
Protokół Nr 2/2018

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 11 grudnia 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji -  Witolda Czaplińskiego

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów i Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wskazali, że wspólne posiedzenie Komisji będzie 
prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów -  Witold Czapliński.
Przewodniczący Komisji Witold Czapliński - o godz. 15.35 otworzył wspólne posiedzenie Komisji 
Budżetu i Finansów i Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Po powitaniu 
członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z listami obecności we wspólnym 
posiedzeniu Komisji uczestniczy spośród 8 - osobowego składu Komisji Rolnictwa i Budżetu 
8 członków Komisji tj. 100% i spośród 7-osobowego składu Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego 6 członków Komisji, co stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji.
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Cezary Wojciechowski
2. Cezary Parzychowski
3. Ewelina Stawińska
4. Hubert Szajczyk
5. Krystyna Machnowska-Stój
6. Danuta Ojrzeńska
7. Agnieszka Domańska
8. Ilona Madziar
9. Maria Kurpiecka

- Wójt Gminy
- Zastępca Wójta
- Skarbnik Gminy
- kier. GOPS Gzy
- dyr. PSP w Przewodowie
- dyr. PSP w Skaszewie
- dyr. PG w Gzach
- kier. Ref. IOŚ
- Przew. GKRPA w Gzach 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.
3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
4. Projekt uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2019 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców.
7. Sprawy bieżące gminy.
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Witolda Czaplińskiego 
i Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanny Świderskiej 
porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej Komisje przyjęły jednomyślnie.
Porządek wspólnego posiedzenia Komisji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 1.
Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska -  powiedziała, że dochody kształtują się na poziomie 
16.644.662,21 zł w tym dochody bieżące - 16.412.688,82 zł i dochody majątkowe -  231.973,39 zł.
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Wydatki kształtują się na poziomie 19.223.853,56 zł w tym wydatki bieżące -  16.010.037,02 zł 
i wydatki majątkowe -3.213.818,54 zł.
Wynik budżetu deficyt w kwocie 2.579.191,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
z emisji obligacji w kwocie 1.361.000 z ł , pożyczki w kwocie 447.905 zł i wolnych środków w kwocie 
770.286,35 zł.
Przychody zaplanowano w kwocie 3.018.191,35 zł. Składają się na nie obligacje w kwocie 1.800.000 
zł, pożyczka w kwocie 447.905 zł i wolne środki w kwocie 770.286,35 zł.
Rozchody budżetu w kwocie 439.000 zł stanowią kredyty do spłaty w kwocie 439.000 zł 
Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. - 4.058.905 zł.
Wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu 
w latach 2018-2027 r.
Pytań nie było.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu- 8 głosami „za” przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -
także poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gzy.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za” , przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 2.
Skarbnik E. Stawińska - wyjaśniła, że dochody Gminy zwiększone zostały o kwotę 10.000 zł. 
Zwiększenie planu dochodów wiąże się z nałożeniem kary umownej na podmiot, który nie wywiązał 
się z warunków umowy.
W wydatkach zmniejszenia o kwotę 32.300 zł i zwiększenia o kwotę 11.300 z ł :
- w dziale 750 -  nastąpiły zmiany kosmetyczne między paragrafami w kwocie 2.300 zł w celu 
prawidłowego funkcjonowania jednostki urzędu do końca roku budżetowego oraz na obsługę Rady 
Gminy. Po przeprowadzeniu analizy finansowej zmniejszono plan wydatków na wynagrodzeniach 
pracowników o kwotę 21.000 zł;
- w dziale 757 -  po analizie finansowej zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000 z ł .
- w dziale 852 -  zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł przeznacza się na realizację zadania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Decyzją Wojewody Mazowieckiego zostały zwiększone środki dotacyjne, a Gmina musi dołożyć do 
otrzymanych środków pulę pieniędzy jako wkład własny;
- w dziale 855 -  zmiany planu wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 
środków dla rodzin, które pełnią rolę rodzin zastępczych dla (4) dzieci z terenu gminy.
Nadmieniła, że wydatków na rodziny zastępcze nie można zaplanować, gdyż trudno przewidzieć jakie 
będą koszty.



Jednocześnie poinformowała, że może mieć miejsce sytuacja, że jeszcze w tym roku Gmina będzie 
musiała spłacić pożyczkę w kwocie 447.905 zł na wyprzedzające finansowanie, gdyż może otrzymać 
środki z pomocy. Dodała, że budżet Gminy jest wstępnie przygotowany pod spłatę pożyczki.
Pani Skarbnik liczy na to , że około 28.12.2018 r. Gmina otrzyma środki i konieczne będzie 
wprowadzenie zmian autopoprawką. Jeżeli wpłata wpłynie to autopoprawki będą do projektu uchwały 
na 2018 i 2019 r. Podkreśliła, że pożyczka ta jest wstępnie zaplanowana do spłaty w 2019 r.
Pytań nie było.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu- 8 głosami „za” przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  także 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 
2018.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za” , przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3.
Skarbnik E. Stawińska -  poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na 
2019 rok zaplanowano dochody w kwocie 15.861.405 zł w tym dochody bieżące - 15.318.500 zł 
i dochody majątkowe w kwocie - 542.905 zł.
Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 14.998.500 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 14.380.834,32 
zł i wydatki majątkowe w kwocie 617.665,68 zł.
Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 862.905 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów 
z lat poprzednich w kwocie 365.000 zł i w kwocie 447.905 zł tj. pożyczka, o której mówiła wcześniej 
oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 50.000 zł.
Rozchody budżetu w 2019 r. wynoszą 862.905 zł.
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wynosi 3.196.000 zł.
Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 234 ustawy o finansach publicznych zostały 
zachowane w okresie spłaty długu 2019-2027.
Na 2019 r. i lata następne planowane są zadania bieżące w wykazie przedsięwzięć , które dotyczą:
- świadczenia usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych 
położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2018/2019 ,

- sukcesywnej dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 1 do kotłowni olejowych 
położonych na terenie Gminy Gzy -  lata realizacji 2018-2019,

- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Gzy -  lata realizacji 2018-2019,

- świadczenia usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych 
położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2019/2020 -  lata realizacji 2019-2020,

- sukcesywnej dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 1 do kotłowni olejowych 
położonych na Gminy Gzy -  lata realizacji 2019-2020,
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- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Gzy -  lata realizacji 2019-2020.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  8 głosami „za” , przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -

także poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gzy.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za” , przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4.
Skarbnik E. Stawińska -  wyjaśniła, że plan dochodów budżetu gminy na 2019 r. kształtuje się na 
poziomie 15.861.405 z ł , zaś plan wydatków na poziomie 14.998,500 zł.
Subwencja ogólna w 2019 r została zaplanowana na kwotę - 5.990.9993 zł 

z tego:
- część wyrównawcza - 2.830.671 zł
- część oświatowa -3.160.322 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.059.880 zł i w porównaniu z obecnym rokiem 
jest większy o kwotę 904.407 z ł .
W związku z tym, że stawki podatkowe zostały takie same, sam budżet nie jest wiele większy 
od budżetu na rok 2018.
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie - 542.905 zł.
Na powyższe wydatki składa się pomoc przewidywana w kwocie 447.905 zł i sprzedaż mienia 
w kwocie 95.000 zł.
Plan wydatków w jednostkach Gminy wynosi:
- dla Publicznego Gimnazjum -  685.331 zł;
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie -  2.095.694,37 zł;
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim- 2.080.899 zł;
- dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach -5.051.102 zł;
- dla Urzędu Gminy Gzy -  5.081.217,63 zł z tego:
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach -  424.454,06 zł;
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach -  112.700 zł;
- fundusz sołecki -433.312,15 zł;
- inwestycje -  617.665,68 zł.
Inwestycje zaplanowane na 2019 rok:
1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki - 200.000 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Pękowo polegająca na nałożeniu nakładki asfaltowej- 176.000 zł.
3. Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsiach Kozłowo, Łady-Krajęczyno, Nowe 

Przewodowo, Ołdaki, Ostaszewo-Wielkie, Ostaszewo-Włuski, Pękowo, Słończewo, Stare Grochy, 
Tąsewy, Wójty-Trojany, Żebry-Wiatraki -  144.185,74 zł.



4. Wykonanie rowu odwadniającego wraz z przepustami i przyczółkami przy drodze gminnej we wsi 
Przewodowo Poduchowne -  9.296,52 zł.

5. Zakup sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz imiennego głosowania dla Rady Gminy- 22.000 
zł.

6. Utwardzenie chodnika kostką brukową przy PSP w Skaszewie Włościańskim -  4.000 zł.
7. Montaż lampy ulicznej we wsi Przewodowo-Majorat i Sisice -  23.313,12 zł.
8. Zakup i montaż lampy solamej na placu zabaw we wsi Żebry-Falbogi - 6.000 zł.
9. Utworzenie placu zabaw we wsi Kozłówka -  16.115,24 zł.
10. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Szyszki -  16.755,06 zł.
Pytań nie było.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu- 8 głosami „za” przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -  również 
poddała pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za” , przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach Maria 
Kurpiecka -  powiedziała, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy jest uchwalany corocznie. Działalność 
Komisji związana jest z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją 
społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Komisja ma za zadanie głównie działać w zakresie 
edukacji, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem jest również ograniczenie 
dostępności alkoholu, zwiękaszanie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom 
i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe. Założenia i działania Programu opierają się 
głównie na zapisach z ustawy o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Program na rok 2019 
został ustalony o diagnozę , której celem było wybranie problemów społecznych dotykających gminę 
w odniesieniu do opinii dorosłych mieszkańców oraz dzieci i młodzieży. GKRPA w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych współdziała z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Gzach, Posterunkiem Policji w Świerczach, Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego 
w Pułtusku oraz Poradnią Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Pułtusku i Zespołem 
Interdyscyplinarnym. Środki finansowe na realizację Programu w kwocie 28.350 zł pochodzą z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  zapytał, czy na terenie gminy istnieje 
problem narkomanii?
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
M. Kurpiecka- odpowiedziała, że z takim zgłoszeniem lub doniesieniem się nie spotkała.
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Wiesław Świątkowski -  zwrócił uwagę, że Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oprócz instytucji z którymi współpracuje powinna 
współpracować z księżmi. Uznał, że osoby duchowne z natury powinny walczyć z tym nałogiem 
w swoich parafiach, ponieważ księża mają duży wpływ na swoich parafian. Następnie zapytał, czy 
Komisja próbowała współpracować z księżmi z poszczególnych parafii w gminie ?
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
M. Kurpiecka -  odpowiedziała, że inicjatywy w tej kwestii ze strony księży nie było. Ale do Zespołu 
Interdyscyplinarnego Przeciwdziałającego Przemocy, do grupy roboczej można powołać księdza. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2019 rok.
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu- 8 głosami „za” przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  także 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2019 
rok.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za” , przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6.
Zastępca Wójta Cezary Parzychowski -  wyjaśnił, że zawsze po wyborach do samorządu gminnego 
następują wybory sołtysów i rad sołeckich. Wybory odbywają się najczęściej w pierwszym kwartale 
następnego roku. Podkreślił, że sugestia Pana Wójta jest taka, żeby wybory odbyły się w terminie do 
31 marca 2019 r., ponieważ rolnicy później zaczynają prace połowę i trudniej jest przeprowadzać 
zebrania.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa -  zasugerowała, 
że do 15 marca jest pierwsza rata podatku i lepiej byłoby, żeby podatek przyjęli nowo wybrani sołtysi. 
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  wyjaśnił, że zaraz po sesji w dniu 28 grudnia 2018 r. będziemy 
przygotowywać harmonogram zebrań wiejskich. Myśli, że do 15.03.2019 r. uda się przeprowadzić 
zebrania w 35 sołectwach. A ze względu na zimę, chcemy mieć rezerwę.
Wójt Cezary Wojciechowski -  dopowiedział, że chciałby, żeby wybory sołtysów rad sołeckich 
zostały przeprowadzone do końca lutego 2019 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców.
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu- 8 głosami „za” przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  także 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu 
mieszkańców.
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Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za” , przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7.
Wójt C. Wojciechowski -  odnośnie odpadów rolniczych(folii, siatki, sznurka) powiedział, że do końca 
roku każdy jest zobowiązany oddawać je na podstawie zawartej umowy we własnym zakresie. 
Sytuacja w przepisach ma się zmienić z nowym rokiem. W naszej gminie umowa na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązuje do 30.06.2019 r. Jednak do opracowania 
specyfikacji i przeprowadzenia przetargu trzeba przystąpić wcześniej. Przyznał, że do tej pory w 
odbieraniu folii od rolników nie było problemu. Teraz sytuacja się zmieniła i nie ma komu jej odbierać. 
Jak na razie nie rozmawiał z Panem Ministrem Środowiska w tej sprawie, ale do sesji może coś będzie

obsługuje miały stałe godziny przyjęć pacjentów. Chodzi o to, żeby można było przyjść i zastać 
doktora. Za przykład podał, że dzwoniąc do ośrodka zdrowia, pielęgniarka mówi, że doktor będzie 
o godz. 10.00. Przyjeżdża się na wskazaną godzinę, a doktora nie ma. Pielęgniarka mówi , że nie 
będzie dzwonić po doktora, iż nie chce go zdenerwować. Okazuje się, że doktor przyjeżdża o 14.00.
W związku z tym na doktora czeka się 4 godziny. Nadmienił, że chodzi tu Ośrodek Zdrowia 
w Szyszkach.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa- dodała, że do 
Ośrodka Zdrowia w Przewodowie, Pan doktor Mikuś też nie zawsze przyjeżdża.
Wójt C. Wojciechowski- wyjaśnił, że umowę na świadczenie opieki medycznej w ośrodkach zdrowia 
na terenie gminy Pan doktor Mikuś ma podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia i tam należy 
kierować wszystkie uwagi i zażalenia. Przypomniał, że oferta Pana doktora Mikusia została wybrana 
już dawno temu i obecnie nie jest w stanie powiedzieć na jaki okres czasu. Z tego co wie Pan doktor 
Mikuś był kilkakrotnie zapraszany na sesje Rady Gminy . A gdy się pojawił, na zadawane pytania 
udzielał odpowiedzi raczej wymijająco. Natomiast, jeżeli jest taka potrzeba, to rozmowę z Panem 
doktorem trzeba przeprowadzić.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji W. Czapliński 
o godz. 16.35 zamknął wspólne posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

wiedział.
Członek Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Pychewicz- zapytał, czy jest możliwość wpłynięcia 
na kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Dar-Med”, żeby ośrodki zdrowia, które

Zofia Pszczółkowska
insp. ds. obsługi organów 
samorządowych


