
                                

P R O T O K Ó Ł Nr 4/2007

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

 i Komisji Rolnictwa i Budżetu  odbytego w dniu 23 marca 2007 r. pod przewodnictwem 

Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Budżetu  M.  Mordwiński -przywitał  członków. 

Komisji  i  zaproszonych  gości.  Stwierdził,  że  na  15  członków  obydwóch  Komisji  w 

posiedzeniu udział bierze 13 członków komisji tj. 8 członków Komisji Oświaty, Zdrowia i 

Bezpieczeństwa Publicznego oraz 5 członków Komisji Rolnictwa i Budżetu.  Listy obecności 

stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przypomniał proponowany porządek posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie: regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki 

    przyznawania dodatków wynikających ze stosunku pracy, innych składników 

    wynagrodzenia oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem

    prowadzącym jest Gmina Gzy.

2. Projekt uchwały w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym 

    powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

3. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2007 rok.

4. Projekt uchwały w sprawie : sprzedaży nieruchomości.

5. Sprawy bieżące gminy.

Członek  Komisji  Oswiaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  Zdzisław 

Kaczorowski – zaproponował  wprowadzenie punktu dotyczącego ustalenia spotkań Komisji 

i sesji Rady Gminy. Odnośnie punktu 1 porządku  posiedzenia zapytał, czy są zaproponowane 

nowe informacje, czy propozycje, ponieważ punkt ten był już analizowany na posiedzeniach 

obydwóch  Komisji i nie widzi powodu, żeby omawiać go jeszcze raz? Uznał, że wnioski z 

posiedzeń poszczególnych Komisji są nadal obowiązujące.

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – powiedziała, że w związku z lustracją i składaniu 

oświadczeń ma propozycję wprowadzenia dwóch uchwał. Dodała, że podjęcie uchwał  jest 

konieczne,  aby  Przewodnicząca  Rady  Gminy  mogła  zobowiązać  Sekretarza  Gminy  i 

Skarbnika Gminy do złożenia oświadczenia lustracyjnego.
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Wójt  Gminy  Zbigniew Kołodziejski –  poprosił  Kierownika  Zespołu  Obsługi  Szkół  w 

Gzach  Jadwigę  Frąckiewicz  o  zapoznanie  z  propozycją  projektu  uchwały  dotyczącą 

regulaminu wynagrodzania nauczycieli.

Kierownik ZOSz. w Gzach Jadwiga Frąckiewicz – wyjaśniła, że regulamin określający 

wysokość, szczegółowe warunki przyznawania dodatków wynikających ze stosunku pracy, 

innych składników wynagrodzenia oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Gzy był omawiany na poprzednich posiedzeniach 

Komisji. Uchwała w tej sprawie nie była podejmowana na ostatniej Sesji Rady Gminy w 

związku z tym , że brakowało rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  określającego 

minimalne  wynagrodzenia  zasadnicze.  W związku  z  tym, że  wynagrodzenie  nauczyciela 

stażysty w naszej gminie jest niższe niż średnia krajowa koniecznością było podwyższenie 

wynagrodzenia zasadniczego.  W naszych szkołach jest  1nauczyciel  stażysta.  Do projektu 

rozporządzenia  o  płacy zasadniczej  z  5% wzrostem dodana jest  różnica – kwota,  która 

brakuje - 330 zł. i taki jest zapis w proponowanym projekcie uchwały.

Poza  tym  na  posiedzeniach  Komisji  była  propozycja  o  5  %  wzroście  dodatku  za 

wychowawstwo  oraz  za  opiekuna  stażu.  W  związku  z  tym  proponuje  się  -75  zł.  za 

wychowawstwo i 55 zł. za opiekuna stażu. Pozostałe zapisy w regulaminie pozostają bez 

zmian.W  budżetach szkół jest naliczona 2% waloryzacja. Natomiast z rozporządzenia Min. 

Edukacji  wynika,  że  waloryzacja  zostanie  zwiększona.  W związku  z  tym  Kier.  ZOSz. 

przygotowała  wyliczenie,  które  Skarbnik  Gminy  przedstawi  podczas  omawiania  zmian 

projektu  budżetu  Gminy  Gzy  na  2007  rok.  Z  wyliczeń  wynika,  że  w  dziale  801  na 

wynagrodzenia brakuje kwota w wysokości 85.325 zł.  i kwotę tą należałoby zabezpieczyć.

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie, propozycję członka 

Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  Z.  Kaczorowskiego. 

Zaproponował,   aby punkt dotyczący ustaleń spotkań  Komisji  i sesji Rady Gminy został 

omówiony jako 3      w proponowanym porządku posiedzenia.

Komisje w obecności 13 członków Komisji – 13 głosami „za” przyjęły ustalenie spotkań 

Komisji i sesji Rady Gminy  jako pkt 3 porządku obrad . 
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Następnie poddał pod głosowanie wniosek Sekretarz B. Polańskiej dotyczący wprowadzenia 

do porządku posiedzenia dwóch imiennych projektów uchwał w związku z obowiązkiem 

złożenia oświadczeń lustracyjnych przez Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy. Wymienione 

projekty uchwał byłyby jako pkt 6 i 7 porządku posiedzenia Komisji.

Komisje  w  obecności  13  członków  Komisji  –  11  głosami  „za”  ,  przy  2  głosach 

„wstrzymujących  „  przyjęły  2  projekty  uchwał  w  związku  z  obowiązkiem  złożenia 

oswiadczeń  z lustracyjnych jako pkt 6 i 7 porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia po głosowaniu przedstawia się następująco:

1. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określajacego wysokość, szczwególowe warunki 

    przyznawania dodatków wynikajacych ze stosunku pracy, innych skladników 

    wynagrodzenia oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem

    prowadzącym jest Gmina Gzy.

2. Projekt uchwały w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym 

   powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

3. Ustalenie  spotkań Komisji i sesji Rady Gminy.

4. Projekt uchwały w sprawie :zmian budżetu gminy Gzy na 2007 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

6. Projekt uchwały w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie 

    w organach bezpieczństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.

    do 31 lipca 1990 r.

7. Projekt uchwały w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie

    w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. 

    do 31 lipca 1990 r. 

8. Sprawy bieżące gminy.

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że w pkt 8 porządku posiedzenia będzie chciał omówić 

następujące sprawy: sanitację gminy, budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego,  wnioski 

o modernizację dróg złożone do Rady Gminy oraz inne sprawy bieżące gminy.

Ad. pkt 1

Kierownik ZOSz. w Gzach. J. Frąckiewicz -  powiedziała, że  regulamin wynagrodzania 

nauczycieli był omawiany na  poprzednich posiedzeniach Komisji. Na dzień dzisiejszy nie 

ma rozporządzenia Min. Edukacji w sprawie minimalnych wynagrodzeń zasadniczych. 
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Jednak  obowiązkiem  organu  prowadzącego  jest  określenie  nowego  regulaminu 

wynagrodzania nauczycieli obowiązującego na cały rok kalendarzowy w ciagu 3 m-cy od 

dnia  ogłoszenia  ustawy  budżetowej.  Obowiązkiem  organu  jest  zabezpieczenie  kwoty 

podwyżek.  Jeśli  będą zmiany i  dodatkowe środki    można będzie  zmienić  poszczególne 

zapisy  regulaminu.

Na  posiedzeniach  Komisji  była  też  propozycja  o  podwyżce  z  3%  do  5%   dodatku 

motywacyjnego. Jednak dodatek motywacyjny pozostał  na poziomie roku ubiegłego tj. w 

wysokości  3%, ponieważ  gmina  do  funkcjonowania  szkół   dokłada  i  tak  dużo środków 

finansowych.

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Rolnictwa i Budżetu  Leon Pytel.

Aktualna ilość członków tej Komisji – 6, ilość członków Komisji ogółem  – 14.

Przewodniczacy Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński - poddał pod głosowanie 

projekt  uchwały  w  sprawie:  regulaminu  określającego  wysokość,  szczegółowe  warunki 

przyznawania dodatków wynikających ze stosunku pracy, innych składników wynagrodzenia 

oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla którym organem prowadzacym jest 

Gmina Gzy.

Komisja w obecności 6 członków Komisji  – 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała w/w 

projet  uchwały  proponowany na  sesję  Rady Gminy –  który stanowi  załącznik nr  2  do 

niniejszego protokołu

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski 

poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja w obecności 8 członków Komisji – 7 głosami  „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” 

pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady Gminy

Ad. pkt 2

Kierownik ZOSz. w Gzach Jadwiga Frąckiewicz –  wyjaśniła, że  uchwała w sprawie: 

zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska 

kierownicze          w placówkach oświatowych była podejmowana w roku poprzednim i 

obowiązuje do 31 sierpnia 2007 r.  Od września 2007 rozpoczyna się nowy rok szkolny. W 

związku   ze  sporządzaniem arkuszu   organizacyjnego  na  nowy  rok  szkolny  2007/2008 

koniecznością  było  przygotowanie  nowej  uchwały,  która  będzie  obowiązywała  od  01 

września 2007 r. Projekt uchwały w tej sprawie został przesłany do Kuratorium Oświaty i 

otrzymał opinię pozytywną. 
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Odczytała treść opinii. Obowiązkowy wymiar godzin  dla dyrektorów szkół podstawowych 

przedstawia  się  następująco:  od  5  do  6  oddziałów   tygodniowy  wymiar  zajęć  wynosi 

-  12  godzin,  od  7  do  8  oddziałów -  9  godz.  Dla  Dyrektora  gimnazjum liczącego  5-6 

oddziałów tygodniowy wymiar zajęć wynosi - 7 godzin. Przy liczbie oddziałów od 7 do 8 – 4 

godz. Dla wicedyrektora szkoły(każdej) o liczbie  12 oddziałów i więcej – 9 godz.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – poddał pod głosowanie 

projekt  uchwały  w  sprawie:  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  nauczycielom,  którym 

powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

Komisja w obecności 6 członków Komisji  - 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt 

w/w  uchwały  proponowany  na  sesję  Rady  Gminy  –  który  stanowi  załącznik  nr  3  do 

niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski 

– poddał pod głosowanie w /w projekt uchwały. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji – 8 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Ad. pkt 3   

Członek Komisji  Oświaty,  Zdrowia i  Bezpieczeństwa Publicznego Z.  Kaczorowski  – 

odnośnie  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  powiedział,  że  w 

poprzedniej kadencji Rady  było w niej 2 nauczycieli  i nie kolidowało to w pracy. Było 

ustalone 2 dni  - wtorki i czwartki w godzinach przedpołudniowych. Wydaje mu się, że skoro 

teraz są prawie wszyscy radni to można ustalić takie dni i godziny. Jako nauczyciel w Radzie 

jest sam ale są też i dyrektorzy szkół. Dodał, że mówiono, że nie będzie problemu jeśli będzie 

to  wtorek lub czwartek.  Były też głosy  aby spotkania  mogły się  odbywać w godzinach 

popołudniowych. W związku z tym chodzi o to aby radni wypowiedzieli się, kiedy spotkania 

mogą się odbywać a kiedy nie mogą, żeby nie kolidowały w pracy.  Jeśli byłyby to godziny 

popołudniowe to nie ma żadnego problemu.

Członek Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Marianna Filipowicz – 

przypomniała,  że  zgodnie  z  uchwałą  Rady  Gminy  Gzy  z  dnia  30  czerwca  2003  r. 

z  późniejszymi  zmianami   w  sprawie:  uchwalenia  Statutu  Gminy  Gzy  pracodawca 

obowiązany  jest  zwolnić  radnego  od  pracy  zawodowej  w celu  umożliwienia  mu brania 

udziału w pracach organów Gminy. 
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Wójt  Z.  Kołodziejski –  jego zdaniem terminy można ustalić  do  normalnych posiedzeń 

Komisji i sesji Rady Gminy, ale  może się zdarzyć taka sytuacja, że mogą być posiedzenia 

awaryjne.

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, dlaczego np. dzisiaj jest wspólne posiedzenie Komisji 

i było powiadomienie telefoniczne , a później dostarczono szybko materiały. Sesję należy 

zorganizować do końca 31 marca br. Sytuacja jest taka, że w czwartek i piątek nie będzie 

Skarbnika Gminy i Wójta. Aby zachować wymóg ustawowy radni na 7 dni przed sesją muszą 

otrzymać projekty uchwał.  Są  takie  sytuacje,  że  trzeba  w ostatniej  chwili   podejmować 

decyzje aby zmieścić się w terminie. 

Członek Komisji  Oświaty,  Zdrowia i  Bezpieczeństwa Publicznego Z.  Kaczorowski – 

zapytał, czy nie można ustalić dnia i godziny dla poszczególnych Komisji, a oddzielnie dla 

sesji? Jeśli chodzi o sesje to  zaproponował aby  robić je  w godzinach popołudniowych od 

15.00 co osobiście jemu odpowiada , albo  od godz. 10.00 we wtorki i czwartki. Odnośnie 

posiedzeń Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  zaproponował wtorek 

od godz. 10.00.  Uważa,  że Komisja wspólnie mogłaby zarezerwować wtorek od godziny 

10.00 ewentualnie czwartek.

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Wiesław Światkowski 

– stwierdził, że ma gospodarstwo rolne i też ma obowiązki. Uważa, że pod uwagę powinni 

być brani i radni, którzy są rolnikami. Zaproponował, aby posiedzenia Komisji odbywały się 

jak było do tej pory – w miarę potrzeb.  

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  Z. Kaczorowski – 

wyjaśnił, że dlatego się pyta. Chodzi o to , aby nikomu niczego nie narzucać.

W wyniku  dyskusji  członków Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego 

ustalono,   aby  posiedzenia  tej  Komisji  odbywały  się  we  wtorek  od  godziny  10.00. 

Ewentualnie w czwartek też od godz. 10.00 .

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

wnioskiem zgłoszonym na posiedzeniu Komisji w dniu 26.02.2007 r.  przez członka Komisji 

Leona Pytla, aby spotkania tej Komisji odbywały się w godzinach popołudniowych od 13.00, 

natomiast jeśli chodzi o  dzień posiedzenia to  nie ma znaczenia. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu L. Pytel – powiedział, że jako radny składa wniosek 

aby uwzględnić posiedzenia Komisji i sesji Rady Gminy w godzinach popołudniowych. Nie 

chodzi tu o dzień tygodnia, ale konkretnie o godzinę 13.30 – 14.00. 
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Z uwagi na to, że w posiedzeniu sesji biorą udział dyrektorzy szkół i pracownicy innych 

jednostek dobrze byłoby, aby osób tych nie odrywać od bieżących spraw zawodowych i nie 

kolidować  w sprawach  spóźniania się tak jak dzisiaj  zrobił  to sam. W związku z tym 

zaproponował, aby uwzględnić, że jeśli zajdzie potrzeba to  zwołać Komisję czy  Radę w 

trybie pilnym w godzinach   takich jakie są możliwe do wysłania zawiadomień  i oczekiwań 

władz gminy. Ale jeśli  radni planują posiedzenia Komisji i Rady zgodnie z harmonogramem 

to proponuje, aby posiedzenia Komisji i Rady odbywały się  w godzinach 13.30 – 14.00 bez 

względu na dzień tygodnia. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bez[pieczeństwa Publicznego   Z. Kaczorowski – 

uznał, że w przypadku sesji Rady Gminy   jest to bardzo mądry głos. Natomiast w przypadku 

Komisji to posiedzenia Komisji są już ustalone.

Wójt Z. Kołodziejski – był zdania, że trzeba znaleźć rozsądne rozwiązanie. Są radni, którzy 

pracują zawodowo. Jeśli chodzi o rolników to obrządki mają rano  i wieczorem.

Członek  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  Z.  Sierzan – 

powiedział, że godziny popołudniowe jemu nie odpowiadają. 

Sekretarz  B.  Polańska –  zaproponowała,  aby  poddać  pod  głosowanie  propozycję  sesji 

o godz. 13.00 w każdy dzień tygodnia.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – poddał pod głosowanie 

propozycję, którą zaproponowała Sekretarz.

Członkowie  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  oraz  Rolnictwa 

i Budżetu – 9 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” ustalili rozpoczęcie sesji Rady 

Gminy  o  godz.  13.00  bez  względu  na  dzień  tygodnia.  Trzech  członków  w/w  Komisji 

będących na sali  obrad nie wzięło udziału w głosowaniu.  

Ad. pkt 4     

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka -  powiedziała, budżet gminy został zatwierdzony na 

podstawie danych przekazanych przez Ministra  Finansów na podstawie projektu Budżetu 

Państwa.  W tej  chwili  po  zatwierdzeniu  Budżetu  Państwa   gmina  otrzymała  ostateczne 

informacje.  Zaszły zmiany w subwencji  ogólnej   i  w części  oświatowej   –  zwiększenie 

subwencji, jak również zostały przekazane informacje z Budżetu Wojewody Mazowieckiego 

odnośnie dotacji celowych na zadania rządowe zlecone i na dofinansowanie zadań własnych 

gminy. W związku z tym są propozycje zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków. 
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W dochodach zmniejszenie kwoty 8.114 zł. Wiąże się to z udziałem  podatku dochodowego 

od osób fizycznych. Ponieważ gmina jest udziałowcem w dochodach Budżetu Państwa w 

podatku  dochodowym od osób fizycznych na rok 2007 wskaźnik ten wynosi 36,22 % . 

W związku z tym na gminę przypadła kwota zmniejszająca w stosunku do projektu,  po 

wyliczeniu  przez  Ministra  Finansów  ostatecznych  kwot   plan  dla  Gminy  Gzy  został 

zmniejszony do kwoty 625.781 zł. Jest to kwota szacunkowa.  Można  tu powiedzieć, że 

rozbieżności  jeśli  chodzi  o  wykonanie  w stosunku do planu  to od jakiegoś czasu nie 

występują. Wykonanie pod koniec roku jest zbliżone do planu. Gmina otrzymała zwiększenie 

w kwocie ogółem 117.009 zł. z tego subwencja w kwocie 112.329 zł. Ostateczna kwota na 

rok 2007 wynosi 4.217.275 zł. z tego część wyrównawcza – 1.722.961 zł. i część oświatowa 

– 2.494.314 zł. W Dziale 852 nastąpiło zwiększenie o kwotę 4.680 zł. również w związku z 

zatwierdzonym budżetem Województwa Mazowieckiego za zadania z zakresu administracji 

rządowej.  Po zmianach na  rok 2007  budżet   gminy wynosiłby po stronie  dochodów – 

8.057.326 zł.  

Jeśli chodzi o wydatki,  to wydatki  zostały zmniejszone o kwotę 7.600 zł. Kwota 7.000 zł. w 

Dziale 750 wiąże się ze zmianą klasyfikacji budżetowej, ponieważ plan był zabezpieczony w 

budżecie gminy. Jest to zmiana związana z klasyfikacją  prowizji bankowej od kredytów. 

Znajdowała się w dziale 757. W związku ze zmianą  klasyfikacji została przeniesiona do 

Działu 750. W Dziale 852 Pomoc Społeczna - zmniejszenie 600 zł. w związku ze skutkami 

podwyżek  na  wynagrodzenia  z  zadań  zleconych  rządowych.  Jeśli  chodzi  o  zwiększenia 

wydatków budżetu jest propozycja  zwiększenia  o kwotę 172.795 zł. z tego na Dział 750 

kwota – 54.865 zł. Jest to zwiększenie planu wydatków na skutki podwyżek wynagrodzeń 

dla  pracowników administracji  przy  średniorocznym wskaźniku  wzrostu  wynagrodzeń  w 

wysokości 110 %          i kwoty 7.000 zł.  o czym mówiła wcześniej, a było to w planie 

budżetu. Jest to  zmiana klasyfikacji budżetowej na prowizję bankową z tytułu planowanych 

kredytów.  W Dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 85.325 zł.  Jest to 

zwiększenie  planu  wydatków  na  skutki  podwyżek  na  wynagrodzenia.  Planowany 

średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 105%  i  zwiększenie  planu 

wydatków na wypłaty dodatków dla nauczycieli wynikających ze stosunku pracy. W Dziale 

852 Pomoc Społeczna – zwiększenie kwoty  25.605 zł. Kwotę w wysokości 200 zł. - gmina 

otrzymała  zwiększoną  dotację  na  zadania  rządowe  zlecone  na  składki  ubezpieczenia 

zdrowotnego od zasiłków dla podopiecznych. 
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Kwotę  7.830  zł.  -  na  skutki  podwyżek  na  wynagrodzenia  dla  pracowników  Gminnego 

Ośrodka  Pomocy  Społecznej  przy  śródrocznym  wskaźniku  wzrostu  wynagrodzeń  w 

wysokości 110%  Kwotę 4.480 zł. - przeznacza się na wynagrodzenie usług specjalistycznych 

związanych  z  terapią  dziecka  niepełnosprawnego.  Kierownik   GOPS   występowała  z 

wnioskiem do Wojewody o przyznanie dotacji celowej na usługi specjalistyczne związane   z 

terapią  dziecka  niepełnosprawnego  z  terenu  naszej  gminy.  Dotację  otrzymała.  Zostanie 

zatrudniona osoba na umowę-zlecenie na wykonanie usług specjalistycznych związanych z 

terapią. Kwotę 13.095 zł. - przeznacza się na wydatki  związane z organizacją prac społecznie 

użytecznych dla osób bezrobotnych przy udziale 60% środków z Powiatowego Urzędu Pracy 

w Pułtusku. Gmina finansuje 40%. W tej chwili jest zawarta umowa na organizację prac dla 

10 osób.  W Dziale  921 Kultura  i  ochrona  dziedzictwa narodowego kwotę  w wysokości 

-7.000  zł.  przeznacza  się  na  zakup  wyposażenia  oraz  wykonanie  wertikali  w  budynku 

Świetlicy i Biblioteki w Gzach.   W przychodach   w załączniku w prognozie długu  na rok 

2007 i lata następne zwiększona została spłata rat kredytu o kwotę 7.500 zł., ponieważ termin 

spłaty raty przypadał na dzień wolny od pracy. W związku z tym  spłata raty przeszła na rok 

2007.   Skarbnik  E.  Głowacka   poprosiła  aby  członkowie  Komisji  w  proponowanym 

projekcie  uchwały  w  sprawie:  zmian  budżetu  gminy  Gzy  na  rok  2007  uwzględnili  i 

wprowadzili  dodatkowe  środki  jako  autopoprawkę,   które   w dniu  22.03.2006  r.  gmina 

otrzymała  z  budżetu  Wojewody.  Są  to  środki  związane  z  realizacją  programu „  Pomoc 

państwa  w  zakresie  dożywiania”.  Dla  Województwa  Mazowieckiego  została  przyznana 

kwota 38.874.000 zł.  Gmina Gzy po uwzględnieniu wniosku Kierownik GOPS otrzymała 

dotację celową w wysokości 36.100 zł. na cały rok. Na dożywianie ogółem gmina otrzymała 

27.000  zł.  i  9.100  zł.  na  dofinansowanie  doposażenia  (zakup  termosów)  punktów 

przygotowywania i  wydawania posiłków. Kierownik GOPS przy współudziale dyrektorów 

szkół  chce  uruchomić  gorące  zupy.  Dodała,  że   program  ten  wymusza  zabezpieczenie 

jednego gorącego posiłku. Środki te w projekcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy 

Gzy na rok 2007 byłyby po stronie dochodów. Ponieważ w projekcie budżetu na ten cel było 

przyznane 11.000 zł. W związku z tym  do wprowadzenia do budżetu gminy pozostała  tylko 

różnica 25.100 zł po stronie dochodów z przeznaczeniem na dożywianie 16.000 zł. i 9.100 zł. 

na  zakup  doposażenia.  Kierownik  GOPS występowała,  również  o  dodatkowe  środki  na 

zabezpieczenie 5 spraw wynikających z wydanych decyzji  związanych z suszą.
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Budżet Województwa przyznał (potwierdzenie telefoniczne)  dodatkowe środki w wysokości 

6.960 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dla rolników, którzy złożyli wnioski a nie zostało im 

wypłacone. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – poddał pod głosowanie 

wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie:  zmian budżetu gminy Gzy na 

2007 rok polegającej na wprowadzeniu po  stronie dochodów kwoty ogółem 25.100 zł. jako 

dotacji celowej z przeznaczeniem kwoty – 16.000 zł na dożywianie, kwoty – 9.100 zł. na 

zakup doposażenia punktów przygotowania i wydawania posiłków oraz kwoty w wysokości 

6.960 zł. na wypłatę złagodzenia skutków suszy w 2006 r. dla 5 rolników w związku ze 

złożonymi wnioskami.  

Komisja w obecności 6 członków Komisji – 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała w/w 

autopoprawkę.  

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie : zmian budżetu gminy Gzy na 

2007 rok wraz z zaproponowaną autopoprawką.

Komisja w obecności 6 członków Komisji – 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt 

w/w uchwały wraz z autopoprawką  na sesję Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski 

-  poddał pod głosowanie autopoprawkę.

Komisja  w  obecności  8  członków  Komisji  –  8  głosami  „za”  pozytywnie  zaopiniowała 

wprowadzenie autopoprawki.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy  na 

2007 rok wraz z zaproponowana autopoprawką.

Komisja w obecności 8 członków Komisji – 8 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt 

w/w uchwały wraz z autopoprawką na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5   

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że w Gotardach  gmina posiada działkę o pow. 0,18 ha. 

Działkę dzierżawi osoba, która kupiła obiekt obok. W związku z tym  złożyła podanie o 

sprzedaż – nabycie działki,  którą dzierżawi.  Działka jest   ogrodzona. W związku z tym 

proponuje działkę do sprzedaży. Jaka to będzie kwota trudno jest powiedzieć. 
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Po  podjęciu  uchwały  o  sprzedaży  nieruchomości  powoła  rzeczoznawcę,  który  wyceni 

działkę. Osob chcąca nabyć działkę dzierżawi ją więcej jak 3 lata.

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Sierzan – 

powiedział, że przypomina sobie jak radny Mieczysław Skorupski złożył zastrzeżenia, żeby 

w razie budowy świetlicy zostawić działkę dla potrzeb wsi.

Wójt Z. Kołodziejski – potwierdził, że tak to było. Z tego wynikło, że był podział. Uważa, 

że  skoro wieś Gotardy przez tyle lat nie wybudowała świetlicy  to nie będzie  jej budowała i 

teraz.

Członek  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  M.  Filipowicz – 

zapytała, czy osoba ta będzie  miała prawo pierwokupu?

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że prawdopodobnie tak.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński -  poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

Komisja  w  obecności  6  członków  Komisji  –  4  głosami  „za”,  przy  2  głosach 

„wstrzymujących”   pozytywnie  zaopiniowała  powyższy  projekt  uchwały   na  sesję  Rady 

Gminy.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia  i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski 

– poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie : sprzedaży nieruchomości.

Komisja w obecności 8 członków Komisji – 7 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym 

pozytywnie  zaopiniowała  w/w  projekt  uchwały  na  sesję  Rady  Gminy  –  który  stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6 i 7 

Sekretarz B. Polańska – poinformowała, że radni będą podejmować 2 uchwały dotyczące 

2  osób.  Jednak  złożenie  oświadczenia  o  pracy  lub  służbie  bezpieczeństwa  będzie 

obowiązywało wiele osób. W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2006 r.   jest ogłoszona 

ustawa,  która  mówi  o  ujawnianiu   informacji  o  dokumentach  organów  bezpieczeństwa 

państwa w latach od 1944 r. do 1990 r.  oraz treści tych dokumentów. Następnie w lutym br. 

ukazał się drugi Dziennik Ustaw, w którym jest nowelizacja ustawy. Sekretarz odczytała, że 

współpraca  w  rozumieniu  ustawy  jest   to  świadoma  i  tajna  współpraca  z  ogniwami 

operacyjnymi  lub   śledczymi  organów  bezpieczeństwa  państwa  w  charakterze  tajnego 

informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji. 
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Współpracą  w  rozumieniu  ustawy  jest  również  świadome działanie,  którego  obowiązek 

wynikał z ustawy obowiązującej  w czasie tego działania w związku z pełnioną funkcją, 

zajmowanym  stanowiskiem,  wykonywaną  pracą  lub  pełnioną  służbą,   jeżeli  informacje 

przekazywane były organom bezpieczeństwa państwa w zamiarze naruszenia wolności, praw 

człowieka    obywatela. Wyjaśniła, że osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu 

ustawy  są:  organ  i  członek  organu  jednostki  samorządu  terytorialnego,  organu  związku 

jednostek samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocnicze, jednostki samorządu 

terytorialnego,  której  obowiązek utworzenia wynika  z  ustawy.  Oświadczenia lustracyjne 

składać  będą  radni,  Skarbnik  i  Sekretarz  Gminy,  dyrektor  szkoły  publicznej   lub   nie 

publicznej, radca prawny. Obowiązek złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach 

bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. 

do 31 lipca 1990 r. zwanego oświadczeniem lustracyjnym mają osoby urodzone przed dniem 

1  sierpnia  1972  r.  Organy,   którym składane  są  oświadczenia  lustracyjne  przekazują  je 

niezwłocznie do Biura Lustracyjnego.  Do gminy Wojewoda Mazowiecki z dniem 14 marca 

br. wystąpił z pismem      o podanie nazwisk radnych jak również Wójta Gminy.  Wojewoda 

w  ciągu  1  miesiąca  ma  obowiązek  wystąpić  do  poszczególnych  zainteresowanych.  W 

związku z tym, że nie  miał wykazu naszych radnych, zwrócił się do nas o wykaz pismem. 

Uważa, że w tej  sprawie Wojewoda zwróci się imiennie do każdego z  radnych, przyśle 

odpowiednie pismo                     i oświadczenie o poddaniu się lustracji. Oświadczenia radni 

przekazują do organu, który o nie wystąpił, a organ ten przekaże do Biura Lustracyjnego 

Instytutu Pamięci  Narodowej.  Z uwagi  na to,  że  Sekretarza Gminy i   Skarbnika Gminy 

powołuje  Rada  Gminy,  Rada  Gminy  musi  podjęć  odpowiednia  uchwałę  i  wystąpić  aby 

poddały  się  lustracji.  Sekretarz  zapoznała  radnych  z  projektem  uchwały  w  sprawie: 

obowiązku  złożenia  oświadczenia  o  pracy  lub  służbie  w  organach  bezpieczeństwa  lub 

współpracy z nimi    w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.  Dodała, że nie 

złożenie oświadczenia    w terminie 1 miesiąca  powoduje pozbawienie pracy. Zaznaczyła, że 

jeśli  ktoś  w złożonym oświadczeniu zezna  nieprawdę lub zatai   prawdę podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5.   Jeśli chodzi                  o dyrektorów szkół, to 

stosowne pisma w tej sprawie wyśle Kurator.

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Edward Malicki- zapytał, czy lustracji będą musieli 

poddać się sołtysi?
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Sekretarz B. Polańska -   odczytała punkt 17 ustawy lustracyjnej. Uznała, że z  punktu 

wynika,  że sołectwo jest  jednostką pomocniczą, z tym, że obowiązek utworzenia wynika 

z ustawy. Natomiast w ustawie jest zapis, że sołectwo może być powołane, ale wcale nie 

musi.  Początkowo interpretacje  radców prawnych były takie,  że nie   sołtys ale sołectwo 

powinno podlegać lustracji, ponieważ jednostką pomocniczą jest sołectwo. Rozmawiając z 

pewną osobą, osoba ta zasugerowała, że ustawodawca myślał o jednostkach organizacyjnych 

gminy jak  np.  kierownik  ZOSz.  Jej  zdaniem wg różnych interpretacji  sołtys  nie  będzie 

podlegał lustracji. Jednak, co może być w ostatniej chwili nie wiadomo.   

Członek Komisji  Oświaty Zdrowia i  Bezpieczeństwa Publicznego  Z. Kaczorowski – 

uznał, że wiadomo że trzeba napisać prawdę. Dodał, że z wydarzeń, które ostatnio miały 

miejsce wynika, że ci  ludzie,  którzy zgłaszają taki dokument może być tak, że ktoś tym 

świadomym nie był, ale w dokumentacji znajduje się informacja wskazująca, że mógł być. 

Ktoś ma  wątpliwości w stosunku do siebie. Sam myśli, że jednak był. Czyli kłamie w drugą 

stronę i ktoś mu to udowodni, że jednak nie był, to co wtedy?  Kłamał. Dodał, że podobna 

sytuacja była w przypadku Pani Niezabitowskiej, która nie wiedziała, że była i w związku 

z tym później toczył się proces.

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Wiesław Światkowski 

-  powiedział,  że  w latach  80  –ych  był  sołtysem i  raz  w  tygodniu  albo  raz  w misiącu 

przyjeźdżała do niego Milicja Obywatelska i pytali się. Zawsze mówił jak zwykle, że nic nie 

wie. Ale nie wiadomo co  o nim napisai i co z tego  może być.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński – poddał pod głosowanie 

projekty uchwał w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach 

bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. 

przez Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy 

Komisja  w obecnosci  6  członków Komisji   -  6  głosami  „za”  pozytywnie  zaopiniowała 

projekty w/w  uchwał na sesję Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski 

– również poddał pod głosowanie projekt w/w uchwał.

Komisja  w obecności  8  członków Komisji   -  8  głosami  „za”  pozytywnie  zaopiniowała 

projekty 

W/w uchwał na sesję Rady Gminy – które stanowią załącznik 6 i 7 do niniejszego protokołu.
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Sekretarz B. Polańska – dodała, że odnośnie tych uchwał  są różne komentarze radców 

prawnych.  Skoro  z  ustawy  wynika  obowiązek  złożenia   oświadczenia  przez  Sekretarza 

Gminy  i  Skarbnika  Gminy  to  radcy  prawni  uważają,  że  Rada  Gminy  nie  powinna 

podejmować uchwał, aby te osoby złożyły oświadczenie.   Kontaktowała się z gminami i 

radcą i uchwały przygotowała na wszelki wypadek.

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski – był 

zdania, że w dzisiejszej rzeczywistości radni powinni wystąpić z wnioskiem, że zaczym sejm 

przyjmie jakąkolwiek ustawę,  ustawa ta powinna  przejść przez Trybunał  Konstytucyjny. 

Uważa , że po co później  kwestionować jeżli to  wcześniej powinno być orzeczone, czy 

ustawa  jest zgodna z Konstytucją, czy też  nie.  

Wójt  Z.  Kołodziejski –  poinformował,  że  odnośnie  tej  ustawy  wniosek  do  Trybunału 

Konstytucyjnego  złożył Sojusz Lewicy Demokratycznej. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  Z. Kaczorowski – 

zapytał, czy będziemy taraz  czekać aż będzie orzeczenie?

Wójt  Z.  Kołodziejski –  odpowiedział,  że  czekać  nie  możemy,  ponieważ  grozi  to 

konsekwencjami. 

Sekretarz  B.  Polańska –  powiedziała,  że  nastąpił  dylemat.  Jest  zapis,  że  Rada  Gminy 

zobowiązuje Sekretarza Gminy i  Skarbnika Gminy do złożenia oświadczenia.  Uważa,  że 

Przewodnicząca Rady Gminy zgodnie z ustawą  powinna dać pismo o obowiązku złożenia 

oświadczenia.

Ad. pkt 8

Wójt Z. Kołodziejski – odnośnie sanitacji gminy, powiedział, że koncepcja sanitacji gminy 

została opracowana i była omawiana na 2 sesjach   Na ostatnej sesji Rady Gminy poprzedniej 

kadencji  została przyjęta. Aby realizować sanitację dalej trzeba opracować dokumentację 

i pozałatwiać pewne sprawy. W związku z tym, na dzisiejszym posiedzeniu chce zapoznać 

radnych,  aby  wiedzieli  jak  to  wygląda.  Sanitacja  gminy  w  koncepcji  polegałaby   na 

wybudowaniu  na  terenie  gminy  2  oczyszczalni  tj.oczyszczalni  ścieków  w  Ostaszewie 

o przepustowości 1500 m3 na dobę  i sieci kanalizacyjnej ok. 17 km. – koszt opracowania 

dokumentacji   wyniesie  ok.  230.000  zł.  netto  jak  podał  projektant   i  oczyszczalni  w 

Przewodowie-  Parcelach   mniejszej   o  przepustowości  300  m3,  i  sieci  kanalizacyjnej  o 

długości ok. 50 km.  
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Oprócz  tego  wchodziłby  oczyszczalnie  przydomowe  szczelne,  z  których  trzeba  byłoby 

wywozić  ścieki.  Opracowanie  dokumentacji  oczyszczalni  w  Przewodowie  –Parcelach 

kosztowałaby  339.000  zł.  netto.  Czyli  75.000  zł  oczyszczalnia  i  264.000  zł.  sieć 

kanalizacyjna.  Natomiast budowa samej oczyszczalni to miliony złotych. W zwiazku z tym 

należy  mieć  świadomość,  że  gmina  sama  tego  nie  udźwignie,  ale  jesteśmy  w  Unii 

Europejskiej i te rzeczy należy stopniowo robić. Prawdopodobnie z pieniędzy unijnych na 

opracowanie projektu gmina może otrzymać 85% dofinansowania. Pozostałe 15% to wkład 

własny.  Wyjaśnił,   dlaczego  w  Ostaszewie  jest  oczyszczalnia  większa.  Ścieków 

przemysłowych będzie  90% zrzutów do oczyszczali  z zakładu Pana Lenarcika. Być  może 

do oczyszczalni  przyłączy się Pan Domżała ze Ślubowa gmina Sońsk.  Na dzień dzisiejszy 

jest koncepcja, jest lokalizacja oczyszczalni, która jest nie ustalona i można ją poprawić lub 

przesunąć.  Każda  z  tych  oczyszczalni  musi  mieć  odprowadzenie  wody  oczyszczonej  w 

Przewodowie do rzeki Przewodówki a w Ostaszewie do rzeki Kolnicy. W związku z tym, że 

w koncepcji   jest  budowa oczyszczalni  większej,  któraby służyła 2 zakładom i w części 

mieszkańcom  gminy.  Pozostali  mieszkańcy  dowoziliby  ścieki.  Wójt  w  sprawie  budowy 

oczyszczalni  rozmawiał  z  Panem Lenarcikiem. Pan  Lenarcik  deklaruje  włączenie  się  do 

kosztów do 15% w kosztach dokumentacji. Było też spotkanie z sołtysami i radnymi z rejonu 

Szyszk, żeby przekonali mieszkańców, aby ci gdy wybuduje się oczyszczalnię nie  stwarzali 

problemów z budową kanalizacji. Dodał, że koszt wybudowania  kanalizacji o długości ok. 

50 km – 15.000.000 zł. a, kanalizacji o dł. ok.  17 km  - 5.200.000 zł w  Ostaszewie. Pierwszy 

etap oczyszczalni ścieków w Ostaszewie kosztowałby w całości 11.400.000 zł.  Drugi etap 

Przewodowo-Parcele – całość kosztowałby 17.000.000 zł. Zapytał,  czy  ma opracowywać 

dokumentacji i zaczynać sanitację gminy? Zaznaczył, że jeśli nie wejdziemy z tym za rok i 

nie będziemy tego budować, to Pan Lenarcik będzie zmuszony pobudować oczyszczalnię 

własną i  budowa oczyszczalni dla samych rolników nie będzie sensu. Natomiast jeślibyśmy 

pobudowali  oczyszczalnię  w I  etapie  to Pan Lenarcik wszedłby w koszty i  sfinansował. 

Resztę  środków   uzyskalibyśmy   z  zewnątrz.  Na  dzień  dzisiejszy  do  sieci  kanalizacji 

sanitarnej  wchodzą  następujące  miejscowości:  Gotardy,  Ostaszewo-Pańki,  Ostaszewo  –

Wielkie, Ostaszewo-Włuski i Słończewo   ale jest możliwość dołączenia jeszcze Skaszewa. 

W związku z tym powiedzial, że chce skonsultować się jak widzą to radni.

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu E. Malicki – zapytał, ile  Pan Lenarcik chce dołożyć 

do 15%?
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Wójt  Z.  Kołodziejski –  odpowiedział,  że  Pan  Lenarcik  wniesie  wkład  odpowiednio  w 

stosunku do ścieków, które będzie zrzucał. Ostatnio mówił o 90%.

Członek  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczństwa  Publicznego  Z.  Kaczorowski – 

powiedział, że był w poprzedniej Radzie  i sprawa ta była wielokrotnie omawiana, ale dalej 

ma podobne stanowisko jak miał na samym początku. Ile razy słyszy o sanitacji gminy to 

myśli, że radni  inne problemy już  rozwiązali,  a chce się odnieść do tego co już wielokrotnie 

radnych zaskakiwało.  Pamięta  kiedy Polska  wchodziła  do  Unii  Europejskiej  mówiono o 

skomplikowanych wnioskach, potem okazało się, że wszystko  było skomplikowane przez 

naszych urzędników. Nie wie skąd tych naszych urzędników wzięto, że tak wszystko  było 

skomplikowane. Teraz niecałe 2 tygodnie temu usłyszał, że kampania związana z płytami 

gnojowymi  to  też  była  przesada.  Płyty  gnojowe  pobudowano  na  wskutek  błędów 

urzędniczych „na górze” tam gdzie były zupełnie niepotrzebne. Odnosząc się raz jeszcze do 

tego, powiedział, że nie wiadomo czym nas  jeszcze nasi politycy i urzędnicy na najwyższych 

szczeblach zaskoczą.  Ostatnio wielu  naukowców uważa,  że takie lata jak dzisiaj,   czyli 

zmiany pogodowe przybycie ciągłych opadów i zmian pogodowych będzie bardzo dużo. My 

na terenie  gminy nie  mamy przede wszystkim rozwiązanej  gospodarki  wodnej.  Czyli  na 

wielu terenach gdzie nie ma melioracji gdzie nie ma urządzeń odwadniających te tereny po 

prostu ludzie się topią. Wiemy co dzieje się teraz z naszymi drogami jeżeliby tylko  taka 

wiosna była . Jak słyszy o sanitacji  to  trochę ma  wrażenie,   czy radni i Wójt za bardzo nie 

wybiegają. Po pierwsze nas na to nie stać. Po drugie, czy aby na pewno racjonalnie myślimy 

o skanalizowaniu całej gminy. Dodał, że dochodzi jeszcze kwestia Pana Lenarcika. Wie, że w 

to musi wejść, tylko pytanie, czy będzie to wszystko będzie wyglądało jak mówi Wójt. Pan 

Lenarcik prędzej czy później wejdzie, tylko jakie korzyści z tego będzie miała gmina i jak to 

będzie wyglądało od strony prawnej tj. czyja będzie ta oczyszczalnia, jakie gmina będzie 

miała z tego korzyści i czy po jakimś czasie nie okaże się, że inwestycja ta przyniosła więcej 

szkody niż pożytku. Sam jest generalnie za, ale przeraża go to, że radni mogliby te środki 

skierować zupełnie gdzie indziej. Brakuje dróg. Drogi gminne, które nie są asfaltowane lub 

dawno asfaltowane też  są  w tragicznym stanie.  Dodał,  że  ostatnio  lata  były   suche,  że 

problemu tego nie było widać.  Ale jeżeli wszystkie lata miały tak wyglądać jak to obecne, to 

my  już  następnego  roku  nie  będziemy  wiedzieli  co  z  tym  problemem  zrobić.  W tym 

momencie byłby powściągliwy i by czekał. 
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Być  może  w  tej  kwestii  pojawią  się  jakieś  nowe  rozwiązania  ,  jakieś  nowe  wytyczne. 

Zaznaczył, że w poprzedniej Radzie radnym przedstawiono to w ten sposób, że nie mamy 

innego wyjścia i my musimy w to wejść. Dzisiaj wydaje się, że ludzie zaczynają troszeczkę 

rozsądnieć.  Tam  gdzie  może  stać  szmbo  przydomowe,   dlaczego  akurat  ciągnąć  ileś 

kilometrów  kanalizacji  do  oczyszczalni  zwłaszcza,  że  w  wielu  miejscach  potrzebne  są 

przepompownie.   Koszty tego będą ogromne. Dlatego osobiście bardzo mocno w to by się 

nie angażował i nie angażuje się. 

Członek Komisji  Oświaty,  Zdrowia i  Bezpieczeństwa Publicznego W. Światkowski  – 

miał  odmienny pogląd.  Powiedział,  że  uważa,  że ze  względu na  Pana   Lenarcika  mogą 

skorzystać  mieszkańcy  rejonu  Szyszk.  Jeżeli  nie  podejmiemy  żadnych  kroków  w  tym 

kierunku to  oczyszczalnię wybuduje u siebie bo ma tam działkę i gmina nic nie będzie z tego 

mieć.  Sprawa druga to 85 % kosztów , które można uzyskać z Unii Europejskiej Zapytał, 

czy to znaczy, że tak swobodnie odrzucamy te pieniądze, bo nam się nie chce, bo mamy 

czekać? Dodał, że obiekt jest duży i ludzie decydujący o funduszach w Unii będą popierać 

takie obiekty, a taki obiekt mały jak w Przewodowie-Parcelach będzie daleko daleko  od 

funduszy unijnych. Poprosił, aby zacząć budować oczyszczalnię i kanalizację.   

Członek Komisji  Oświaty,  Zdrowia i  Bezpieczeństwa Publicznego Z.  Kaczorowski – 

powiedział, że być może będzie to zrozumiane przez niektórych, że to wyrządzanie krzywdy 

gminie, ale to jest nie prawda. Uważa, że byłoby to wielkim nadużyciem, żeby myśleć o 

skanalizowaniu wsi bardzo odległych tak jak np. Żebry-Falbogi i wydaje mu się, że jest  to 

nierozsądne. Wie, że 85% jest dużo, ale  pozostała kwota  będzie też ogromna. Nie widzi 

powodu, żeby jego wieś kanalizować. Uznał, że jest to nierozsądne podejście.  W jego wsi 

nie można nawet stworzyć naturalnej oczyszczalni. Jego zdaniem trzeba szukać rozwiazań 

takich, które będą pasować do konkretnych miejscowości. Są miejscowości zmeliorowane z 

podkladem piaskowym, gdzie  można ułożyć  te  warstwy i  można na  prawdę biologiczne 

oczyszczalnie  zrobić, ale nie wszędzie. Natomiast ciągnąć  kanalizację w jego wsi to wydaje 

mu  się,  że  ktoś  kiedyś  powie,  że  na  głupotę  nie  było  lekarstwa.   Projekt  zakłada, 

skanalizowanie  całej  gminy,  a  to  nie  jest  wg niego dobre  rozwiązanie.  Wszyscy,  którzy 

znajdują się w dorzeczu Pana  Lenarcika na pewno rozumieją, że to jest dla nich szansa, ale w 

tym projekcie pojawiają się różne zdania, które są nierozsądne.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski 

– uważa, że jedna taka oczyszczalnia na terenie gminy   przydałaby się, ponieważ zaczną 

obowiazywać przepisy, że trzeba będzie mieć na to dokument, jak kwity za  odebrane śmieci, 

Uważa,  że z czsem będzie trzeba okazać dokument  o   pozbyciu się szmba.   Dodał,  że 

wszyscy wiedzą o tym, że nie można tego wylewać na pola w związku z dopłatami NW.      

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że jest dylemat, ponieważ w gminie do zrobienia jest 

wiele rzeczy jak  np. drogi, które trzeba zrobić. Jednak zostawiając to, to być może takiej 

szansy     w gminie już nie będziemy mieli.  Według niego jeśliby Pan Lenarcik sfinanował 

nam 90 % kosztów –bo tyle będzie miał zrzutów, jeśliby opracował dokumentację na budowę 

oczyszczalni ścieków i kanalizacji, to  w I etapie można byłoby pobudować oczyszczalnię i 

5km sieci  kanalizacyjnej,  żeby  Lenarcik  mógł  zrzucić  ścieki  oraz  żeby   funkcjonowała 

oczyszczalnia. W II etapie można zrobić inne wnioski obok     i by to służyło mieszkańcom 

naszej gminy. Dodał, że będzie taki wymóg, że szamba muszą być szczelne i jeślibyśmy 

pobudowali oczyszczalnię, to mielibyśmy punkt zrzutowy w tej oczyszczalni. Wójt zazaczył, 

że też ma obawy bo kwoty są wyskokie. W poprzedniej kadencji też przyjeliśmy wiele rzeczy 

i wszystko udało się zrealizować. Teraz się mówi, że pieniądze unijne będą     i będą szły 

tylko kwestia  aby ich wykorzystać.  Dlatego trzeba zastanowić się  nad tym.  Jeślibyśmy 

byśmy budowali oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną   to należy uścislić wszystkie procedury z 

Panem Lenarckiem  i  sporządzić na to odpowiednie dokumenty, ponieważ jeśli się komuś 

zleci  opracowanie dokumentacji to trzeba za to zapłacić. W związku z tym, że jest to decyzja 

poważna  przedstawia  to radnym, żeby mieli tego świadomość. Uważa, że być może decyzji 

dzisiaj radni nie  podejmiemą,  ale do sesji czy na sesji trzeba przemyśleć w jakim kierunku 

należy pójść. Być może nie na tej sesji , ale sesji kwietniowej, żeby jeszcze przedyskutować, 

uściślić to, aby nie popełnić gafy lub  czegoś nie przegapić. Dodał, że osobiście  nie jest 

mocnym optymistą. Uznał, że  trzeba pomyśleć o konsekwencjach, czy nas będzie stać, czy 

będą pieniądze. Dlatego dzisiaj przedstawia to wszystko  radnym do przemyślenia.

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski   - 

zapytał, czy Wójt konkretnie dyskutował  w tej sprawie?

Wójt Z. Kołodziejski – było spotkanie radnych i sołtysów z  rejonu budowy oczyszczalni. 

Patrzyli,  w którym to miejscu jest.  Uznali  ,  żeby opracować dokumentację,  i  uściślić  w 

którym  miejscu ma być budowana oczyszczalnia. 
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Chodzi o to, że nadszedł taki czas, że pieniądze unijne na takie rzeczy prawdopodobnie będą 

uruchomione na przestrzeni przyszłego roku. Ale być może, że wnioski  trzeba będzie składać 

na koniec tego roku. Ażeby składać wniosek trzeba zrobić dokumentaję. Dlatego teraz albo 

podejmiemy się tego tematu i pójdziemy do przodu, albo to zostawimy. Jeśli zostawimy  Pan 

Lenarcik sam pobuduje oczyszczalnię.

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

pytanie  członka  Komisji  OświatyZdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  Z. 

Kaczorowskiego, jak  będzie z zapłatą za dokumentację i czy Pan  Lerarcik będzie sponsorem 

?

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że nie. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan – zapytał, 

czy dokumentacja wliczana jest w koszty budowy?

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że  do końca tego nie wie, ale postara się to wyjaśnić. 

Jeśli wchodziłaby cena dokumentacji – 15% to byłoby dobrze. Pan Lenarcik zaplaciłby 90%, 

gmina 10% i na I rzut mamy.

Członek  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  Z.  Sierzan –  był 

zdania, że jest to samo jak z budową wodociągu. Wodociąg ciągnięto po wsiach, po kniejach 

a teraz tak jak np. w Pękowie do lasu. było tam 3 czy 4 punkty, a teraz nikomu tam woda jest 

niepotrzebna, a koszty zostały poniesione.

Członek Komisji  Oświaty,  Zdrowia i  Bezpieczeństwa Publicznego W. Światkowski – 

uznał, że skoro  nikt tam nie mieszka to działki można sprzedać warszawiakom bo jest to 

teren uzbrojony. Jest zdania, że cena każdej jednej takiej działki wzrasta nie maleje.

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan – wyjaśnił, 

że warszawiacy  chcą działki ale nad wodą i w lesie.

Członek Komisji  Oświaty,  Zdrowia i  Bezpieczeństwa Publicznego Z.  Kaczorowski  – 

powiedział,  że członkowie Komisji nie usłyszeli odpowiedzi. Wiadomo, że dotacji można 

będzie uzyskać 85%, ale kto będzie występował z wnioskiem?

Wójt Z. Kołodziejski -  odpowiedział, że z wnioskiem będzie występowała gmina i obiekt 

będzie gminy.
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Członek Komisji  Oświaty,  Zdrowia i  Bezpieczeństwa Publicznego Z.  Sierzan –  jego 

zdamiem, nie ma co ruszać z budową. Najpierw należy zrobić rozeznanie, kiedy będą  na 

takie zadania środki unijne i dopiero rozpocząć budowę. Zapytał,   co z tego będzie, jeśli 

gmina złoży wniosek a pieniadze będą za 5 lat?

Przewodniczacy  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  - 

K.  Żebrowski –  powiedział,  że  z  tego  wynika  budowa  oczyszczali  teraz,  a  kanalizacji 

później.

Wójt Z.  Kołodziejski  -  uznał,  że żeby oczyszczalnia została uruchomiona,  pasowałoby 

podłączyć zakład Pana Lenarcika i  2 lub 3 km kanalizacji.  Nie jest  sztuką pobudowanie 

oczyszczalni,  żeby  stała  a  mieszkańcy  gminy  na  nią  patrzyli.  Oczyszczalnia  musi 

funkcjonować,  żeby rolnik do niej  przywoził  ścieki.  Dlatego, też w I  etapie podłączyłby 

zakład Pana  Lenarcika i bliskie wsie, a później dalsze.

Członek  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  M.  Filipowicz  – 

zapytała, czy dokumentacja będzie robiona tylko na Gotardy, czy na całość? 

Wójt Z Kołodziejski – odpowiedział, że tego nie wie.

Członek Komisji  Oświaty,   Zdrowia i  Bezpieczństwa Publicznego Z.  Kaczorowski – 

powiedział, że nie ulega  wątpliwości, żeby w Gotardach nie robić. Wszyscy są za tym, aby 

w Gotardach robić kanalizację. Tylko pytanie, czy od razu robić wszystko?

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że po to przedstawił temat, aby radni wszystko przemyśleli 

i  przedyskutowali  z  mieszkańcami.  Zapewnił,  że  ze  swojej  strony  na  temat  budowy 

oczyszczalni  i kanalizacji  postara się zebrać więcej informacji i wszystko bardziej uściślić.

Odnośnie budowy boisk sportowych powiedział, że są 2 Programy, które będą realizowane w 

tym roku i w latach najbliższych. Są to Program „Blisko boisko” o którym wspominał na 

poprzednich posiedzeniach Komisji. W Programie tym chodzi o boisko ogólnodostępne do 

piłki  nożnej,  o powierzchni  30 m x 60 m z 2 bramami wjazowymi,  ogrodzone siatką o 

wysokości 4 m Dofinansowanie gminy – 30%. Termin złożenia wniosku do końca marca. 

Wniosek nie będzie złożony, ponieważ nie zrobi  dokumentacji. Drugi program to budowa 

wielofunkcyjnych boisk sportowych o pow. 22m x 44 m. Wnioski można składać do końca 

kwitnia i tutaj z dokumentacją moglibyśmy zdążyć. Wójt uważa, że boisko wielofunkcyjne 

należałoby  zrobić  tzn.  wystąpić  z  wnioskiem  i  ewentualnie  wykonać.  Koszt   boiska 

piłkarskiego   to   400.000  zł.  netto,   a  z  VAT   488.000  zł..  Natomiast  koszt  boiska 

wielofunkcyjnego to 210.000 zł. netto, z VAT 260.000 zł. Dofinansowanie – 50 %. 
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Uważa, że na boisko wielofunkcyjne należałobyby spróbować złoży wniosek . Rozmawiał z 

dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie, że   bardziej  potrzebne dla młodzieży 

szkolnej  jest  potrzebne  boisko  wielofunkcyjne  do  piłki  ręcznej  ,  do  siatki  i   kosza.  Są 

mniejsze koszty, mniejsza powierzchnia. Myślał o Gzach, Przewodowie, ale myślał też aby w 

tym roku zrobić jedno takie boisko  w Skaszewie , ponieważ tam boiska nie ma. Odnośnie 

lokalizacji boiska, powiedział, aby nie psuć miejsca pod biosko za aleją grabową, które  ma 

być do piłki nożnej, należy je zlokalizować z drugiej strony aleji grabowej przy starej szkole. 

W tym celu nalaży rozeznać się na mapie. Jeśli byłaby akceptacja radnych to na opracowanie 

dokumentacji  potrzebne  będą  środki   w wysokości  ok.  11.000 zł.   i  do  końca  kwietnia 

dokumenty i wniosek  byłby w stanie złożyć.  Termin wykonania boiska do 31 grudnia br. 

Dodał, że preferowane są gminy gdzie takich boisk nie ma.  Program rozpoczyna się w tym 

roku i trwa   3 lata.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski 

- był zdania, że warto sprubować. 

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że Wójt przedstawił projekt. Jeżeli Rada  wprowadza 

zadanie inwestycyjne to  musi znaleźć i  wskazać źródła finansowania. Uznała, że jeżeli jest 

proponowane zadanie to radni  między sobą muszą mówić na temat  źródła finansowania. 

Poprosiła, aby radni przyjżeli się jak rozłożona jest prognoza długu.  Myśli, że jeśli chodzi o 

boisko, to na najbliższej sesji  tej zmiany w projekcie budżetu  nie będzie. Jeśli Rada wyrazi 

swoją opinię to  zmianę  tą Skarbnik  przygotuje na nstępną sesję, ponieważ z tym wiąże się 

cały plan finansowo-rzeczowy. Muszą być zmienione załączniki inwestycyjne i  załącznik 

szczegółowy na środki  unijne,  ponieważ  środki  będą pochodzić z  Ministerstwa Kultury 

Fizycznej.   Boisko  ma kosztować  260.000 zł.  Jak  tłumaczył  projektant   różnica  jest  w 

sztucznej trawie. Budżet Państwa daje 50%. W związku z tym do sfinansowania pozostaje 

kwota 130.000 zł. Zachodzi pytanie, skąd wziąć te środki, z czego zdjąć?  Dodała, że budżet 

w tym roku jest wyżyłowany.

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  Z. Kaczorowski – 

zapytał, czy ta inwestycja byłaby w tym roku?

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że  jest to zadanie, które wejdzie do wykonania 

w tym roku. Jej zdaniem, jedyną furtką wyjścia jest dalsze kredytowanie gminy. 
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Gmina  musiałaby  wziąć  kredyt  w  pełnej  wysokości,  ponieważ  wolne  środki  zostały 

zaangażowane na spłatę kredytu,  ewentualnie że sprzedaży nieruchomości,  ale dochodów 

wielkich tu nie będzie. W związku trzeba liczyć, że gmina musi wziąć następne kredyty. W 

tej chwili planowany jest w roku 2007 kredyt w wysokości 650.000 zł. i najmniej gmina musi 

100.000 zł wziąć na boisko. Innego żródła finansowania w budżecie gminy nie ma. Jeżeli 

radni jednocześnie wyrażą zgodę na pobranie kredytu i jeżeli tak opracujemy plan , że banki 

będą gminie udzielać w dalszym ciągu kredyty to tak. Uznała, że z dochodów własnych w 

tym roku nie ma możliwości sfinansowania zadania tym bardziej, że są planowane drogi. Jak 

potoczą się losy uzyskania środków na drogi z Urzędu Marszałkowskiego tego nie wie nikt. 

Mówi się o  dofinansowaniu udziałów własnych przez fundusze unijne. W związku z tym 

środków z Urzędu Marszałkowskiego w ogóle możemy nie otrzymać. W tym roku wszyscy 

są tym zaniepokoieni. W roku 2006 gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego na drogi 

550.000 zł. Było to dofinansowanie 90% kosztów. Uznała, że jedynen źródłem finansowania 

pozostaje kredyt. 

Członek  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  Włodzimierz 

Żbikowski – stwierdził, że w tej kwestii na sesję Rady Gminy warto byłoby zaprosić Pana 

Józefa  Grudnia,  ponieważ  może  miałby  jakieś  propozycje  finansowania.  Jest  członkiem 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego i być może znalazłyby się jakieś fundusze wynikające z 

kontaktów Pana Grudnia z Polską Kasą Oszczędności. Pan Grudzień, deklarował swoją chęć 

pomocy w tym temacie i zdecydowanie  budowy boiska wielofunkcyjnego w obrębie Szyszk 

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie.

Wójt  Z.  Kołodziejski –  powiedział,  że  Pan  Grudzień  na  sesję  Rady  Gminy  zostanie 

zaproszony.

Skarbnik E.  Głowacka –  była  zdania,  że  pomocy finansowej  dla  gminy może udzielić 

każdy, tylko aby ktoś taki się znalazł. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Żbikowski - uważa, 

że może takiej pomocy udzieliłby Totalizator Sportowy. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła,  że przy Tatolizatorze Sportowym to na pewno nie, 

ponieważ są to środki, które przechodzą przez Ministerstwo Sportu.  Uważa, że na sesji Rady 

Gminy radni powinni podjąć decyzję, czy podejmują się budowy boiska wielofunkcyjnego i 

czy źródłem finansowania będzie na razie kredyt. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bużetu M. Mordwiński  - dla orientacji poddał pod 

głosowanie wniosek dotyczący boiska wielofunkcyjnego. 

Za budową boiska wielofunkcyjnego z obydwóch komisji głosowało 11 członków Komisji, 

przy 3 głosach „wstrzymujących”.

Wójt Z. Kołodziejski - na temat równania dróg poinformował, że gmina ma wykonawcę 

i równiarka chodziła już 2,5 dnia. Teraz równianie dróg zostało przerwane, ponieważ jest 

słaba  pogoda.   Obenie  bilansowane  jest  zapotrzebowanie  na  żwir  z  zebrań  wiejskich  i 

wniosków składanych do Urzędu Gminy. Wójt uważa, że w tej sprawie konieczne będzie 

przeprowadzenie przetargu.  Na ten cel  zaplanowana jest  kwota 40.000 zł.  Bez przetargu 

można wydać tylko 6.000 euro tj. 24.000 zł.  Rozwożenie żwiru na drogi nastąpi w miesiącu 

kwietniu br..  Odnośnie 4 wniosków, które wpłynęły do Rady Gminy o modernizację dróg 

powiedział, że ma propozycję aby do złożonych wniosków ustosunkować się do nich w m-cu 

kwietniu na posiedzeniach poszczególnych Komisji i Sesji Rady Gminy, ponieważ konieczna 

jest zmiana Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy. Dodał, że w zeszłej kadecji zostało dużo 

położonych asfaltów. W związku z tym  apetyt mieszkańców gminy na asfalt wzrósł i każda 

wieś chce mieć asfalt jeszcze w tym roku. Na posiedzeniach Komisji byłoby dobrze aby 

przejrzeć PRL Gminy Gzy i ustalić kolejność modernizacji dróg,  aby co roku nie zmieniać 

PRL. Z PRL wynika, że w tym roku trzeba zrobić 5 dróg, a na to nas stać nie będzie. Można 

przygotować tylko dokumentację. W budżecie gminy ujęta jest 1 droga,  w PRL ujęte są 3 i 1 

należy wprowadzić do PRL. Ze złożonych do Rady Gminy 4 wniosków wynika, że w PRL 

jest  ujęta tylko 1 droga. Jest to droga w Nowym Przewodowie, która przewidziana jest do 

ralizacji w 2007 r. Pozostałe drogi we wsiach: Przewodowo-Parcele, Begno i Gzy- Wisnowa 

nie są ujęte w PRL.   Zdaniem  Wójta temat modernizacj dróg jest trudny. W związku z tym 

teraz proponuje zapoznanie się z wnioskami, a w m-cu kwietniu  br. ich rozstrzygnięcie. 

Wnioski  mieszkańców  wsi  :  Przewodowo-Parcele,  Nowe  Przewodowo,  Begno  i  Gzy  –

Wisnowa dotyczące modernizacji dróg (asfaltowanie) stanowia załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu. 

Następnie  zasygnalizował do rozważenia również w m-cu kwietniu sprawę remontu budynku 

mieszkalnego Urzędu Gminy. Jedna z mieszkanek w tej sprawie napisała pismo do Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Pułtusku.  Odbyła się ekseprtyza. Stwierdzono, że w/w budynek 

wymaga pilnego remontu. 
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W związku z tym należy rozstrzygnąć czy budynek ten  remontować, czy  go sprzedać. 

Zaznaczył,  że  po  przeniesieniu  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  zostały  2  wolne 

pomieszczenia. Są chętni do zamieszkania. O mieszkaniach tych myśleli też pogorzelcy,  ale 

doraźnie na okres przejściowy dla 4 osób  udało  się załatwić mieszkanie w Domu Pomocy 

Społecznej w Ołdakach. Jedna Pani z pogorzelców z 2 dzieci miała mieszkać u właściciela 

Punktu Skupu Żywca w Ołdakach. Obecnie Pan ten nie chce już jej trzymać i prosi aby dać 

jej mieszkanie. Zaznaczył, że pogorzelcy są w trudnej sytuacji. Nie mają gdzie mieszkać i 

własności do gruntu. W związku z tym nie mogą się pobudować. Powołany został Komitet 

zbórkowy pieniędzy. W skład Komitetu weszli : Sołtys i Rada Sołecka wsi Sulnikowo, Wójt i 

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej.  W  Banku  Spółdzielczym  zostało 

założone  konto,  na  które  można  dokonywać  wpłat.  Pieniądze  były  zbierane  także  w 

Kościołach. W tej sprawie  Wójt zamierza też wystąpić o środki finansowe do Marszałka 

Adama Struzika.  Odnośnie remontu budynku mieszkalnego powiedział,  że   budynek jest 

stary i ekspertyza budowlana  wykazała dużo nieprawidłowości, które należy usunąć. Wójt 

odwołał  się  od  ekspertyzy  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  Pułtusku. 

Jednak  uważa, że  należałoby  przynajmniej na dach położyć papę  i założyć rynny. Będzie to 

koszt  w granicach  11.000 zł.   

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski 

- dodał, że podczas pobytu Państwa Milewskich w Gzach po dachu biega pies, który niestety 

ale niszczy dach. 

Odnośnie sprawy obiektu po byłej Gminnej Spółdzielni „SCh” w Ołdakach powiedział, że 

wycena na w/w obiekt była ważna do końca października 2006 r. W związku z tym przy 

wycenie nieruchomości w Gotardach należałoby zrobić aktualną wycenę obiektu w Ołdakach 

i ogłosić go do sprzedaży. 

Poza tym do rozpatrzenia wplynął wniosek od  Komendy Powiatowej Policji  w Pułtusku 

o dofinansowanie  ze środków finansowych samorządu zakupu kserokopiarki,  samochodu 

oraz innych sprzętów dla  Zespołu Prewencji  w Gzach oraz wniosek od Stacji  Rolniczo-

Chemicznej w Wesołej o dofinasnsowanie badania gleb (próbki glebowe).

Członek  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  W.  Żbikowski – 

poruszył sprawę remontu  przepustu,   a konkretnie złamanej barierki na drodze Gzy-Ołdaki

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że dzisiaj w tej sprawie rozmawiał z Panem Romanem 

Franczakiem. 
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Powiedział, że gdy obeschnie grunt, to wierzbę ściągnie i barierkę spróbuje wyprostować. 

Dodał, że jeśli Pan Franczak da radę to tak zrobi, a jeśli nie to trzeba będzie znaleźć inne 

rozwiązanie.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpiczeństwa Publicznego  K. Żebrowski 

- prosił, aby  wożony na drogi  żwir był przydatny na drogi , a nie glina lub sam piach. 

Wójt.  Z.  Kołodziejski –  odpowiedział,  że  żwir  na  drogi  powinien  być  taki  aby  był 

ujeżdżalny.  Nie może to  być sama glina lub sam piach.   Wszystko to  powinno być  w 

odpowiednich proporcjach. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski 

– poruszył sprawę wycinania zakrzaczeń z przydrożnego rowu na drodze Gzy – Porzowo  za 

Panią Ireną Gerek. Krzaki  wycięte są na wysokości 50 cm. Uważa, że  krzaki  te szybko się 

rozkrzewią. 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że krzaki wycinał 1 z pracowników wykonujacych prace 

społecznie-użyteczne. Uważa, że w tym celu należy jechać na miejsce i  sprawdzić.

Członek Komisji  Oswiaty,  Zdrowia i  Bezpieczeństwa Publicznego W. Światkowski – 

powiedział, że w Słończewie  na rowie przy Pani Milewskiej  znajduje się mostek. Mostek 

jest w złym stanie technicznym, a tam jeżdzi mleczarka, która waży 12 ton. W związku z tym 

uważa, że należy wprowadzić ograniczenie tonażu lub wyremontować mostek. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego K. Żebrowski 

–  uznał,  że    podobna  sytuacja  jest  na  mostku  przy  Panu  Chlebowskim  w  Grochach-

Serwatkach.   

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  Zofia Frąckiewicz – 

zapytała,  czy  na  drogę  Szyszki  –  Ostaszewo-Pańki  –  Ostaszewo  Włuski   jest  już 

przygotowana dokumentacja oraz kiedy będzie remont Klubu, w którym trenuje Pan Jóżef 

Grudzień, ponieważ zacieka dach a rozpoczęta elewacja budynku jest niedokończona?    

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że dokumentacja na drogę Szyszki – Ostaszewo-Pańki 

jest w trakcie realizacji. Odnośnie remontu budynku, w którym znajduje się Klub powiedział, 

że na  te pytanie nie odpowie, ponieważ nie wie.

Sekretarz   B. Polańska –  poinformowała,  że  dnia  26.03.2007 r.  w Świetlicy  Wiejskiej 

w Gzach odbędzie się szkolenie w dotyczące wypełniania wniosków obszarowych. 
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W tej sprawie zostały do sołtysów wysłane pisma z prośbą o powiadomienie rolników w 

części gminy   tj.  w 15 sołectwach jak Kozłówka, Pękowo, Grochy-Serwatki,  Grochy –

Imbrzyki. Natomiast  dla rolników z drugej strony gminy tj.  Skaszewo, Szyszki szkolenie 

odbędzie się      w Szyszkach. Termin  spotkania zostanie uzgodniony z osobą, która będzie 

wykladała ten temat, ponieważ są zmiany w wypełnianiu wniosków.  

Następnie  przekazała   informację  z  „Fundacji  Nadzieja”  ,  że  w  Ciechanowie  będzie 

prowadzone szkolenie doradcze dla kobiet powyżej 30 lat życia. Nowe kwalifikacje, praca, 

przedsiebiorczość  dla bezrobotnych kobiet. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne ze zwrotem 

kosztów dojazdu. Skierowane jest do kobiet, które ukończyły 30 rok życia, posiadają średnie 

wykształcenie,  planują  powrót  na  rynek  pracy,  pracują  lecz  wyrażają  wolę 

przekwalifikowania  się   w  związku  z  zagrożeniem  utraty  pracy,  zainteresowane  są 

rozpoczęciem  własnej  działalności  gospodarczej.  Na  założenie  własnej  firmy  można 

otrzymać  dotację  w  wysokości  ok.  11.000  zł.  W  pierwszych  miesiącach  dzialalności 

bezpłatne doradztwo w zakresie własnego prowadzenia mikroprzedsiebiorstwa. W sprawie tej 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostanie umieszczona stosowna informacja.

              Wobec wyczerpania się porządku obrad  Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

i Budżetu zamknął wspólne posiedzenie obydwóch Komisji. 

Protokołowała:                                                                Przewodniczył:

Zofia Pszczółkowska
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