
                                       P R O T O K Ó Ł   Nr XVII/05 
Z XVII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 25 lutego 2005 roku 
W lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana 
Salaka  – Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
 
Obrady rozpoczęto o godz.12°°, zakończono o godz. 14°°. 
Stan radnych – 15 osób. 
Uczestniczyło w obradach – 13 radnych . 
 
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 
1. Szymczak  Jerzy – Wójt Gminy 
2. Klepczyńska Elżbieta – Sekretarz Gminy 
3. Salak Ewa – Kierownik ZOPO 
4. Matuszewska Wanda – Kierownik GOPS 
 
Ad.pkt.1 
               P. Przewodniczący Rady Gminy – Roman Salak – otwierając obrady XVII 
Sesji Rady Gminy - powitał zebranych oraz stwierdził qworum, przy którym 
może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. 
 
Ad.pkt.2 
             P. Przewodniczący Rady Gminy – Roman Salak – poinformował , że 
protokół z poprzedniej Sesji był do wglądu w biurze Rady oraz wyłożony na sali  
przed rozpoczęciem obrad i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. 
Po wnikliwej analizie protokołu Pan Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że 
wszystkie zagadnienia podejmowane na Sesji są w nim zawarte. 
Zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji, gdyż w pełni 
odzwierciedla przebieg obrad. 
Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół. 
 
Ad.pkt.3,4,5 
             P. Salak Ewa – Kierownik ZOPO – wcześniej otrzymaliście Państwo 
Regulamin wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych. Był on 
omawiany już na posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Zmienił się jeden zapis w 
Regulaminie – strona 9 rozdział IX §14 – wynagrodzenie za dzień wolny od pracy. 
Zostało uzgodnione ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, że będzie płacone nie 
więcej niż za 4 godziny. 
Pan Przewodniczący Rady Gminy – wszystkie ustalenia zawarte w Regulaminie 
były uzgadniane z ZNP . Nie wniesiono uwag. Omawiane były również sprawy: 
określenia najniższego wynagrodzenia i wysokości jednego punktu dla 
pracowników nie będących nauczycielami i określenie wysokości dodatku 
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mieszkaniowego dla nauczycieli, szczegółowych zasad jego przyznawania                 
i wypłacania. Również nie było uwag. Czy Państwo Radni macie w tym temacie 
jakieś niejasności. Proszę o dyskusję. Jeśli nie ma uwag, to proponuję 
kompleksowo przyjąć uchwały dotyczące spraw oświaty. Są to uchwały                
Nr XVII/125/05, Nr XVII/126/05 i Nr XVII/127/05 . 
Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem tych uchwał. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwały. 
( Uchwała Nr XVII/125/05 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli, Nr XVII/126/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz 
wartości jednego punktu dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami       
i pracowników ZOPO , Nr XVII/127/05 w sprawie  wysokości dodatku 
mieszkaniowego dla nauczycieli, zasad jego przyznawania i wypłacania stanowią 
załącznik do protokołu) 
                
Ad.pkt.6 
 
               P. Wójt – zmiany w budżecie gminy na rok bieżący zostały szczegółowo 
omówione na komisjach. Jest tylko jedna zmiana, a mianowicie wystąpiłem o       
30 tyś. zł. rezerwy dla Wójta . Po przeanalizowaniu przepisów budżetowych, Rada 
Gminy nie może zwiększyć rezerwy Wójta w ciągu roku. Dlatego też proponuję 
rozdysponować te pieniądze następująco: 15.000 zł. na oświetlenie uliczne i 15 000 
zł. na straże – na zakup motopompy dla OSP Kozarzewo. Pozostałe zmiany, to te, 
które jak już wcześniej wspomniałem, były przedstawione na posiedzeniu Komisji. 
Chcę również poinformować, że w najbliższy poniedziałek odbędzie się przetarg na 
rozbudowę szkoły w Nacpolsku . 
P. Przewodniczący RG – Odczytam uchwałę. Czy są uwagi do przedstawionych 
zmian w budżecie gminy na rok 2005. Jeśli nie, proszę o przegłosowanie. Kto jest 
za przyjęciem uchwały. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
( Uchwała Nr XVII/128/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok 
stanowi załącznik do protokołu ) 
 
Ad.pkt.7 
               P. Wanda Matuszewska – Kierownik GOPS – Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przekazany radnym 
na wspólnym  posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Od tej pory żaden zapis nie uległ 
zmianie. 
P. Przewodniczący RG – zapoznam z treścią uchwały.  
Czy któryś z Panów Radnych ma uwagi, zapytania do Regulaminu. Jeśli nie, proszę 
o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały. 
Rada Gminy jednogłośnie  przyjęła uchwałę. 
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( Uchwała Nr XVII/129/05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok stanowi załącznik do 
protokołu.) 
Ad. pkt. 8 
               P. Wójt – Chcemy sprzedać nieruchomość na której znajduje się remiza 
OSP w Radzyminie, a która jest własnością gminy. Rzeczoznawca dokona wyceny 
a następnie ogłoszony zostanie przetarg. 
P. Przewodniczący RG – zapoznam z treścią uchwały. Czy są pytania. Jeśli nie, 
proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
( Uchwała Nr XVII/130/05 stanowi załącznik do protokołu ) 
 
Ad.pkt.9 
               Zmiana urzędowej nazwy miejscowości. 
P. Szymański Jerzy radny- myślę, że nie ma potrzeby dyskutować na ten temat. Na 
ostatniej Sesji sprawa ta była szczegółowo omawiana. 
P. Przewodniczący RG – odczytam uchwałę. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za 
przyjęciem uchwały. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
( Uchwała Nr XVII/131/05 w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy 
miejscowości stanowi załącznik do protokołu ) 
 
Ad.pkt.10 
               P. Wójt- Chcę powiedzieć, że nie rozstrzygnięty jest jeszcze przetarg na 
drogę w Radzyminku i                         . Wpłynął protest, który dziś oddaliłem. 
Rozgrywki między firmami. Cała procedura musi przejść. Na rozbudowę szkoły w 
Nacpolsku specyfikację wzięło 18 osób.  
Jak większość radnych wie, w Goławinie powstało targowisko. Rolnicy chcą je 
zalegalizować. Jest duże zainteresowanie społeczeństwa. Odbyło się już spotkanie 
Wójtów gmin sąsiadujących. Mam za zadanie skierować tam dwóch producentów z 
naszej gminy do dyskusji. Byłoby to targowisko w  ramach spółki cywilno-prawnej 
czynne przez cały rok. 
Pragnę poinformować, że na terenie gminy trwają prace  budowy trzeciej nitki 
ropociągu oraz drogi krajowej. 
Chciałem złożyć oświadczenie. Jak może Państwo wiecie, powstała lista , na której 
widnieją różne nazwiska, jest również i moje. Na razie nie zamierzam się 
tłumaczyć z tego. Nie będę się lustrować. Jestem w tej gminie już 32 lata i sami 
możecie mnie ocenić. Nie byłem, nie jestem i nie będę żadnym agentem. Jeśli 
prawo mi nie nakaże, nie będę się lustrował. 
P. Przewodniczący RG – Pan  Wójt wcześniej wspomniał o Goławinie. Myślę, że 
trzeba popierać inicjatywę zalegalizowania tego targowiska. 
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Ad.pkt.11 
               P. Szymański Jerzy – radny – Chciałem zgłosić kilka potrzeb. Jedną z 
nich jest wycięcie krzewów przydrożnych naprzeciwko cmentarza w Radzyminie. 
Myślę, że będzie to zrobione, gdyż Pan Wójt wcześniej już o tym mówił. Ujęcie 
wody- Pan Wójt odpowiedział, że jest w trakcie realizacji. Chciałbym przypomnieć 
o konieczności remontu drogi w Radzyminie. Ludzie robią sobie kpiny. Droga z   
11 m. szerokości  zrobiła się miejscami 5 – 6-cio metrowa. Brak znaków 
drogowych, nazwy miejscowości. Część budynku Urzędu Pocztowego niszczeje   - 
czy nie można zmusić Poczty aby ten lokal wykorzystać do innych celów. 
Wykorzystanie hali sportowej – na parkiecie odbywają się zabawy, parkiet ulega 
niszczeniu. 
P. Wójt – wtedy kładziona jest wykładzina. 
P. Banasiak Jarosław – radny – czy można przegłosować i w końcu zakończyć 

temat drogi w Radzyminie. Na każdej Sesji droga ta jest poruszana. 
P. Przewodniczący RG – nie , nie można. 
P. Wójt -   jeśli chodzi o budynek Poczty – prowadzone są rozmowy odnośnie 
wynajęcia części tego obiektu. 
 
Z uwagi na brak głosów do dyskusji oraz wyczerpaniu porządku obrad Pan 
Przewodniczący Rady Gminy – Roman Salak – podziękował radnym za udział w 
Sesji i zamknął obrady. 
 
Protokółowała : 
T. Kwiatkowska                                                                    
 
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                               Roman   Salak 
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