
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 17/09 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i BudŜetu Rady Gminy Gzy  odbytego w dniu 

 05  marca  2009 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach  

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Mariusz Mordwiński  – o godzinie 10.15 otworzył posiedzenie 
Komisji, przywitał członków Komisji  i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie                    
w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co wobec składu Komisji stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista  obecności stanowi załącznik     
nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli :   
1. Barbara Polańska          - Sekretarz Gminy 
2. Elżbieta Głowacka         - Skarbnik Gminy  
3. Zbigniew Kołodziejski    - Wójt Gminy 
4. Jadwiga Frąckiewicz      - kier. ZOSz. w Gzach 
5. Teresa Linka                  - kier. GOPS w Gzach. 
Następnie przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
    obowiązującego od 1 stycznia 2009 roku, dla których Gmina Gzy jest organem  
    prowadzącym. 
3. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania,  
   obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego nauczycielom  
   w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy. 
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Gzy. 
5. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy wykonania 
    czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy. 
6. Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie projektu systemowego w ramach 
    Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
7. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
    Społecznej w Gzach do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej. 
8. Projekt uchwały  intencyjnej w sprawie przystąpienia Gminy Gzy do projektów kluczowych 
     realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007- 
     2013 pn.:  1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, 
     przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
    stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2)” Rozwój elektronicznej 
     administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 
    dwudzielności potencjału województwa”. 
9.  Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do 
      Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. 
10. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Gzach. 
11. Zapoznanie z wnioskiem Rady Sołeckiej wsi Kozłówka w sprawie przyznania środków 
       finansowych  na remont świetlicy wiejskiej w Kozłówce. 
12. Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał podjętych w 2008 roku. 
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13. Sprawy bieżące gminy. 
Na wniosek Przewodniczącego M. Mordwińskiego  Komisja jednomyślnie przyjęła porządek 
posiedzenia w brzmieniu jak wyżej. 
Ad. pkt 1. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – powiedziała, że budżet gminy Gzy na rok 2009 został 
uchwalony przez Radę Gminy na podstawie projektu budżetu państwa. W związku z tym, od 
momentu zatwierdzenia zaszły pewne zmiany, które dotyczą  dochodów gminy tj. subwencji 
ogólnej oświatowej. Po zatwierdzeniu budżetu państwa, plan subwencji na rok 2009 uległ 
podwyższeniu  dla gminy Gzy,  o kwotę 52.556 zł.  Po zmianie subwencja wynosi 2.767.188 
zł.  Również Minister Finansów powiadomił gminę zmniejszeniu dochodów z tytułu działów 
w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 29 zł.  Dochody po zmianie na rok 2009 
wynoszą – 11.443.917 zł.  W budżecie gminy zaszły również zmiany do wprowadzenia po 
stronie wydatków. Jest propozycja zwiększenia wydatków  o kwotę 97.500 zł.  a mianowicie: 
w Dziale 600 – 18.500 zł. –zwiększenie planu wydatków na usługi w zakresie utrzymania 
dróg, w Dziale 710 – 20.000 zł. – opracowanie strategii rozwoju gminy, w dziale 801 – 44.000 
zł. - jest to zakup usług w zakresie uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli 
na terenie miasta Pułtuska. Ponieważ na terenie gminy nie ma przedszkoli,  zgodnie                 
z zapisami ustawy o systemie oświaty, gmina ma obowiązek zrefundować koszty dotacji dla 
gmin, której dzieci z danej  jednostki samorządu uczęszczają,  Gmina Pułtusk wystąpiła            
o refundację tych kosztów, w Dziale 921 zwiększenie planu wydatków -15.000 zł.                      
z przeznaczeniem na opracowanie gminnej ewidencji zabytków, która wynika z ustawy           
o ochronie zabytków Ewidencja pozwoli na zdobycie aktualne i kompleksowej wiedzy                
o stanie zachowania obiektów i dalsze przygotowanie przez gminę gminnego programu 
opieki nad zabytkami.  Jest to zadanie własne gminy i ustawowy obowiązek.    
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie  zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 2. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz – poinformowała, że od 2000 
r. na każdy rok kalendarzowy, Rada Gminy ustalała regulamin wynagradzania nauczycieli. Od 
roku 2009 w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela z dnia 21.11.2008 r. regulamin 
wynagradzania nauczycieli będzie uchwalony bezterminowo, zgodnie z koniecznością 
zapisów , które będą obowiązywały. Zaznaczyła, że zapisy w Karcie Nauczyciela wprowadziły 
istotne zmiany, które obowiązują na rok bieżący. Ostateczny termin uchwalenia regulaminu, 
który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2009 r. to 23.04.2009 r. Zgodnie ze znowelizowanym 
zapisem w Karcie Nauczyciela zmieniona została procentowa wysokość wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego , które obowiązują na dany 
rok. Dotychczas   nauczyciel stażysta otrzymywał 82%  wynagrodzenia wynikającego z kwoty 
bazowej określanej co roku  w ustawie budżetowej.  W tej chwili jest to 100% kwoty 
bazowej. Dla nauczyciela kontraktowego – 111%, dla nauczyciela mianowanego 144%              
i nauczyciela dyplomowanego 184%.  
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Co oznacza, że  w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczyciel powinien 
miesięcznie otrzymać wynagrodzenie nie mniejsze od kwoty : nauczyciel stażysta – 2.178 zł., 
nauczyciel kontraktowy – 2.417 zł., nauczyciel mianowany – 3.136 zł. , nauczyciel 
dyplomowany – 4.007 zł.  W związku  z tym.  ograny prowadzące mają obowiązek do 31 
grudnia za dany rok kalendarzowy rozliczyć  średnie wynagrodzenie  nauczycieli. Jeżeli okaże 
się, że wynagrodzenie nauczycieli nie jest w  wysokości  zapisanej w Karcie Nauczyciela, 
wówczas należy jednorazowo wypłacić nauczycielom wyrównanie. W roku 2009 
przewidziane są dwukrotne podwyżki dla nauczycieli tj. pierwsze od stycznia do sierpnia,  
następna od września do grudnia. Obecnie jest tylko  projekt rozporządzenia w sprawie 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciel .Powiedziała, że projekt 
uchwały, którzy otrzymali członkowie Komisji zawiera zapisy z poprzedniego regulaminu 
wynagradzania nauczycieli ,  do którego proponuje się następujące zmiany: 
- W § 10 pkt 1. „W ramach środków w budżetach szkół, ustala się odpis na dodatki 
motywacyjne, w wysokości 3% do 30% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze 
nauczycieli.”        
Ponieważ w budżetach szkół naliczone jest 3% dodatku motywacyjnego, byłby on naliczany i 
rozdysponowany przez poszczególnych dyrektorów w szkołach , ale przy  zapisie  do 30%  - 
gdyby trzeba było wypłacać dodatki wyrównawcze mielibyśmy podstawę, która 
zapewniałaby nam, że nie trzeba byłoby zmieniać regulaminu  w miesiącu grudniu przy 
rozliczaniu średnich wynagrodzeń dla nauczycieli  obowiązujących zgodnie z zapisem              
w Karcie Nauczyciela. 
- W § 15 pkt 1. „ Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu, przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości 55 zł. miesięcznie od jednego nauczyciela objętego opieką” 
zastąpić zapisem „ Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu, przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości 2,31% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
dyplomowanego z przygotowaniem pedagogicznym.” 
- W § 16 pkt 1. „ Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości 80 zł  miesięcznie   zastąpić zapisem „Nauczycielowi, 
któremu powierzono wychowawstwo klasy przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 
3,36% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z przygotowanie 
pedagogicznym. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, jaką kwotę stanowi 3,36%?    
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz – odpowiedziała, że na dzień 
dzisiejszy wynagrodzenie zasadnicze dla nauczyciela dyplomowanego wynosi 2.380 zł.,   a 80 
zł za wychowawstwo stanowi 3,36%. Jeśli  będzie wzrastało wynagrodzenie zasadnicze 
nauczyciela wówczas nastąpi wzrost dodatku za wychowawstwo. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie § 10 pkt 1. w brzmieniu: 
„W ramach środków w budżetach szkół, ustala się odpis na dodatki motywacyjne,                   
w wysokości 3% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.” 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie  zaopiniowała w/w autopoprawkę. 
W dalszej kolejności poddał pod głosowanie § 15 w brzmieniu: „Nauczycielowi, któremu 
powierzono funkcję opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 2,31 % 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z przygotowaniem 
pedagogicznym.” 
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Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie  zaopiniowała w/w autopoprawkę. 
Następnie poddał pod głosowanie § 16 w brzmieniu: „Nauczycielowi, któremu powierzono 
wychowawstwo klasy przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 3,36% wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z przygotowaniem pedagogicznym.” 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu – 5 głosami „za” przy 
1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie  zaopiniowała w/w autopoprawkę. 
W dalszej kolejności  poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli obowiązującego od 1 stycznia 2009 roku, dla których 
Gmina Gzy jest organem prowadzącym wraz z przyjętymi autopoprawkami. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie  zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach J. Frąckiewicz  – wyjaśniła, że oprócz wynagrodzenia 

zawartego w regulaminie wynagradzania nauczycieli, nauczyciele otrzymują tzw. dodatki 
socjalne tj.  dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski. Dodatki  te nie wliczane są do średnich 
wynagrodzeń nauczycieli. Dodatek wiejski wypłacany jest w wysokości 10% otrzymywanego 
wynagrodzenia zasadniczego. Może być on większy,  ale nie może być mniejszy jak 10%. 
Drugi dodatek socjalny – dodatek mieszkaniowy w projekcie na rok 2009 jest 
zaproponowany w takich wysokościach w jakich był wypłacany dotychczas.  Dla jednej osoby 
-   60 zł,  dla dwóch osób – 74 zł., dla trzech osób – 89 zł. i dla czterech i więcej osób – 103 zł. 
Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest obecnie dla wszystkich nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach na terenie naszej gminy   i stanowi kwotę  60.563 zł łącznie ze składnikami 
pochodnymi. W związku z tym, że dodatek mieszkaniowy jest w niezmienionej wysokości,  
proponowany regulamin  obowiązywałby od 01 stycznia 2009 r.   
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, obliczania                  
i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego nauczycielom w szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Gzy. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie  zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4. 

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – poinformowała, że od 01.01.2009 r. obowiązuje nowa 
ustawa o pracownikach samorządowych w tym nowy sposób zatrudniania pracowników 
samorządowych. W związku z tym, na podstawie tej ustawy należy dokonać zmian w Statucie 
Gminy. Paragraf 80 Statutu otrzymuje brzmienie : „ Pracownicy samorządowi zatrudnieni są 
na podstawie  wyboru – Pan Wójt, powołania – Zastępca Wójta  i Skarbnik Gminy, na  
umowę o pracę – pozostali pracownicy samorządowi.”. Zmieniła się również sytuacja, że Pani 
Przewodnicząca Rady nie podpisuje Panu Wójtowi delegacji, urlopu i limitu kilometrów. Pan 
Wójt do podpisu może upoważnić pracownika lub te czynności wykonuje Sekretarz Gminy. 
Dlatego też należało zmienić § 82, który obecnie otrzymuje brzmienie „ Wójt Gminy pełni 
swoją funkcję za wynagrodzeniem. Jest pracownikiem samorządowym. Wynagrodzenie 
Wójta ustala Rada Gminy w drodze uchwały.  
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Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem 
stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy”.  
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie zmian w Statucie Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie  zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5. 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że w związku ze zmianą ustawy o pracownikach 
samorządowych należy podjąć nową uchwałę w sprawie powierzenia Przewodniczącemu 
Rady Gminy wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta 
Gminy. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy związane z nawiązaniem             
i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy, z wyłączeniem prawa 
do ustalenia wynagrodzenia. W związku z tym traci moc uchwała Rady Gminy podjęta            
12 grudnia 2006 r.    
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy wykonania czynności w sprawach z 
zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie  zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka – powiedziała,  że  
na realizację projektu  w zakresie aktywnej integracji społecznej, dla naszej gminy 
przewidziano kwotę - 96.341 zł. Kwota 86.225,19 zł. pochodzić będzie z dotacji rozwojowej i 
są to środki Unii Europejskiej. Udział własny środków gminy w projekcie stanowi 10,5% tj. 
10.115, 81 zł. Środki własne będą realizowane przez prace społeczno-użyteczne - 4 osoby na 
kwotę 9.360 zł.  i   zasiłki celowe, które otrzymają uczestnicy projektu w kwocie 755.81 zł. Po 
uchwaleniu uchwały,  zostanie ona przekazana do jednostki wdrożeniowej w celu uzyskana 
dotacji rozwojowej. Realizacja projektu od 1.03.09 r.,  z myślą że będą efekty  aktywizowania 
osób długotrwale bezrobotnych.  
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, na czym będą polegały prace społeczno-
użyteczne? 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka – odpowiedziała, że 
prace społeczno-użyteczne będą polegały na sprawowaniu opieki przez opiekunki 
środowiskowe nad osobami starszymi i samotnymi 40 godzin w miesiącu  przy udziale 
środków gminy i 60 % środków Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. Dodała, że jest to   
zadanie własne w tym projekcie.  
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, ile w tej chwili jest w gminie samotnych 
osób potrzebujących pomocy?  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka - odpowiedziała, że        
w tej chwili na gminie jest 5 osób z tym, że  są osoby,  które kwalifikują się i chciałyby 
zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej. Być może nie są zbyt zadowolone z  usług 
opiekuńczych, ale koszt umieszczenia w DPS osoby starszej przerasta możliwości gminy.  
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Obecny koszt umieszczenia osoby w DPS w Ołdakach lub Obrytem wynosi 2.200 zł. 
miesięcznie z tym, że jest pomniejszany o dochody własne. Dla gminy  do zapłaty byłaby 
kwota ok. 1.500 zł. miesięcznie.  
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie projektu systemowego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie  zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka – wyjaśniła, że od 
01.10.10.2008 r. GOPS realizuje ustawę o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  
Zakończyła się zaliczka alimentacyjna a  fundusz alimentacyjny został przekształcony               
w świadczenia. Są to osoby samotne i osoby uprawnione, które otrzymują alimenty od osób, 
które mają zasądzone alimenty. Przyznawanie i  wypłata świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest 
zadaniem zleconym gminy ale wymaga upoważnienia. Poinformowała, że  postępowanie 
wobec dłużników jest bardzo ważnym problemem, który polega na przeprowadzeniu 
wywiadów środowiskowych, odbieraniu oświadczeń majątkowych i przekazywaniu 
dłużników do krajowego rejestru dłużników. Uchwała jest niezbędna do wykonywania  
wymienionych czynności w myśl w/w ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach do 
załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie  zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8. 

Sekretarz B. Polańska -  poinformowała, że gmina przystępuje do dwóch projektów 
kluczowych. W związku z tym Marszałek Województwa nadesłał uchwałę intencyjną jaką 
należałoby podjąć, polegająca na  akceptacji przez Radę Gminy   stanowiska Wójta Gminy, 
które dotyczy uczestnictwa na zasadach partnerstwa w projektach kluczowych 
realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckego w ramach RPO WM 2007-2013  
pn.:  1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez 
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2)” Rozwój elektronicznej administracji 
w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 
potencjału województwa”. W dalszej kolejności przedstawiła cele projektów -----  Środki 
finansowe--- zostaną zabezpieczone w uchwałach budżetowych gminy Gzy na lata 2009-
2012. Szacunkowy koszt projektów  na 2009 r. – 10.000 zł. Do projektów przystąpiły 
wszystkie gminy powiatu pułtuskiego. Stąd prośba podjęcia uchwały intencyjnej. 
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Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
intencyjnej w sprawie przystąpienia Gminy Gzy do projektów kluczowych realizowanych 
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.:  1) 
„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2)” Rozwój elektronicznej administracji w 
samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 
potencjału województwa”. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie  zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 9. 

Sekretarz B. Polańska -  poinformowała, że 7 czerwca 2009 r.  będą wybrani posłowie do 
Parlamentu Europejskiego. Na terenie gminy są 4 stałe obwody głosowania. Według 
Ordynacji wyborczej obwody głosowania można tworzyć w szpitalach, zespołach opieki 
zdrowotnej, zakładach karnych, w których w dniu głosowania musi być co najmniej 50 
wyborców. U nas jest to Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tąsewach.. Z wnioskiem o 
utworzenie dodatkowego  obwodu głosowania występuje Pan Wójt.. Pieniądze na ten cel 
gmina otrzymuje ze środków budżetu państwa. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu 
Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie  zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 10. 

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że Pani dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach 
złożyła wniosek i  wszystkie niezbędne dokumenty (uchwała Samorządu Uczniowskiego, 
Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej)  o nadanie szkole  imienia Papieża Jana Pawła II. 
Następnie poinformowała, że z inicjatywą o nadanie imienia do Rady Gminy wystąpił Pan 
Łukasik Stanisław. Wniosek został przekazany do Pani dyrektor gdyż cała procedura była w 
kompetencji szkoły. Po podjęciu uchwał przez konkretne organy szkolne wystąpiła z 
wnioskiem o podjęcie  uchwały. W sprawie  uroczystości nadania imienia szkole Ksiądz 
Proboszcz  Parafii Gzy dzwonił do Kurii w Płocku. Wstępny termin  ustalono na 19.10.2009 r. 
z  tym, że nie przyjedzie Ksiądz Biskup Libera  a Ksiądz Infułat.    
Wójt Z. Kołodziejski – nadmienił, że z uroczystością nadania imienia szkole wiążą się wydatki 
gdyż na te wydarzenie  należy przygotować odpowiednio szkołę i otoczenie.. W związku z 
tym Pani dyrektor ma   ustalić prace i przewidywane koszty, aby na następnej sesji Rady 
Gminy zastanowić się co, jak i za ile zrobić. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały                 
w sprawie nadania imienia Publicznego Gimnazjum w Gzach. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu – 6 głosami „za” 
pozytywnie  zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 11. 

Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że wszystko co zostało napisane we wniosku jest 
prawdą. Obecnie świetlica stoi zamknięta, ponieważ zebrania odbywają się  w niej  tylko 
sporadycznie i wymaga  remontu kapitalnego. Podkreślił, że Rada Sołecka z sołtysem 
sugerują skorzystanie z „Programu Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich”. Jednak należy wziąć 
pod uwagę, żeby wyremontowany obiekt nie stał pustkami i niszczał. W związku z tym należy 
pomyśleć, co chcemy  tam zrobić,  czy np. Gminny Ośrodek Kultury. 
Członek Komisji Stefan Zadrożny – uznał, że we wniosku mówi się o remoncie natomiast nie 
ma wizji na przyszłość. 
Członek Komisji Edward Malicki – poinformował, że z tego co słyszał,  to Sołtys wsi Kozłówka 
Pani Jadwiga Koc ma na myśli ponowne powstanie GOK. Uznał, że przeprowadzenie remontu 
budynku w jednym roku będzie niemożliwe i   będzie  wymagało kilku lat, ale szkoda żeby 
uległ  zniszczeniu. Przypomniał, jak było kiedy sołtysem  był Pan  Jan Koc. Wtedy wszystko 
robili mieszkańcy wsi, natomiast gmina dała materiał i pieniądze. Myśli, że w tej chwili będzie 
to samo. Poprosił o przydzielenie środków finansowych dla wsi. 
Członek Komisji Stanisław Pieńkowski – zapytał, jaka jest możliwość skorzystania ze 
środków unijnych? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że  programy pomocowe są różne. Uważał, że należy iść 
w kierunku,  aby pomyśleć przyszłościowo co chcemy tam mieć,  opracować kosztorysy, 
dokumentacje i ściągnąć trochę środków, ponieważ robienie cząstkowych remontów nie da 
efektów. Poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego padła propozycja Przewodniczącego Komisji, żeby  rozpatrzenie wniosku odłożyć 
do czasu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2009-2020. 
Komisja zapoznała się z wnioskiem   Rady Soleckiej wsi Kozłówka w sprawie przyznania 
środków finansowych na remont świetlicy wiejskiej w Kozłówce i odłożyła jego rozpatrzenie 
do czasu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2009-2020. 
Wniosek Rady Sołeckiej wsi Kozłówka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.   
Ad. pkt 12. 

Wójt Z. Kołodziejski – przedstawił informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych       
w 2008 r.  
Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2008 roku 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 13. 

Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że od Komendanta Powiatowego  Policji w Pułtusku 
otrzymał pismo,  w którym zwraca się z prośbą do Rady Gminy o rozważenie dofinansowania 
zakupu samochodu służbowego wspólnie z gminą Świercze w wysokości po 12.000 zł. 
Pozostałe środki w wysokości 1/3 pokryłaby Wojewódzka Komenda Policji z/s w Radomiu.  
Od Starosty Powiatu Pułtuskiego otrzymał podanie dotyczące partycypacji w kosztach 
odcinka drogi powiatowej Łady-Zalesie ok. 400 mb . Jaka będzie  kwota,  nie określono.   Bez 
ustalenia z Radą Gminy nie wyraził zgody na udział w kosztach.  
Radny powiatowy Pan Wojciech Żukowski będzie prosić Starostwo Powiatowe, aby z okazji 
uroczystości  nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Gzach teren przed siatką po rowie 
gdzie są przepusty,  wyłożyć  kostką. Uważał, że  przy wspólnych  wysiłkach  uda się to zrobić.  
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W budżecie gminy kwota 50.000 została zaplanowana na pomoc finansową dla Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku  na dofinansowanie  budowy chodnika przy drodze powiatowej        
w Szyszkach. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja. W związku z obchodami 100-lecia 
konsekrowania Kościoła, które ma się odbyć w  maju  br., realizacja zadania nastąpi 
prawdopodobnie przed uroczystością. 
Odnośnie dróg gminnych powiedział, że o przebudowę drogi Kozłowo – Porzowo z udziałem  
środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  wystąpił w miesiącu styczniu br. Do wniosku 
należy jeszcze dostarczyć jeden dokument z Księgi Wieczystej. Jak będzie z innymi  
wnioskami  na drogi,  nie wie. Nie ma też sygnałów,  kiedy złożyć wniosek  na przebudowę 
drogi gminnej Ostaszewo Włuski- Begno,  żeby uzyskać środki od Marszałka Województwa 
Mazowieckiego. Obecnie wszystko śledzi na bieżącą i jeśli będzie nabór z wnioskiem wystąpi. 
W sprawie  wniosku  złożonego o środki unijne na drogę Nowe Skaszewo – Sulnikowo, 
powiedział, że  wisi w próżni. Tak jak mówił wcześniej,  pod względem formalnym został 
przyjęty, natomiast  jak zostanie rozpatrzony pod względem merytorycznym nie wiadomo.  
W kwestii odśnieżania dróg wyraził nadzieję, że odśnieżania już nie będzie. Na ten cel 
wydatkowano niewielkie  środki.   Pługi  pracowały,  ale nie za dużo. 
Członek Komisji E. Malicki - zapytał, ile razy było odśnieżane? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że dokładnie nie pamięta, ale odśnieżane było przez       
3 lub 4 dni.  
Następnie poinformował, że obecnie trwa wycinka drzew. Mieszkańcy gminy składają 
podania o wycinkę krzewów. Odkrzaczanie rowów przy części dróg wykonał Pan Czarnecki. 
Na ten temat zdania są podzielone.  Przy niektórych drogach planuje się wycinanie krzaków   
jeszcze w marcu, ponieważ były wycięte tylko po jednej stronie gdyż po drugiej stronie drogi 
leżał śnieg. Uznał, że wiosną na drogi należy   puścić  równiarkę, Żwir należy  rozpisać tam 
gdzie jest najgorzej,   a w asfaltach połatać dziury.  
Członek Komisji S. Zadrożny – uważał, że  drogowcom należy przetłumaczyć, aby przy 
minusowej temperaturze nie zalepiali  w asfalcie dziur, ponieważ  przy takiej temperaturze  
wszystko zostanie  wysadzone. W jego ocenie jest to tylko  marnowanie pieniędzy. Uznał,  że 
łataniem dziur należy  poczekać aż wszystko wyschnie i będzie odpowiednia temperatura. 
Członek Komisji E. Malicki – poinformował, że na jego polu za drogą ze  słupa elektrycznego 
spadł   izolator. Przewód leży na polu na poprzeczce.   
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że w powyższej sprawie przedzwoni do Zakładu 
Energetycznego. 
Członek Komisji E. Malicki – zgłosił, żeby firma, która wykonała przebudowę  drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych  wsi  Porzowo  przywiozła  na podjazdy żwiru , ponieważ 
nawiozła samej gliny i wszystko znajduje się na asfalcie.  
Członek Komisji St. Pieńkowski – przypomniał, że co roku mówi się o oznakowaniu drogi  od 
Kozłówki w kierunku Krzemienia gm. Karniewo. Na wymienionej drodze nie ma oznakowania 
gdzie  zaczyna się dana wioska  a gdzie kończy oraz  brak jest drogowskazów dokąd prowadzi 
dana droga. Jednocześnie zapytał, czy Pan Wójt w tym roku pomyśli o tym temacie? 
Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że  oznakowanie drogi zrobi. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – nadmienił, że  jeśli ktoś jedzie z nawozami, to nie 
wie gdzie jest.  
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Członek Komisji St. Pieńkowski  – poinformował o zawalonym murowanym  mostku              
w Kozłowie przy lesie „Kozłowiaku” za Panem Pochmarą. Prosił,  aby Pan Wójt również 
pomyślał  i o tej sprawie. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zgłosił dziurę w asfalcie  w stronę Wójtów             
od Starych Groch. 
                  Wobec zrealizowania  porządku posiedzenia  Przewodniczący M. Mordwiński           
o godz. 12.20  zamknął posiedzenie Komisji. 
 

Protokółowała:                                                                                            Przewodniczył: 

 

Zofia Pszczółkowska 

 

                 
 

 
   
  
 

 


