

otrzymały środków, będą brane pod uwagę w pierwszej kolejności.  

Na zakup pomocy dydaktycznych gmina uzyskała środki dla 3 szkół podstawowych w kwocie 
– 17.967 zł.,  
Kwotę 8.750 zł.  przeznacza się na zakup usług związanych z z uczęszczaniem dzieci z naszej 

gminy do przedszkola niepublicznego. 
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- kwotę  5.400 zł., która stanowi wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

przeznacza się  realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych. Środki zostaną wydatkowane głównie w szkołach.  

- kwotę  10.000 zł. przeznacza się na realizację Projektu ”Przyszłość zależy od Ciebie”. 

Poinformowała, że wyszła natychmiastowa sprawa. Pani Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej dzwoniła do Jednostki Wdrażającej  w celu uzyskania konkretnej 

odpowiedzi, czy uzyskamy środki na realizację Projektu, który jest współfinansowany               

z dotacji budżetu państwa i środków unijnych. Środki otrzymamy nie wcześniej jak na 

początku grudnia br. W tej chwili zostały już wykonane niektóre zadania tj. doradca 

zawodowy, przeprowadzony był kurs komputerowy, wdrażanie indywidualnych planów 

działania, psycholog. W związku z tym , że wykonawcy oczekują na środki  poprosiła, żeby       

z wolnych środków Szanowna Rada wprowadziła autopoprawkę i powiększyła budżet GOPS  

o kwotę 21.300 zł. Środki te na koniec roku w GOPS zostaną niewykorzystane i przejdą             

w nadwyżkę. Jednak na dzień dzisiejszy należałoby uregulować płatności , iż zadanie było 

wykonywane w miesiącu sierpniu i  wrześniu. 

-w dziale 921 kwotę 1.700 zł. przeznacza się na zwiększenie planu dotacji dla biblioteki  na 

zakup nowości wydawniczych. 

Podkreśliła, że po zwiększeniach i zmniejszeniach budżetu, deficyt  uległ zmniejszeniu              

i jest propozycja zmniejszenia planowanego kredytu długoterminowego w roku budżetowym 

2009.  z kwoty 1.800.000 zł. do kwoty 1.500.000 zł. Wynika to głównie ze zmiany dotyczącej  

planu wydatków po przetargach na drogi gminne. W związku z tym,  poprosiła Wysoką Radę 

o przyjecie proponowanych projektów uchwał z uwzględnieniem autopoprawki – 

zwiększając środki na Pomoc społeczną o kwotę 21.300 zł.  

Pytań skierowanych do Pani Skarbnik nie było. 

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

poinformował Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z wyjątkiem  wydatków      

w dziale 010 – zwiększyć plan wydatków w kwocie 10.000 zł. na budowę przyłącza 

wodociągowego do budynku komunalnego (mieszkalnego) w Gzach do czasu uzgodnienia      

z Zakładem Usług Wodnych w Mławie przebiegu przyłącza jak najkrótszą drogą, co wiąże się 

z obniżeniem kosztów wykonania. 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.   

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – wyjaśniła, że rozmawiała z Dyrektorem ZUW w Mławie. 

Pociągnięcie doprowadzenia byłoby przy drodze. Koszt bez dokumentacji - 4.500 zł. 

Przypomniała, że w poprzedniej wersji koszt przyłącza w zależności od rury wynosił od 7.000 

zł  do 8.700 zł.  Jest to dużo taniej z tym,  że gmina musi mieć uzgodnienia ze Starostwem 

Powiatowym w Pułtusku, żeby przejść przez drogę. Nadmieniła, że ZUW w Mławie ma 

odpowiedni sprzęt żeby tego dokonać, ale nie było czasu, żeby mieć te uzgodnienia. 

Zapewniła, że będziemy chcieli zrobić to jak najkorzystniej. 
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Radny Zdzisław Kaczorowski – uznał, że ostateczna  propozycja jest taka, żeby zatwierdzić 

to, co jest zaproponowane w projekcie uchwały. 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że  na dzień dzisiejszy nie wiadomo jaka będzie to kwota. 

Radny Z. Kaczorowski – zaproponował, żeby zostawić w takiej wersji jak zapisano                   

w projekcie uchwały, a dążyć żeby było jak najtaniej. 

Przewodnicząca M. Filipowicz -  poddała pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty,  Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Publicznego polegający na wyłączeniu wydatków w dziale 010 – zwiększyć 

plan wydatków w kwocie 10.000 zł na budowę przyłącza wodociągowego do budynku 

komunalnego (mieszkalnego) w Gzach do czasu uzgodnienia z Zakładem Usług Wodnych        

w Mławie przebiegu przyłącza jak najkrótszą drogą, co wiąże się z obniżeniem kosztów 

wykonania.   

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 0 głosów „za”, przy – 

12 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym”  odrzuciła wniosek Komisji.  

Następnie poddała pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały; 

- zwiększyć plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna - o kwotę 21.300 zł.   

Źródło finansowania – wolne środki. 

Powyższą kwotę przeznacza się na realizację projektu ”Przyszłość zależy od Ciebie” 

wykonywanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy udziale środków unijnych       

i dotacji z budżetu państwa. 

Wydatki powyższe zostaną zrefundowane po otrzymaniu dotacji. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” 

przyjęła jednogłośnie w/w autopoprawkę.  

W dalszej kolejności odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 

2009 wraz z przegłosowanym wnioskiem i autopoprawką i poddała pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami „za” 

podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr XXV/126/09 w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 

2009 – która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt  9. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że Pani Skarbnik sprawę obniżenia kredytu  

długoterminowego przedstawiła,  przy omawianiu projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu gminy Gzy na rok 2009. Po czym  zapytała, czy ktoś ma jakieś pytania? Pytań nie 

było. 

Następnie odczytała projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/121/09 w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009 i poddała pod 

głosowanie. 

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu udział brało 13 radnych.                    

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
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Uchwała Nr XXV/127/09 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/121/09 w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009  została podjęta bezwzględną  

większością głosów,  co najmniej połowy ustawowego składu rady i stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 10. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że do Pana Wójta wpłynął wniosek od      

Pani Anny Zalewskiej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie 

Poduchownym, która prosi o zwolnienie z obowiązku  zajęć dydaktycznych w wymiarze 

tygodniowym - 9 godzin realizowanych w nauczaniu początkowym. W PSP w Przewodowie       

w roku szkolnym 2009/2010 jest 123 uczniów i 16 dzieci w oddziale przedszkolnym. 

Obowiązki dotychczasowe a przede wszystkim uczestniczenie w organizowanych przez organ  

nadzoru pedagogicznego szkoleniach i innych spotkaniach dezorganizuje prowadzenie zajęć 

dydaktycznych nawet w zmniejszonym wymiarze. 

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

powiedział, że Komisja pozytywnie rozpatrzyła wniosek Pani Anny Zalewskiej Dyrektor PSP     

w Przewodowie. 

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

zaopiniowała wniosek o obniżenie zajęć dydaktycznych z 9  do 6 godzin tygodniowo. 

Radny Wiesław Światkowski Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa 

Ludowego -  zgłosił wniosek, żeby obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć obniżyć do              

5 godzin. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – uznała, że zaszło nieporozumienie. Wniosek Klubu Radnych 

PSL jest, żeby zajęcia dydaktyczne  pozostawić na takim poziomie jak było dotychczas.  

W związku z tym, że z posiedzenia każdej Komisji był inny wniosek, poddała pod głosowanie 

wniosek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - zwolnić Panią Dyrektor        

z obowiązku zajęć dydaktycznych w wymiarze tygodniowym – 9 godzin. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w  posiedzeniu 0 głosów „za”, przy      

11 głosach „przeciwnych” oraz 2 głosach ‘”wstrzymujących” – odrzuciła wniosek Komisji 

Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. 

W dalszej kolejności poddała pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa i Budżetu – obniżyć 

zajęcia dydaktyczne z 9 do 6 godzin tygodniowo. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w  posiedzeniu 0 głosów „za”, przy      

11 głosach „przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” – odrzuciła wniosek Komisji 

Rolnictwa i Budżetu.  

Następnie poddała pod głosowanie wniosek Klubu Radnych PSL – zajęcia dydaktyczne 

pozostawić na poziomie jak było dotychczas. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w  posiedzeniu 11 głosów „za”, przy       

0 głosach „przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaakceptowała 

wniosek Klubu Radnych PSL. 
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Wniosek Pani Anny Zalewskiej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie 

Poduchownym w sprawie zwolnienia z  obowiązku  zajęć dydaktycznych w wymiarze 

tygodniowym - 9 godzin realizowanych w nauczaniu początkowym stanowi załącznik nr   9 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach 

majątkowych radnych Gminy Gzy. 

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

Sekretarz B. Polańska – przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych 

pracowników administracji samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy 

Gzy. 

Informacja Wójta Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 13.  

Z uwagi na to, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji, nie było i odpowiedzi. 

Ad. pkt 14. 

W sprawach bieżących gminy nikt nie zabrał głosu. 

Ad. pkt 15. 

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska – uznała, że wniosek na przebudowę drogi 

gminnej Nowe Skaszewo - Sulnikowo złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego został odrzucony. W związku z tym zapytała, czy 

automatycznie przesuwa się na następny rok i czy jest cokolwiek w tej sprawie jest zrobione? 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odpowiedziała, że  trzeba będzie składać nowy wniosek,  ale 

będzie uwzględnione to przy konstrukcji budżetu na przyszły rok. 

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska – zapytała, czy można było teraz składać 

wnioski? 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że w tym roku nie było terminu składania wniosków do 

RPOWM. 

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska – zapytała, czy wniosek będzie składany na przyszły 

rok?  

Sekretarz B. Polańska – odpowiedziała, że będzie składany w 2010 r. w czasie jak będą 

terminy. Wniosek może być ten sam, może być inny,  ale musi być złożony ponownie.  

Decyzja będzie podjęta przy konstrukcji budżetu gminy za 2010 r. 

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska – zapytała, czy wniosek  będzie brany pod uwagę ? 

Przewodnicząca M. Filipowicz – odpowiedziała, że przy konstrukcji budżetu wniosek  na 

pewno będzie brany pod uwagę. A jeśli zaakceptuje go Rada,  zostanie ponownie złożony do 

RPOWM.  
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                  Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady  o godz. 11.50 

zamknęła Sesję.    

 

 

Protokółowała :                                                                                       Przewodniczyła: 

 

Zofia Pszczółkowska 

 

 


