
 

P R O T O K Ó Ł  Nr 13/08 

 

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

03 września 2008 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach  

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Mariusz Mordwi ński  – o godzinie 13.17 otworzył posiedzenie 
Komisji, przywitał członków Komisji  i zaproszonych gości. Stwierdził, Ŝe aktualnie              
w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji tj. 100%, 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. Zbigniew Kołodziejski   - Wójt Gminy 

3. Jadwiga Frąckiewicz      - kier. ZOSz.  w Gzach 

4. Marianna Filipowicz      - Przewodnicząca Rady Gminy 

5. Teresa Linka                   - kier. GOPS w Gzach 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Ocena informacji  z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008. 

2. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości. 

3. Informacja o stanie oświaty na terenie gminy Gzy.  

4. Sprawa budynku położonego na działce nr ewid. 135 w Gzach.  

5. Zapoznanie się ze skargą Pani Wiesławy Adamskiej na działalność Kierownika Gminnego  

    Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 

6. Sprawy bieżące gminy. 

Na wniosek Przewodniczącego M. Mordwińskiego  Komisja jednomyślnie przyjęła porządek 
posiedzenia w brzmieniu jak wyżej. 
Ad. pkt 1. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – nawiązała do ustawy o finansach publicznych, według 
której Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić informację z wykonania budżetu gminy Gzy 
za pierwsze półrocze 2008 r. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
Poinformowała, że dnia 01.09.2008 r. do gminy wpłynęła Uchwała Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotycząca wyrażenia opinii o przedłożonej 
przez Wójta Gminy Gzy informacji  o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 
2008 roku. Opinia jest pozytywna. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Zwrócono jedynie 
uwagę na niskie wykonanie wydatków majątkowych, gdzie  było wyjaśnienie, że termin 
realizacji inwestycji  i płatności jest w II półroczu. Jeśli chodzi o stronę dochodów,  to budżet 
gminy za pierwsze półrocze został wykonany w 52,9%. Wydatki wykonano w 40,6%. Jeśli 
chodzi o strukturę  wykonania dochodów, to  jest zadowalająca.  Dochody własne -  50,8%. 
Subwencja ogólna – 56.3%. Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie – 57,6%. 
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących – 67,0%. Środki na dofinansowanie 
własnych inwestycji z innych źródeł – „0”.  
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Wykonanie zerowe wiąże się  z tym, że termin realizacji inwestycji jest w II półroczu 2008 r. 
Środki z zewnątrz gmina otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji i złożeniu wniosków 
o płatność. Podatki i opłaty przebiegały zgodnie z planem. Ogółem należności  do ściągnięcia 
do końca roku  stanowią kwotę - 646.02,59 zł. w tym:  zaległości wymagalne objęte tytułami 
wykonawczymi – 141.467,92 zł. Jeżeli chodzi o skutki obniżenia stawek podatków to są dosyć 
wysokie. Wiąże się to z wysoką ceną, która była opublikowana przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. Za I półrocze  kwota wynosi – 200.809,80 zł. Skutki udzielonych ulg     
i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy Gzy - 85.148,20 zł. Z podatku od 
nieruchomości zwolniono Zakład Usług Wodnych w Mławie, strażnice, Policję jak również 
budynki mieszkalne. Skutki decyzji wydanych przez Wójta  Gminy – 10.756,50 zł. z tego: 
umorzenie zaległości podatkowych – 7.308,50 zł.  i odroczenie terminu płatności  -3.448 zł.  
Wydatki wykonano w  40,6% planu rocznego z tego: wydatki bieżące 46%, wydatki 
majątkowe – 2%. W dziale Rolnictwo wydatki związane są z wypłatą producentom rolnym 
podatku akcyzowego w wysokości -  146.288,34 zł. i kosztami na obsługę administracyjną – 
1.348,19 zł. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, energii studni głębinowej  - 6.976,32 zł.                 
W wydatkach majątkowych zaplanowano „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody”- 
realizacja w II półroczu. W dziale Transport i łączność na plan - 890.000 zł. wykonano – 2,6%. 
Zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji jak również remonty bieżące dróg na terenie 
gminy. W dziale Gospodarka komunalna wykonanie – 3,1%. W dziale Działalność usługowa 
wykonanie - 26,2%. Wydatki związane są z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy          
i wykonaniem map do opracowania planu zagospodarowania. W Administracji Publicznej 
wykonanie 42,4%. Wydatków majątkowych nie było.  W Dziale 751 Urzędy naczelne 
organów władzy państwowej  wykonanie - 48,65%, są to  wydatki związane z aktualizacją 
spisu wyborców. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 
26,8%. Wydatki związane są z utrzymaniem straży i obroną cywilną. W dziale 756 
realizowany jest pobór podatków za pośrednictwem sołtysów, opłaty pocztowe i bankowe , 
druki i opłaty komornicze związane z egzekucją. W dziale obsługa długu publicznego 
wykonanie - 47%. Są to spłaty odsetek od kredytów i pożyczki. W dziale 758 – rezerwa. Na 
plan 57.650 zł. wykonano - „0”. Oświata i wychowanie  wykonanie 43,8%  z tego wydatki 
majątkowe – 8,2%, wydatki bieżące – 46%. W wydatkach majątkowych – odbył się zakup 
zestawów komputerowych i kserokopiarki,  „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Przewodowie” została wykonana w II półroczu. W dziale Ochrona zdrowia 
wykonanie – 45,9%. Jest to realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Zadania wykonywane są w szkołach. Działania profilaktyczne         
z Programu Przeciwdziałania Narkomanii będą realizowane w II półroczu 2008 r. W dziale 
Pomoc Społeczna  wykonanie - 49,1%. Gro stanowią   zadania rządowe zlecone, na które 
gmina otrzymuje dotacje i realizacja zadań wynikająca z ustaw tj. wypłata świadczeń 
rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków stałych okresowych i innych świadczeń.          
W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie – 100%. W I półrocze wypłacono 
stypendium szkolne dla 114 uczniów z 52 rodzin. Środki na ten cel pochodziły z budżetu 
Wojewody.  W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska  wykonanie -36,1 %.W dziale 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  wykonanie 48%. Wydatki wiążą się                          
z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej i utrzymaniem budynku świetlicy w Gzach.             
W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wykonanie - 26,1%. 
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Na dzień 30.06.2008 r. budżet gminy zamknął się zobowiązaniami niewymagalnymi                
w wysokości - 126.886,53 zł.  Zobowiązania wynikają z tego, że termin płatności przypada          
w miesiącu lipcu a zaksięgowane są   w czerwcu. Są to zobowiązania, które mają pokrycie       
w budżecie gminy. W Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska wykonanie było tylko po 
stronie dochodów gdzie wpłynęły kwoty. Jeśli chodzi o realizację , to była w miesiącu 
sierpniu br.. Kwota 5.000 zł. w ramach porozumienia została przekazana Gminnej Spółce 
Wodnej w Gzach.   
Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – przypomniał, że w poprzednich latach Komenda 

Powiatowa Policji w Pułtusku  zawsze otrzymywała deputat na paliwo. W związku z tym 

zapytał, czy w tym roku Policja nie starała się o deputat? 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że w tym roku również był planowany w budżecie  gminy 

deputat w pierwszej wersji na paliwo. Później był zamieniony zgodnie z wnioskiem złożonym 

przez Komendę. Środki w wysokości 3.000 zł. przelano zgodnie z porozumieniem w miesiącu 

sierpniu br. i są przeznaczone na zakup kserokopiarki i drobnych materiałów do doposażenia. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński  - poddał pod głosowanie informację z wykonania 

budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji – 6 głosami „za” pozytywnie oceniła informację         

z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008. 

Informacja z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008 – stanowi załącznik nr 

2 do niniejszego protokołu. 

Uchwała nr 204/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie 

z dnia 01.09.2008 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji        

o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku – stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2. 

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – powiedział, że dalej ponawia sprawę sprzedaży 

nieruchomości położonej w Ołdakach,  ponieważ na poprzedniej sesji Rady Gminy  pkt 

dotyczący sprzedaży nieruchomości  został zdjęty z porządku obrad z uwagi na niską 

frekwencję, pomimo, że 9 radnych stanowiło kworum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. 

Członek Komisji Edward Malicki – jego zdaniem, skoro obiekt nie ma przyszłości to nie ma 

sensu go trzymać. 

Członek Komisji Marian Jakubaszek – był podobnego zdania. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zgodził się z tym i dodał, że w grę wchodzi sprawa 

ceny. Nadmienił, że na ostatnim posiedzeniu Komisji padła cena 300.000 zł.  

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że  wycena rzeczoznawcy była na 300.000 zł. i jest 

powtórzona. Uznał, że jeśli chętnych do kupna obiektu będzie więcej, to cena wzrośnie. Jego 

zdaniem, jeśli radni uważają, że obiekt wart jest więcej, to przed sesją poprosi wszystkich 

radnych aby zobaczyli  jak wygląda. Zaproponował ogłosić przetarg z wyceną rzeczoznawcy,  

a być może  uda się sprzedać obiekt  za wyższą cenę.  
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Uznał, że jeśli obiekt ktoś kupi, to  zagospodaruje go  i będzie płacił podatek od 

nieruchomości i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – przypomniał, że Pani Skarbnik mówiła o tym , że 

być może gmina  nie musiałaby odprowadzić podatku VAT. 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że od otrzymanej kwoty nie byłby odprowadzany podatek 

VAT   do Urzędu Skarbowego. Do gminy wpłynęłoby równo 300.000 zł.  

Członkowie Komisji Stefan Zadrożny i E. Malicki – byli zdania, aby nie blokować sprzedaży 

obiektu. Uznali, że  jeśli obiekt będzie dalej stał i niszczał, to wszystko się rozpadnie i nie 

będzie nic.  

Przewodniczący Komisji  M. Mordwiński - poddał pod głosowanie projekt uchwały                 

w sprawie:  sprzedaży nieruchomości.  

Komisja w obecności 6 członków Komisji  -  5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” 

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

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz -  przedstawiła informację 

dotyczącą stanu szkół na terenie gminy na dzień 01.09.2008 r. Poinformowała, że na terenie 

gminy funkcjonują 3 Publiczne Szkoły Podstawowe z oddziałami przedszkolnymi  oraz              

1 Publiczne Gimnazjum w Gzach. W Publicznej  Szkole Podstawowej w Gzach liczba uczniów 

wynosi – 64, w oddziale przedszkolnym – 10. W Publicznej Szkole w Przewodowie – 126,       

w oddziale przedszkolnym - 22. W Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie – 63                  

i 11 sześciolatków   w oddziale przedszkolnym, w Publicznym Gimnazjum w Gzach – 152. 

Razem we wszystkich szkołach bez oddziałów przedszkolnych uczy się 403 uczniów. Łącznie               

w szkołach jest zatrudnionych 75 osób tj. 51 nauczycieli pełnozatrudnionych, 20 osób 

stanowią pracownicy obsługi szkół, 3 pracowników Zespołu Obsługi Szkół  oraz kierowca 

autobusu. Na 51 nauczycieli, 18 nauczycieli jest dyplomowanych, 26 nauczycieli 

mianowanych, 7 nauczycieli kontraktowych i 1 nauczyciel stażysta. W liczbie 51 mieści się 

nauczyciel, który będzie przebywał cały rok szkolny na urlopie zdrowotnym. Jest to 

nauczyciel oddziału przedszkolnego w Przewodowie. Zatrudniona jest tam Pani, która            

w poprzednim roku szkolnym była nauczycielem wspomagającym z uwagi na konieczność 

zatrudnienia dodatkowego nauczyciela ze względu na orzeczenie, które posiadał                      

1 z sześciolatków.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński - zapytał, czy można się dowiedzieć, kto pracował   

w tym przedszkolu? 

Kierownik ZOSz. W Gzach J. Frąckiewicz  - odpowiedziała, że w przedszkolu pracowała Pani 

Regina Gołębiewska, która jest na urlopie zdrowotnym. Nauczycielem wspomagającym była 

Pani Lidia Abramczyk, która była zatrudniona na podstawie skierowania z Powiatowego 

Urząd Pracy w Pułtusku, a później ze środków własnych gminy. Obecnie zatrudniona jest         

z własnych  środków.  
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Druga osoba,  z uwagi na  konieczność zatrudnienia nauczyciela wspomagającego (uczeń         

z autyzmem), jest zatrudniona na podstawie skierowania z  PUP i gmina nie będzie ponosiła 

dodatkowych kosztów.   W tej chwili środki publiczne  potrzebne są na 2 etaty w oddziałach 

przedszkolnych plus środki  na wynagrodzenie osoby zatrudnionej przez PUP na miesiąc 

grudzień. Jednocześnie nadmieniła, że jeżeli nauczyciel otrzyma zaświadczenie od lekarza,     

w którym stwierdza, że jest konieczność korzystania z urlopu zdrowotnego, to ani dyrektor 

danej szkoły jak również Pan Wójt nie ma  możliwości wstrzymania lub zmiany decyzji 

lekarza. Poinformowała, że Pani, która korzysta     z urlopu zdrowotnego,  ma problemy           

z krtanią. Jeśli chodzi o dowożenie uczniów do szkół, to uczniowie dowożeni są autobusami 

Państwowej Komunikacji Samochodowej i autobusem szkolnym.  Liczba dowożonych 

uczniów autobusami PKS – 189. Cena biletu miesięcznego niezależnie od przejazdu danego 

ucznia wynosi – 58,65 zł.  Cena biletów przez cały rok szkolny nie ulega zmianie, bez względu 

na to czy PKS na  tych przejazdach zmienia ceny biletów, czy nie (w ubiegłym roku cena 

biletu miesięcznego wynosiła – 53,55 zł. ) Miesięczny koszt zakupu biletów dla uczniów 

wynosi - 11.085 zł.  Autobusem szkolnym dojeżdża ok.80 uczniów. Koszt przejazdu 1 ucznia 

autobusem szkolnym  wynosi  - 85,39 zł.  Autobusy PKS przewożąc uczniów przejeżdżają ok. 

220 km. Kierowca przewożąc ok. 80 uczniów szkolnym autobusem  przejeżdża ok. 200 km 

dziennie. Poza tym autobus szkolny wykorzystywany jest do różnych przejazdów dzieci np. 

na basen, zawody sportowe itp.  

Ilość uczniów   w poszczególnych  klasach  w PSP w Gzach wynosi: kl. I – 11, kl. II – 5, kl. III- 8, 

kl. IV – 8,  kl. V – 15, kl. VI -17. W PSP w Przewodowie: kl. I – 22, kl. II – 15, kl. III – 22,             

kl. IV – 19,  kl. V - 24, kl. VI – 24. W PSP w Skaszewie: kl. I – 8, kl. II – 10, kl. III – 8, kl. IV – 8, kl. 

V – 14, kl. VI – 13.  W PG w Gzach  w klasach I – 18, 19 i 20; w klasach II – 18, 21, 14;  w 

klasach III,  w których są dwie: 17 i 25.       

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie informację o stanie 

oświaty na terenie gminy Gzy.  

Komisja w obecności 6 członków Komisji – 6 głosami „za” przyjęła w/w informację. 

Ad. pkt. 4         

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że chciał wycenić lokale i  sprzedać. Jednak okazało się, że 

powyższy   budynek nie   jest budynkiem mieszkalnym a socjalnym, ponieważ nie spełnia 

określonych warunków budynku mieszkalnego i nie można przeznaczyć go do sprzedaży.      

W związku z tym,  zachodzi konieczność wykonania zaleceń Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Pułtusku tj. wymiany pokrycia dachowego  i założenia rynien. 

Członek Komisji S. Zadrożny  - uważał, że wobec sytuacji jaka zaszła,  budynek należy 

wyremontować na wypadek gdyby ktoś znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, natomiast 

mieszkającym tam lokatorom podnieść stawkę czynszu.  Uznał, że budynek należy zostawić, 

ponieważ ma swoją historię.  

Członek Komisji M. Malicki – zapytał, czy w budynku socjalnym mogą mieszkać rodziny? 

Sekretarz Gminy  B. Polańska -  odpowiedziała, że  w takim budynku mogą mieszkać rodziny. 
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Wyjaśniła, że lokale mieszkalne od socjalnych różnią się tylko warunkami. W uchwale Rady 

Gminy Gzy 2003 r. jest podział na lokale mieszkalne i socjalne. Dwa lokale mieszkalne 

znajdują się   tylko w Przewodowie (Publiczna Szkoła Podstawowa). Z uwagi na to, że 

budynek w Gzach nie spełniał warunków,  aby zakwalifikować go  do zasobów mieszkalnych  

został zaliczony jako budynek socjalny. Poinformowała, że przez jednego mieszkańca tego 

budynku zostało złożone pismo, w którym  informuje, że po ostatnio bardzo obfitych 

opadach deszczu,  ze względu na przeciekający dach,  doszło do zalania mieszkań. 

Mieszkanka poinformowała, że przystępuje do naprawy dachu na koszt gminy. Po 

zakończeniu prac złoży do Urzędu Gminy specyfikację i fakturą.  Pismo takie  otrzymał Pan 

Wójt i Rada Gminy. 

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że na złożone pismo udzielił odpowiedzi o powstrzymanie się 

od prowadzenia remontu budynku. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – ile lokali jest w rezerwie? 

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że jest 1 lokal (2 pomieszczenia)  po Gminnej Bibliotece 

Publicznej, 1 pomieszczenie zajmuje Koło Gospodyń Wiejskich i 1 pomieszczenie zajmuje 

Gminna Spółka Wodna.   

Wójt Z. Kołodziejski – zgłosił wniosek  o wykonanie  remontu budynku  (wymiana pokrycia 

dachowego plus założenie rynien) położonego na działce nr ewid. 135 w Gzach.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod glosowanie wniosek zgłoszony przez 

Pana Wójta. 

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

wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy.   

Ad. pkt 5. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Linka – poinformowała, że 

Państwo  Adamscy z pomocy społecznej korzystają regularnie od 1998 r. z niewielką przerwą,  

kiedy Pan Adamski podjął prace  interwencyjne i otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych.  GOPS 

stara się zabezpieczyć wszystkie podstawowe artykuły. Jednak z ustawy wynika, że należy 

pomóc w przezwyciężeniu trudności przejściowo przy uwzględnieniu możliwości i uzdolnień 

danej rodziny. Państwo Adamscy uzdolnienia posiadają, ale jej zdaniem, nie wykorzystują ich 

do końca. W tym roku GOPS ramach pracy socjalnej szeroko prowadzonej w stosunku do 

rodziny Państwa Adamskich  podpisał kontrakt socjalny, który był prowadzony przez 1,5 

miesiąca. Państwo Adamscy w tym czasie mieli podjąć zatrudnienie, a przynajmniej jedno       

z nich z uwagi na opiekę nad dziećmi. Uznała, że GOSP dla Państwa Adamskich zrobił bardzo 

dużo. Jako kierownik GOPS starała się o zatrudnienie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym      

w Tąsewach, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. Pan Adamski był 2-

krotnie zatrudniony w ramach prac społecznie -użytecznych na terenie gminy , ale nie 

wykazał się swoimi zdolnościami i chęcią do pracy. W związku z czym,  Pan dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Ołdakach nie zatrudnił Pana Adamskiego mimo wolnych etatów. 

Nadmieniła, że w tym roku jest wręcz atakowana podaniami przez Państwa Adamskich.             
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Z dnia 02.01.2008 r.  – 2 podania. W tym czasie Pani Adamska pracowała. Dnia 23.01.2008 r. 

Pani Adamska porzuciła pracę. W miesiącu  styczniu otrzymała dosyć wysoki zasiłek 

okresowy.    Państwo Adamscy korzystają również z  pomocy w zakresie dożywiania dzieci       

( 1 dziecko) i regularnie pobierają zasiłek okresowy  i zasiłki celowe. Uważała, że wypłacony 

w styczniu br.  zasiłek okresowy plus zarobki Pani Adamskiej wystarczą.  Natomiast zasiłek 

celowy przeznaczony na opał został przyznany z realizacją w m-cu lutym z uwagi na 

przekroczenie  w styczniu limitu budżetu. Dodała, że w ubiegłym roku w miesiącu 

październiku i listopadzie Państwo Adamscy otrzymali również zasiłek na opał. W lutym br. 

Państwo Adamscy złożyli ponowie podanie o zasiłek okresowy i  celowy  na opał. W związku 

z tym stwierdziła, że skoro nie jest zrealizowany  zasiłek z miesiąca stycznia, który miał być 

wypłacony w lutym  wydała decyzję odmową. Pani Adamska od otrzymanej decyzji odwołała 

się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. Następnie SKO                     

w Ciechanowie przesłało sprawę do ponownego rozpatrzenia. W związku z tym przyznała    

50 zł. Zdaniem Pani Kierownik GOPS nie jest to kwota znacząca, ale uznała, że  skoro Pani 

Adamska otrzymała zasiłek w lutym, to  dofinansowanie powinno wystarczyć.  Jednak Pani 

Adamska  od powyższej kwoty  odwołała się. W związku z tym wydana  została kolejna 

decyzja zmieniła decyzję na kwotę 120 zł. Z uwagi na to, że  Pani Adamska wcześniej pobrała 

50 zł.,  wypłacone zostało 70 zł.,  Nadmieniła, że w tym roku Państwo Adamscy otrzymali        

z GOPS pomoc finansową w wysokości ok. 6.000 zł.  

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że Pani Kierownik GOPS poczyniła wiele starań w stosunku 

do Państwa Adamskich. Próbowała nawet załatwić im pracę, ale żadna praca im się nie 

podoba. W pewnym momencie Pan Adamski powiedział, że nie ma czym dojeżdżać.   

Kierownik GOPS  w Gzach T. Linka – powiedziała, że  GOPS  obecnie starał się   o  kolejne 

zatrudnienie. Pan Adamski został skierowany na przygotowanie zawodowe. Praca  byłaby         

w DPS  w Ołdakach. W ramach przygotowania zawodowego w/w otrzymywałby kwotę       

659 zł.. Jednak  stwierdził, że jest to jej pomysł, ponieważ występuje poza zakres swoich 

kompetencji i na jej prośbę nie zgłosił się do Powiatowego Urzędu Pracy. Powiatowy Urząd 

Pracy do w/w wystosował list polecony, na który Pan  Adamski  zgłosił się i stwierdził, że nie 

będzie korzystał z propozycji.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński -  poddał pod głosowanie  skargę Pani Wiesławy 

Adamskiej na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji – 6 głosami „za” uznała za bezzasadną w/w skargę.   

Skarga Pani Wiesławy Adamskiej na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gzach stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 6. 

Wójt Z. Kołodziejski -  poinformował, że „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Przewodowie” została zakończona. Przebudowa 2 dróg w Porzowie zostanie 

rozpoczęta. Żwir, który miał być dostarczony  do 10 wsi został dowieziony i wyrównany.             
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W pozostałe miejsca,  gdzie miał być dowieziony,  będzie dostarczony. Ogólnie żwirowanie 

jest na ukończeniu. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – uznał, że w tym roku  nie przewiduje się 

puszczenia na drogi równiarki a wypadałoby. 

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że równanie dróg może być, natomiast  żwirowania dróg  już 

nie będzie. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński  -  poruszył problem z oznakowaniem dróg.  Uznał, 

że przy drogach i na skrzyżowaniach jak np. w Starych Grochach, w Kozłówce brak jest 

drogowskazów.  

Radny E. Malicki – dodał, że w naszej gminie  nie tylko  jest brak drogowskazów przy drogach 

ale  i  oznakowania miejscowości.  

         Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący M. Mordwiński                    

o godz. 14.48   zamknął posiedzenie Komisji.    

 

Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył: 

Zofia Pszczółkowska 
 

 

 

 

 

 


