
Protokół Nr 8/2019

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

odbytego w dniu 20 sierpnia 2019 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji -  Witolda Czaplińskiego .

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz 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 wspólnego posiedzenia Komisji Witold Czapliński - o godz. 15.40 otworzył 
wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz 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 
Budżetu i Finansów 6 członków Komisji 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:

- Wójt Gminy
- Zastępca Wójta
- Skarbnik Gminy
- dyrektor PSP w Przewodowie
- dyrektor PSP w Skaszewie
- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- pracownik Urzędu Gminy Gzy 

Komisji przedstawił proponowany porządek

1. Cezary Andrzej Wojciechowski
2. Cezary Parzychowski
3. Ewa Karpowicz
4. Krystyna Machnowska - Stój
5. Danuta Ojrzeńska
6. Hubert Szajczyk
7. Aleksandra Mielczarczyk
Następnie Przewodniczący wspólnego posiedzenia
posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Gzy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 
2019 roku.

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy.

5. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłaty pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019 .

6. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Gzy.

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Gzy za 2016-2018.
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8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy na lata 2019-2024.

9. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach.
11. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
12. Sprawy bieżące gminy.
Wójt Cezary Andrzej Wojciechowski -  zwrócił się z prośbą o zdjęcie z proponowanego porządku 
obrad punktu 11 - projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Gzach, gdyż nie było potrzeby dokonywać zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Gzach.
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Witolda Czaplińskiego 
i Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanny Świderskiej 
Komisje przyjęły przez aklamację porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Gzy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 
2019 roku.

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy.

5. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłaty pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019 .

6. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Gzy.

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Gzy za 2016-2018.

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy na lata 2019-2024.

9. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

11. Sprawy bieżące gminy.
Porządek wspólnego posiedzenia Komisji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 1 i 2.
Skarbnik Ewa Karpowicz -powiedziała, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmiany 
budżetu zostały przygotowane, aby zapewnić środki na:
- podwyżki dla nauczycieli od 1 września;
- 2 urlopy dla nauczycieli ze szkół dla poratowania zdrowia;
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- 1 dziecko niepełnosprawne, które dołączy do oddziału przedszkolnego w Przewodowie
Poduchownym;

- dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach ze względu na przybycie w tym roku 
szkolnym 10 uczniów;

- dotację w wysokości 100.000 zł dla OSP Gzy na zakup samochodu strażackiego (Gmina 
nie otrzymała dofinansowania od Marszałka Wojewódzkiego Mazowieckiego);

- utrzymanie budynku po Publicznym Gimnazjum w Gzach, ponieważ środki w budżecie były 
zapewnione do końca sierpnia.
W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów (zwiększenie 
o kwotę 200.148,40 zł) i wydatków (zwiększenie o kwotę 200.148,40 zł) dotyczące roku 2019. 
Zarządzeniem Wójta zwiększono dochody i wydatki z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa 
z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów -  6.601,00 zł, 
oraz zmniejszono dochody i wydatki z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem 
na transport depozytów z przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego -20 zł. Łącznie 
Zarządzeniem Wójta zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.581,00 zł.
Pozostała kwota zwiększeń dochodów oraz wydatków tj. 193.567,40 zł - wynika ze zmian budżetu 
przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019. 
Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków nie zmieniły się i będzie to nadal nadwyżka 
budżetowa w kwocie 579.830,05 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz 
część spłaty kredytów. Na pozostałą część pożyczki i wykup obligacji przeznaczone zostały z tytułu 
wolnych środków z roku 2018 w łącznej kwocie 283.074,95 zł.
W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian zmniejszenia 
łącznych nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Świadczenie usługi polegającej 
na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku 
szkolnym 2018/2019” . Zadanie zostało wykonane i zmniejszono o kwotę 13.549,40 zł, w tym limit 
wydatków dotyczący roku 2019 został zmniejszony o kwotę 8.130,68 zł.
W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zmniejszono nakłady na świadczenie 
usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy 
w roku szkolnym 2019/2020 w łącznej kwocie 12.135,00 zł, w tym na rok 2019 o kwotę 4.854,00 zł, 
na rok 2020 -  7.281,00 zł.
Zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków na rok 2019 na realizację zadania związanego 
z dostawą energii na terenie Gminy Gzy o kwotę 35.940,00 zł.
Skarbnik Ewa Karpowicz - przedstawiła również projekt uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
Zwiększenie dochodów gminy wzrosło o kwotę 193 567,40 zł w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 5 150,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 6 814,73 zł;
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych tj. 2 000,00 zł;
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2018 tj.

105 013,27 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych tj. 23 789,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na 

obsługę tego zadania tj. 1 726,00 zł;
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- wpływy z odsetek związanych z nieterminową płatnością opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi tj. 600,00 zł;

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu z terenu gminy 
tj. 13 774,40 zł;

Poprzednią dotacja, która była zaplanowana w budżecie to była kwota 13 081,60 zł, w tym również 
wkład własny gminy w kwocie 5 606,00 zł. Dodała, że dniu dzisiejszym otrzymaliśmy decyzję 
przyznaną nam dotację zabraną, a przyznaną nam nową decyzję w wysokości 26 855,00 zł ( 100 % 
kosztów kwalifikowanych i nie jest wymagany wkład własny do realizacji tego zadania).
Zastępca W ójta Cezary Parzychowski -  powiedział w formie uzupełnienia, że dotację nam zabrano 
na nasz wniosek. Dodał, że zrezygnowaliśmy z tamtego dofinansowania z dopłatą 5 000.00 zł 
i wystąpiliśmy z nową dotacją i otrzymaliśmy, gdzie w 100 % jest sfinansowana na usuwanie azbestu 
na ponad 26 000,00 z ł .
Skarbnik  Ewa Karpowicz -  powiedziała, że zwiększono dochody z tytułu:
- środki pieniężne otrzymane na organizację dożynek gminnych tj. 5 000,00 zł;
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu

ratowniczego dla OSP Gzy tj. 29 700,00 zł.
Zwiększenie wydatków bieżących gminy wzrosło o kwotę 394 142,67 zł w tym:
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, m.in. wydatki związane

z utrzymaniem budynku po Publicznym Gimnazjum w Gzach tj. 95 000,00 zł;
- Urzędy gmin tj. 53 940,00 zł ,w tym wydatki majątkowe 25 000,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne tj. 117 050,00 zł;
- szkoły podstawowe -  dotacja dla SSP w Gzach tj. 28 764,77 zł;
- odpłatność dla innych gmin za dzieci mieszkające na terenie

gminy gzy, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy tj. 36 000,00 zł;
- dowożenie uczniów - zwrot kosztów dowozu do szkół i przedszkoli uczniów 

niepełnosprawnych tj. 2 000,00 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego - dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach 
tj.4 302,60 zł;

- przeciwdziałanie alkoholizmowi tj. 6 814,73 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 13 000,00 zł;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami usuwanie azbestu tj. 13 774,40 zł;
- świetlice wiejskie tj. 15 996,17 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 12.996,17 zł;
- organizacja dożynek gminnych tj. 5 000,00 zł;
- zadania w zakresie kultury fizycznej tj. 2 000,00 zł (środki na przewóz dzieci na basen i zawody 

sportowe)
Zwiększono wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym 
w kwocie 112 025,17 zł oraz wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 
29 350,00 zł.
Natomiast zmniejszono wydatki w łącznej kwocie 341 950,44 zł, w tym :
- wydatki bieżące PSP w Skaszewie Włościańskim o 34 712,77 zł;
- wydatki PG w Gzach o kwotę 140 440,00 zł;
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- wydatki Urzędu Gminy Gzy o kwotę 166 797,67 zł, w tym w rozdziale drogi publiczne gminne 
tj. 90 000.00 z ł , w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami ( wydatki dotyczące 
funduszu sołeckiego uporządkowania działki we wsi Porzowo);

- wydatki rady gminy w kwocie 21 490,00 zł;
- wydatki dotyczące obsługi długu o kwotę 15 000,00 zł;
- dotację dla SSP w Gzach ( dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych tj. 11 191,20 zł 

oraz odpłatności z naszej gminy za dzieci za uczęszczających do oddziałów przedszkolnych 
do innych gmin tj. 5 000,00 zł;

- wydatki dotyczące ochrony środowiska o kwotę 11 120,30 zł.
Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej 
w łącznej kwocie 295 178,24 zł w tym:
- przeniesienia w planie finansowym Urzędu Gminy w kwocie 143 188,43 zł;
- przeniesienia w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie 

Poduchownym 69 118,46 zł;
- przeniesienia w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie 

Włościańskim 82 871,35 zł.
W załączniku 3 i 4 dokonano zwiększenia zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowych ( dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi) o kwotę 1 726,00 zł. 
W załączniku nr 5 zwiększono wydatki związane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych o kwotę 6.814,73 z ł , o tę samą kwotę zwiększono z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. 
Dokonano zmian w planie dotacji podmiotowych dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach
- zwiększenie o kwotę - 21.876,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
Dokonano zwiększenia planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 
w tym dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach o kwotę 1.075,23 zł (zakup podręczników i 
materiałów szkoleniowych) oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach o kwotę 100.000,00 zł 
(dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego) zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 
Dokonano zmian w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym 
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na podstawie wniosku:
- sołectwa Pękowo polegającego na zmianie sposobu utwardzenia drogi wiejskiej (z utwardzenia 

emulsją asfaltową na utwardzenie frezem asfaltowym kwotą 19.954,11 zł),
- sołectwa Ostaszewo Pańki polegającego na zmianie sposobu poprawy jakości drogi wiejskiej 

(z żwirowania na utwardzenie frezem asfaltowym kwota 9.077,32 zł),
- sołectwa Porzowo polegającego na zamianie zadania finansowanego z Funduszu Sołeckiego 

z uporządkowania działki wiejskiej na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej 
dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej (kwota 12.996,17 zł), zgodnie z załącznikiem nr 8 
do uchwały.

W załączniku nr 9 dotyczącym wydatków inwestycyjnych przeniesiono:
- wydatki dotyczące utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Pękowo (zmiana sposobu 

utwardzenia z emulsji asfaltowej na utwardzenie frezem asfaltowym) kwota 19.954,11 zł,
- wprowadzono wydatki dotyczące utwardzenia frezem asfaltowym drogi gminnej 

miejscowości Ostaszewo Pańki - kwota 9.077,32 zł,
- przeniesiono - wprowadzono wydatki dotyczące utwardzenia dróg gminnych w kwocie 

5.000,00 zł,
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- zaniechano realizacji w roku 2019 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej 
Nr 340111 w Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, Gmina Gzy -

176.000,00 zł (zadanie planowane do realizacji na rok 2020)
- zaniechano realizacji zadania sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz imiennego 

głosowania dla Rady Gminy" - kwota 22.000,00 zł.
Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej przewidzianych do realizacji inwestycji, 

dotyczących infrastruktury drogowej - 71.000,00 zł;
- modernizacja serwerowni - kwota 25.000,00 zł;
- zakup sprzętu ratowniczego dla Osp Gzy - 33.000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej związanej z budową świetlicy wiejskiej we wsi 
Porzowo - 12.996,17 zł.
Radny Mateusz Sierzan -  zapytał, czy znana jest kwota frezu asfaltowego we wsi Pękowo na 
148 ton wraz z rozrzuceniem i utwardzeniem ?
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że 2 dni temu została podjęta uchwała w sprawie zmiany 
na destrukt, a także został ogłoszony przetarg. Zostały również wysłane pytania ofertowe. Dodał, że 
taka informacja jest na naszej stronie internetowej i za 7 dni będzie wiadomo jakie będą oferty. Dodał, 
że na sesji będzie już informacja. Stwierdził, że kwota będzie taka sama jak w funduszu sołeckim. 

Radny Wiesław Świątkowski -  zapytał czy można zmienić uchwałę z zeszłego roku na fundusz 
sołecki?
Wójt C. Wojciechowski - odpowiedział ,że nie ma możliwości już zmiany funduszu sołeckiego, gdyż 
przetargi zostały rozpisane.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że fundusz sołecki składa się do 30 września danego roku na 
następny rok, żeby można było zorganizować i wykonać. Oznajmił, że mogą Państwo dokonywać 
zmian do 30 października jak wynika z przepisów tylko, że możemy nie zdążyć z realizacją i pieniądze 
wchodzą do budżetu.
Radny Witold Czapliński - zapytał dlaczego używa się nadal nazewnictwa Publiczne Gimnazjum 
w Gzach?
Wójt C. Wojciechowski - odpowiedział, że do 30 sierpnia nadal istnieje gimnazjum w Gzach. 
Radny Andrzej Pychewicz -  zapytał z czego wynika zwiększenie wydatków PSP w Przewodowie, 
a zmniejszenie PSP w Skaszewie?
Skarbnik Ewa Karpowicz -  odpowiedziała, że chodziło o zapewnienie środków na wypłatę 
wynagrodzeń ( podwyżka 9,6% wynagrodzeń od września). Dodała, że jeśli chodzi o plan finansowy 
w PSP Skaszewie wydatki w kwocie 46 000,00 zł zagwarantowane są na czyszczenie elewacji 
budynku szkoły. Zakup materiałów dla dzieci niepełnosprawnych w szkole podstawowej w Skaszewie 
zostały zmniejszone o kwotę 29 000,00 zł oraz zakup środków dydaktycznych zmniejszono 
o 28 000,00 zł. Łącznie zostało z tych dwóch paragrafów 3 268,00 zł. Zostały również zmniejszone 
w tym rozdziale wynagrodzenia pracowników o kwotę 8 200,00 zł. Powiedziała, że w rozdziale szkoły 
podstawowe zostały zmniejszone wydatki o 42 000,00 zł ( zakup usług remontowych ). Dodała, że 
w Skaszewie jest nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia. Natomiast wydatki w szkole PSP 
w Przewodowie zostały zwiększone o 112 000,00 zł (dwóch nauczycieli jest na urlopie dla poratowania 
zdrowia).
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Dodała, że jest również jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności do oddziału 
przedszkolnego z wpisanymi zaleceniami o nauczycielu wspomagającym po 25 godzin w tygodniu -  
cały etat nauczyciela. Dokonano również zmniejszenia wydatków na :
- zakup usług remontowych w kwocie 18 000,00 zł,
- na organizację specjalnej nauki zmniejszono o kwotę 8 000,00 zł z zakupów środków dydaktycznych 

w Przewodowie,
- zakup materiałów wyposażenia o kwotę 5 424,00 zł.
Radna Emilia Oleksa - zapytała, jak będzie wykorzystany budynek szkoły, jeżeli gimnazjum z dniem 
31 sierpnia wygaśnie, a Gmina zwiększa wydatki utrzymania budynku ?
Skarbnik Ewa Karpowicz -  odpowiedziała, że wydatki na funkcjonowanie gimnazjum były 
zaplanowane do 31 sierpnia 2019r. W tamtym roku w gimnazjum wydano 160 000,00 zł, a w tym roku 
plan był na 105 000,00 zł. Dodała, że brakuje koło 4 miesięcy na zakup oleju opałowego, na energię. 
To były nie planowane wydatki. Oznajmiła, że PG w Gzach z dniem 31 sierpnia kończy działalność 
i za miesiąc sierpień będą ostatnie sprawozdania finansowe, a środki gimnazjum zostały przeniesione 
do gminy. W planie finansowym Urzędu Gminy nie były zaplanowane środki na utrzymanie 
gimnazjum od ł września. Dodała, ze oszczędności z gimnazjum wynikają z tego, że nie wypłacano 
dwóch odpraw z tytułu likwidacji gimnazjum, ponieważ 2 nauczycieli zostało zatrudnionych w PSP 
w Przewodowie. Natomiast wspomniała, że urlopy dla poratowania zdrowia finansujemy z własnych 
środków ( w tym roku mamy 3 urlopy ) .
Radny W. Czapliński -  zapytał, czy został zakupiony wóz strażacki dla Straży OSP?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że jeżeli w tym roku nie kupimy to wszystkie dotacje, która 
otrzymała Straż OSP przepadną.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że otrzymaliście Państwo pismo, które napisaliśmy do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że jest odpowiedź odmowna, dlatego w budżecie zostały 
zabezpieczone własne środki.
Radny W. Czapliński -  zapytał, czy będzie z czego zabezpieczyć takie środki w naszym budżecie? 
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że Gmina zostanie z zobowiązaniami, a także z tym 
co można zostawić w zobowiązaniach . To będzie ZUS za grudzień oraz podatek za grudzień.
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, ze sytuacja się komplikuje, gdyż Gmina nie posiada samochodu 
strażackiego.
Radny W. Czapliński -  zapytał, co było powodem, że nie otrzymaliśmy tej dotacji od Marszałka 
Województwa Mazowieckiego ?
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że polityka. Zachęcił do posłuchania sesji Województwa 
Mazowieckiego z dnia 7 lub 10 lipca. Odbyła się tam debata na temat podziału i przyznawania 
środków na samochody strażackie dla poszczególnych gmin.
Dyskusja zakończona.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletnia Prognoza Finansowa Komisja 
w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie Wieloletnia Prognoza Finansowa proponowany na sesję Rady Gminy.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie Wieloletnia Prognoza Finansowa Komisja w obecności 6 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletnia Prognoza 
Finansowa proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 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 projekt uchwały 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019 proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmian 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 projekt uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy Gzy na rok 2019 proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 3.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że była uchwała z dnia 30 marca 2017r. gdzie był załącznik, 
który wchodził w życie z dniem 1 września. Po zmianach w Oświacie oraz likwidacji gimnazjum 
naależy podjąć kolejną uchwałę. Oznajmił, że na nowo trzeba ustalić sieć publicznych szkół 
podstawowych. Ustalenie takich sieci następuje po zasięgnięciu pozytywnej opinii Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty. Po przeanalizowaniu tych sieci zmiana polegała na tym, że miejscowość Sulnikowo 
zostało zabrane z obrębu Skaszewo, a dopisane do obrębu Przewodowa. Dodał, że po za tym jest jeszcze 
jedna zmiana, która dotyczy likwidacji gimnazjum w sprawie budynku po gimnazjum. Razem z Panem 
Wójtem zdecydowali, aby budynek dalej służył w celu Oświaty. Wspomniał, że był podejmowana taka 
uchwała, że po zlikwidowanym gimnazjum majątek szkoły przejmie Urząd Gminy, PSP w Skaszewie 
oraz PSP w Przewodowie. Po odbytej wizji lokalnej okazało się, że bardzo dobrze jest wyposażona 
sala językowa, pracownia komputerowa i hala gimnastyczna. W związku z tym postanowił razem 
z Panem Wójtem, aby w większości był to dodatkowy budynek dla PSP w Przewodowie Poduchownym. 
Będzie to druga siedziba tej szkoły. Nadmienił, że z takim wnioskiem wystąpiliśmy do Kuratora 
Oświaty. Przy tak ustawionej sieci dowożenia, każdy uczeń oraz rodzic z naszej gminy mają do wyboru 
przynajmniej po dwie szkoły. Dodał, że tak jak jest projekcie uchwały głównym adresem siedziby PSP 
w Przewodowie będzie Przewodowo Poduchowne 21,a drugi adres to Gzy 59. Oznajmił, że PSP 
w Przewodowie ma możliwość korzystania sali językowej, komputerowej i z sali gimnastycznej. 
Dyrektor PSP w Przewodowie Pani Krystyna Machnowska -  Stój -  powiedziała, że doskonale 
rozumie intencje, ale jest za mało czasu, aby zorganizować to w ten sposób, bo zostało 1,5 tygodnia 
do rozpoczęcia roku szkolnego. Dodała, że jest zaskoczona oraz nie wyobraża sobie tego logistycznie
1 prosi o czas do zastanowienia się i rozmowę z rodzicami. Organizacyjnie dzieci będą podzielone na
2 szkoły, i w związku z tym zapytała jak będzie wyglądało bezpieczeństwo dzieci? Nadmieniła, że jeśli 
taka sytuacja by nastąpiła to potrzebny będzie wicedyrektor, który zaopiekuje się dziećmi 
i nauczycielami w drugiej placówce w Gzach. Stwierdziła, że od strony organizacyjnej jest to mało 
przejrzyste i przede wszystkim za mało czasu, żeby wprowadzić ten plan w życie od 1 września.
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Radna E. Oleksa -  zapytała, czy rozumie się w ten sposób, że będą 2 podstawówki publiczne (jedna 
w Przewodowie, druga w Gzach ) i jedna w Skaszewie . Dodała, czy można nazwać szkołę w PSP 
Przewodowie pod adresem Gzów.
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że adres siedziby szkoły PSP w Przewodowie 
to Przewodowo Poduchowne 21, natomiast drugim adresem będzie Gzy 59.
Radna E. Oleksa -  zapytała jak dzieci będą korzystały z placówki w Gzach? Dodała, że rodzice 
dowiedzieli się o takiej możliwości i są niezadowoleni. Przypomniała, iż szkoły mamy 2, które trzeba 
utrzymać, a pieniędzy Gmina nie ma i ciągle oszczędzamy. A pan Wójt proponuje dowóz dzieci Gzy 
-  Przewodowo. Oznajmiła, że rodzice dowożą dzieci na zawody sportowe własnymi samochodami, 
bo Gmina nie posiada takich środków. Dodała, że była już raz sytuacja, kiedy Pan Wójt nie zgodził się 
na dowóz dzieci na zawody sportowe z powodu braku funduszy. Stwierdziła, że wychodzi na to, 
że Gmina rozwija się, skoro mamy pieniądze na dowóz dzieci Gzy -  Przewodowo.
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że w kwestii dowożenia to w tamtym roku było w kwocie 
150 000,00 zł, natomiast w tym roku, gdzie trasa jest dłuższa, ponieważ odwozi dzieci do szkół i wraca 
do Gzów jest na kwotę 137 000,00 zł. W związku z tym mamy oszczędności.
Radna E. Oleksa -  zapytała czy nie możemy tych oszczędności z dojazdów przeznaczyć np. na remont 
szkoły w PSP Przewodowie. Dodała, że szkoły w PSP w Przewodowie jaki i PSP w Skaszewie tyle lat 
istnieją, a dzieci nie miały sali gimnastycznej, a byli wysportowani. Nie mieli sali językowej, a osiągają 
sukcesy w nauce. Oznajmiła, że w związku z tym chcemy po prostu utrzymać szkołę Społeczną Szkołę 
Podstawową w Gzach.
Radna Joanna Świderska -  zapytała, z prośbą o wskazanie gdzie Gmina utrzymuje SSP w Gzach 
w ciągu 7 lat jej istnienia? Dodała, że za czasów Pana Wójta Ochtabińskiego zawsze płaciliśmy 
od metra za użytkowanie budynku szkoły.
Radny Wiesław Świątkowski -  skierował wypowiedź do Pana Wójta C. Wojciechowskiego 
z zapytaniem co Pan Wójt myśli zrobić z budynkiem po PG w Gzach ? Dodał, czy nie myślą Państwo 
dofinansowywać SSP w Gzach kosztem innych szkół?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że to co powiedział Pan radny Świątkowski mija się z prawdą. 
Oznajmił, że pieniądze są SSP w Gzach, podatników, które do szkół dokładają, a także szkoła rządzi 
się subwencją. Ich działania absolutnie nie mają na celu utrzymywania SSP w Gzach. Dodał, że dzieci 
są takie same, dziecko w szkole publicznej kosztuje nas 16 000,00 zł, a w społecznej 8 000,00 zł 
z subwencji, więc skąd powiązanie Państwa radnych, że chcemy utrzymywać SSP w Gzach? 
Wspomniał, że sale po gimnazjum są dobrze wyposażone i uważa, że dzieci powinny nich skorzystać. 
Dowożenia jest tak zaplanowane, że Gminę kosztuje mniej niż w poprzednim roku i dlatego dzieci mają 
możliwość dojeżdżać i skorzystać. A demontaż tych sal jest niemożliwy, gdyż nie będzie to taki sam 
stan jak obecny. Dodał, że sala językowa jest na stałe zamontowana, związana z podłożem, są kabiny, 
nagłośnienie oraz słuchawki dla każdego dziecka bez możliwości podpowiadania podczas egzaminów. 
Stwierdził, że nie ma takiej sali na całym powiecie.
Wspomniał, ze również mamy dobrze wyposażoną salę informatyczną, której demontaż nie wchodzi 
w grę, a słyszał, że w PSP w Przewodowie jest bardzo mała sala informatyczna z 10 stanowiskami, a w 
sali po gimnazjum jest możliwość dostawienia kolejnych stanowisk. Zaznaczył, że jest możliwość 
skorzystania z pozostałych sal dostępnych po gimnazjum. Przeznaczenie ich w coś innego jak sale 
lekcyjne wiąże się z kosztami, a budynek nie wróci do stanu jaki jest obecnie.
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Uznał, że warto zobaczyć jak będzie funkcjonowało, zastanowić się i to co jest dobre wykorzystać na 
oświatę. Dajemy możliwość wykorzystania budynku dla Pani Dyrektor z Przewodowa.
Radny A. Pychewicz -  zapytał, jaki jest plan korzystania uczniów z tego dodatkowego budynku? 
Dodał, że uczniowie na 1 lekcję będą przyjeżdżać do Gzów, a na drugą do Przewodowa, poprosił 
o wytłumaczenie w jaki sposób będą korzystać.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że podając na przykładzie 2 lub 3 klasy będą przyjeżdżać 
korzystając z klas nie przejeżdżając pomiędzy lekcjami. Będą to zajęcia całodniowe. Dodał, że kwestia 
dotyczy ułożenia planu lekcyjnego. Uważa, że jest to możliwe do zorganizowania.
Radna E. Oleksa -  zapytała, dlaczego tylko PSP w Przewodowie ma możliwość korzystania z sal 
lekcyjnych, a PSP Skaszewo nie?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że tak jak wcześniej było proponowane korzystanie z hali 
gimnastycznej dla pozostałych szkół na naszym terenie gminy. Dodał, że jeśli chodzi o korzystanie PSP 
Przewodowa z klas lekcyjnych, to ze względu na problemy lokalowe. Niektóre sale lekcyjne za małe, 
a także jest problem z pracownią informatyczną.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że w PSP Przewodowie jest pracownia informatyczna, z której 
2 lata temu z większej sali została przeniesiona do mniejszej i tam maksymalnie przebywa po 10 osób. 
Wynika z tego, że wszystkie klasy dzielone są a grupy, a Gmina płacimy razy 2. Nadmienił, że jeżeli 
chcemy jak najmniej dokładać do oświaty to trzeba dokonać zmian organizacyjnych. Dodał, że w tej 
chwili w sali informatycznej jest stanowisk 12, a może być nawet 24.
Radny Mateusz Sierzan -  zapytał, czy nauczyciele będą zarabiać podwójnie, jeżeli będą uczyć 

w dwóch szkołach?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że nauczyciele uczą w różnych szkołach i nie mają 
problemów z dojazdami w czasie lekcji.
Radny W. Czapliński -  powiedział, że problem oświaty ciągnie się od 10 lat. Dodał, że kto to słyszał, 
że na takim małym terenie gminy Gzy są trzy szkoły?
Radna E. Oleksa -  dodała, że dwie szkoły, bo SSP w Gzach nie jest publiczna szkołą.
Radna J. Świderska - odpowiedziała, że od paru lat słyszy się ciągle, jakby szkoła SSP w Gzach 
dostawała dodatkowe pieniądze. Zwracając się do Pani radnej Emilii Oleksy powiedziała, że jest zawsze 
na komisjach, sesjach i zapytała czy słyszała, żeby jakieś dodatkowe pieniądze oprócz dotacji wpływały 
do SSP w Gzach? Dodała, że pieniądze SSP w Gzach dostaje także z funduszy sołeckich.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że jeżeli będziemy dowozić dzieci z Przewodowa na zajęcia do Gzów 
to będzie to trzecia szkoła. Uważa, że PSP w Przewodowie nie powinna być pod adresem Gzy 59. 
Radny W. Czapliński -  dodał, że w Gołyminie jest szkoła podstawowa i filia szkoły podstawowej 
w Gostkowie.
Wójt C. Wojciechowski -  nadmienił, że aby filia musiałby być drugi zarząd, a tu jest tylko możliwość 
korzystania z tych dodatkowych klas lekcyjnych. Dodał, że wystąpiliśmy do Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty z wnioskiem i otrzymaliśmy pozytywną opinię. Więc nie widzi żadnych 
przeszkód. Nadmienił, że utrzymanie budynku nie jest drogie utrzymaniu względem wynagrodzeń dla 
nauczycieli. Każda 1 godzina nauczyciela kosztuje 3 600,00 zł.
Radna E. Oleksa - powiedziała, że Gmina szuka oszczędności, a od listopada słyszy się, że Gmina 
zadłużona. Dodała, skoro mamy mniejsze wydatki na dowóz dzieci to można przeznaczyć na remonty, 
basen i na zawody dla dzieci. Zapytała, dlaczego PSP w Przewodowie i PSP w Skaszewie zbiera 
pieniądze na środki czystości od dzieci ?
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Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że podpisywała zapotrzebowanie w kwocie na ponad 
1 000,00 zł na środki czystości dla PSP w Przewodowie i PSP w Skaszewie.
Zastępca C. Parzychowski -  zasugerował, że może warto zobaczyć jak organizacyjnie jest w danej 
szkole.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że w kwestii dowożenia nie da się zaoszczędzić w kilometrach 
na przewozach. Dodał, że mimo tego, że jest taniej przy poszczególnych szkołach nie ma parkingów 
dla autobusów za wyłącznie pod szkołą w Gzach.
Radna E. Oleksa - stwierdziła, że wcześniej przy szkołach, przy drodze stały autobusy.
Zastępca C. Parzychowski -  oznajmił, że Pani Dyrektor w Przewodowie zgłaszała, że jest zniszczone 
boisko.
Radny Piotr Kownacki -  powiedział, że nie powinno się mieszać spraw szkół publicznych 
i społecznej.
Radny Włodzimierz Żbikowski -  zapytał, czy ktoś ma pomysł na budynek po PG w Gzach? Oznajmił, 
że mamy możliwość go wykorzystać, żeby nie został pusty. Dodał, że po co budować następną salę 
gimnastyczną, skoro Gmina nie ma pieniędzy.
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że skoro nikt nie chce korzystać z hali sportowej, to nie widzi 
potrzeby budowania kolejnych. Uważał, że nie po to zostały wydane pieniądze SSP w Gzach, żeby hala 
stała pusta.
Dyrektor PSP w Przewodowie Pani K. Machnowska-Stój - powiedziała, że dzieci z PSP 
w Przewodowie będą przyjeżdżać na zajęcia sportowe, tylko będą to ostatnie godziny, gdyż nie ma 
możliwości między lekcjami.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że nie ma możliwości, żeby autobus między lekcjami 
przewoził dzieci na zajęcia sportowe. Dodał, że stąd pomysł z połączeniem, aby dane klasy mogły 
korzystać z sal lekcyjnych oraz hali.
Dyrektor PSP w Przewodowie Pani K. Machnowska -  Stój -  dodała, że wszystko było by do 
przyjęcia, gdyby nie było w ostatniej chwili.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że nie jest powiedziane, że od 1 września PSP 
w Przewodowie musi wprowadzić możliwość skorzystania. Dodał, że jest do przemyślenia i nie jest 
nakazem musowym. Jeżeli Pani Dyrektor, nauczyciele i rodzice nie widzą takiej potrzeby to nikt nie 
wymaga. Oznajmił, że jest możliwość do skorzystania.
Radna E. Oleksa - powiedziała, że był już pomysł, żeby dzieci korzystały z hali sportowej. Rodzice 
nie wyrazili zgody, a także byłby dodatkowe koszty przejazdu. Dodała, że niech dzieci z PSP 
w Przewodowie korzystają z hali sportowej w ostatnich godzinach lekcyjnych i to wystarczy.
Radny Piotr Kownacki -  dodał, że pomysł Pana Wójta nie jest taki pilny, a Pani Dyrektor niech 
przeprowadzi konsultacje z rodzicami we wrześniu i rozstrzygniemy decyzje.
Dyskusja zakończona.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych od 1 września 2019 roku.
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Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 3 głosami „za” przy 
3 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy 
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku 
proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Gzy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 
roku. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 3 głosami „za” przy 
3 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz 
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku proponowany 
na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że obwody przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pokrywają 
się tak samo jak obwody szkół podstawowych. Tak jak było w ostatnim projekcie obwód Sulnikowo 
przechodzi do Przewodowa. Dodał, że nie ma to żadnego wpływu, gdyż rodzice posyłają dzieci do szkół 
gdzie chcą, nie zależnie od danych obwodów podlegających pod dane szkoły. Oznajmił, że mamy 
po prostu obowiązek podjęcia uchwał.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy. Komisja w obecności 
6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 
0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Gzy proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy. Komisja w obecności 6 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy 
proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 5.
Skarbnik Ewa Karpowicz -  powiedziała, że po konsultacji z Paniami dyrektorkami największymi 
potrzebami, jeżeli chodzi o dokształcanie nauczycieli to oligofrenopedagogika i doradztwo zawodowe. 
Zostało to Państwu przedstawione w projekcie uchwał. Dodała, że Związek Nauczycielstwa Polskiego 
wydało pozytywną opinię projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy, ustalenia
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maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane 
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 projekt 
uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty 
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia 
nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019 proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłaty pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane 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 projekt uchwały w sprawie 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Gzy, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranych 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, 
na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019 proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 6.
Skarbnik Ewa Karpowicz -  powiedziała, że regulamin wynagradzania nauczycieli ma za zadanie 
dostosowanie się do przepisów obowiązujących od 1 września. Dodała, że chodzi tu szczególnie 
o dodatek za wychowawstwo, który nie może być mniejszy jak 300 zł. Do tej pory dodatki za 
wychowawstwo wynosiły ponad 160 zł. Wspomniała również, że została zmieniona pula środków na 
dodatki motywacyjne z 5 % na 3 %. Dodała, że nie będzie to miało znaczenia w puli środków, gdyż 
zostały zwiększone wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w roku 2019. Wyjaśniła, że jest pula 
środków na daną szkołę podstawową, na oddziały przedszkolne. I z tej puli środków Panie dyrektorki 
przyznają dodatki motywacyjne dla osób, które spełniają wymagania określone w regulaminie. 
Dyrektor PSP w Skaszewie Pani Danuta Ojrzeńska -  dodała, że kwota bazowa wynosi 5 % 
od wynagrodzenia zasadniczego wszystkich nauczycieli. Natomiast teraz będzie to kwota mniejsza tj. 
3 %.
Skarbnik Ewa Karpowicz -  dodała, że mimo tego kwota wynagrodzeń zasadniczych wzrosła 
o 1 5 %.
Radny A. Pychewicz -  dodał, że wychodzi na to, że kwota zostaje ta sama, bo wzrosły wynagrodzenia 
zasadnicze.
Radny W. Świątkowski -  zapytał, jakie zasługi posiada nauczyciel posiadający dodatek motywacyjny? 
Dyrektor PSP w Skaszewie Pani Danuta Ojrzeńska -  odpowiedziała, że dodatek motywacyjny tj. 
doliczenie 3% do kwoty bazowej. Jeżeli nauczyciel zasłuży to może dostać dodatek motywacyjny nie 
mniej niż 3%, a nie więcej niż 10 %.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że z kart nauczyciela wynika, że powinno być 3%, a jeżeli 
samorząd jest bogaty to może dać więcej.
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Dyrektor PSP w Skaszewie Pani Danuta Ojrzeńska -  powiedział, że nauczyciel dyplomowany, 
który od września będzie mieć zasadnicze wynagrodzenie 3 817,00 zł brutto, a dodatku motywacyjnego 
nie może dostać więcej niż 380, 00 zł. Oznajmiła, że do tej pory było nie mniej niż 5%, a górnej granicy 
nie było.
Skarbnik Ewa Karpowicz -  dodała, że Panie dyrektorki mają odmienne zdanie na temat dodatków 
motywacyjnych, ponieważ w jednej szkole są w kwocie ponad 300,00 zł, a w drugiej 190,00 zł dla 
większej liczby osób. Oznajmiła, że trudno rozstrzygnąć jaka motywacja jest w każdej szkole.
Radny Piotr Kownacki -  zapytał, czy nie można zostać przy tym co było, że minimum 5% bez górnej 
granicy 10 %?
Skarbnik Ewa Karpowicz -  odpowiedziała, że decyzja należy do Państwa radnych.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że jest to projekt uchwały, który proponuje Pan Wójt, a Państwo 
radni decydujecie.
Skarbnik Ewa Karpowicz -  dodała, że wydatki wynagrodzenia zasadniczego będą w kwocie 
3 800,00 zł razy liczba nauczycieli w szkole i razy 3 %.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Swiderska -
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy. Komisja w obecności 6 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 3 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów 
„wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Regulaminu wynagrodzenia 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy proponowany na sesję Rady 
Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Gzy. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w 
posiedzeniu 3 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” 
negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy proponowany na sesję Rady Gminy -  
który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7.
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Wiesław 
Jaźwiński -  przedstawił projekt uchwały przyjęcia Raportu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy 
na lata 2016-2018. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2019r. poz .1396), w celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poziomie lokalnym, 
gminy zostały zobligowane do sporządzenia gminnych programów ochrony środowiska, jako realizację 
polityki ekologicznej państwa. Polityka ta określa, na podstawie aktualnego stanu środowiska, 
w szczególności: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj 
i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy 
prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
Uchwałą Nr XVI/78/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 08.06.2016 r. został przyjęty Program ochrony 
środowiska dla Gminy Gzy na lata 2016- 2019. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony 
środowiska organ wykonawczy gminy co 2 lata sporządza i przedkłada radzie gminy raport 
z wykonania programu ochrony środowiska.
Radny W. Świątkowski -  zapytał, jaki czynnik najbardziej jest szkodliwy dla środowiska?
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Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska W. 
Jaźwiński -  odpowiedział, że dla Gminy najbardziej szkodliwe jest rolnictwo. Dodał, że preferowane 
jest rolnictwo ekologiczne.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Gzy za 2016-2018. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących 
w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy za 2016-2018 proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Gzy za 2016-2018. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 
6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Gzy za 2016-2018 proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
W. Jaźwiński -  przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ma lata 2019-2024. Dodał, że wygasł poprzedni 
program. Mieszkania po budynkach szkolnych zostały wygospodarowane.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ma lata 2019-2024. Komisja w obecności 
6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 
0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ma lata 2019-2024 
proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy ma lata 2019-2024. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących 
w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ma lata 2019-2024 proponowany na sesję Rady 
Gminy -  który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że są to te same ustalenia z poprzedniej sesji na temat ustalenia 
stawki za odpady komunalne za IV kwartał . Za wolą Państwa radnych mogliśmy podpisać umowę 
z Błysk-Bis z uwzględnieniem podwyżki opłat za odpady komunalne.
Radna E. Oleksa - zapytała czy nie miało być 19,00 zł od osoby?
Wójt C. Wojciechowski - odpowiedział, że wspominał o 19,00 zł od osoby, ale nawet 20,00 zł nie 
starcza na spłatę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wkładu własnego Gminy.
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Zastępca C. Parzychowski - dodał, że przy przetargu wyszło ponad 19,00 zł od osoby. Natomiast dla 
nieruchomości zamieszkałych więcej niż 6 osób osiągnęliśmy już kwotę graniczną. Oznajmił, że nie 
możemy więcej już podnieść ceny - było 94,00 zł za III kwartał, a w tej chwili kwota 94,80 zł 
za IV kwartał.
Radna J. Świderska - powiedziała, że ostatnio miała informacje, że odpady komunalne zmieszane nie 
były odebrane. Dodała, że dostaliśmy informację, że odbiorą jutro. Natomiast dziś odpady komunalne 
w formie plastiku zostały odebrane.
Radny W. Czapliński - dodał, że z firmą Błysk- Bis Gmina nie wygra. Wszędzie ceny za odpady 
komunalne wzrosły czy to Gmina Gzy czy Gmina Gołymin.
Radna A. Chojnacka - oznajmiła, że w Gołyminie płacą 12,00 zł od osoby. Dodała, że firma 
z Ciechanowa nie przystąpi do Gminy Gzy, żeby odbierać odpady.
Wójt C. Wojciechowski - powiedział, że powiat ciechanowski jest w lepszej sytuacji, bo ma swoją 
firmę odbierając odpady komunalne i własny RIPOK ( Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych). Stwierdził, że nie chcą poza powiatem odbierać odpadów komunalnych. Gdy 
ogłosiliśmy przetarg, firma z Ciechanowa była informowana, że jest zamieszczony. Oznajmił, że nie 
przystąpili, choć mogliby z Gminy odbierać odpady komunalne.
Zastępca C. Parzychowski - dodał, że na dłuższy okres firmy nie chcą przystępować, bo nie wiedzą 
co będzie. Natomiast Gmina Gzy na pół roku wystąpiła z przetargiem, lecz niektóre firmy nie decydują 
się na tak krótki okres, ponieważ zorganizowanie wiąże się z kosztami, a przy kolejnym przetargu mogą 
nie wygrać.
Radna J. Świderska - powiedziała, że Ksiądz Proboszcz parafii Gminy Gzy do tej pory płacił 
800,00 zł za wywóz nieczystości z cmentarza, a ostatnio zapłacił firmie Błysk-Bis 2 200,00 zł. Dodała, 
że policzyli za wagę, nie za objętość.
Radny A. Pychewicz - zapytał, czy jest ustawowo możliwość podpisania umowy od osób bez udziału 
od Gminy?
Wójt C. Wojciechowski - odpowiedział, że nie ma ustawowo takiej możliwości. Dodał, że Gmina cały 
czas sprawdza wypełniane deklaracje, w których są osoby, które już nie żyją lub wyprowadziły się. 
Zdarzają się uchybienia w deklaracjach, bo niektórzy się ukrywają.
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
W. Jaźwiński - dodał, że jest około 20 rodzin, które uchybiają, nie płaciły i nie płacą za odpady 
komunalne. Oznajmił, że w stosunku do nich prowadzimy postępowanie egzekucyjne. W tej chwili 
wstrzymaliśmy procedurę, ponieważ po podjęciu uchwały zostaną naliczone nowe stawki opłat za 
odpady komunalne. Dodał, że ci co nie płacili do tej pory będą zmuszeni do płacenia znacznie 
większych opłat za odpady komunalne niż ci co segregują i płacą według złożonych deklaracji. 
Wspomniał, że jednakże deklaracje się pokrywają względem tych nie płacących, a w tych deklaracjach 
gdzie ktoś nie żyje lub już nie zamieszkuje. Stan osób na dzień dzisiejszy w zasadzie jest bez zmian. 
Wójt C. Wojciechowski - dodał, że weryfikacja nie jest łatwa, gdyż nie ma obowiązku meldunkowego. 
Dodał, że jest około 500 osób, które są zameldowane, a nie zamieszkują. Oznajmił, że z mocy prawa 
nie ma możliwości wymeldować ich.
Zastępca C. Parzychowski - dodał, że liczymy na Państwa sołtysów o zweryfikowanie ile osób 
zamieszkuje w danym sołectwie. Stwierdził, że sołtysi mówią o zamieszkałych i nie płacących za 
odpady komunalne, ale nie podają adresów.
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Radny P. Kownacki - powiedział, że ceny rosną razem z wysypiskami. Stwierdził, że winne jest temu 
Ministerstwo Ochrony Środowiska, gdyż za dużo produkowane jest opakowań plastikowych. Powinny 
być opakowania, które nie są szkodliwe dla zdrowia, do użytku wielokrotnego. Dodał, że mniej folii 
to mniej odpadów komunalnych.
Radny W. Czapliński - dodał, że cały świat stoi na folii i nie tylko problem jest w naszej Gminie. 
Dodał, że w sprawie odpadów komunalnych to nic wiele nie zmieni się, bo kiedyś importowały od nas 
Chiny, a dziś już nikt nie chce.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komisja w obecności 6 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym proponowany na sesję 
Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komisja w obecności 6 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głos 
„wstrzymujący” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proponowany na sesję Rady 
Gminy -  który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu 
Ad. pkt 10.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Hubert Szajczyk -  powiedział, że w dniu 
31 sierpnia 2011 r. Rada Gminy Gzy podjęła uchwałę IX/30/2011 w sprawie trybu i sposobu powołania 
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Odczytał 
zmiany w projekcie uchwały, że w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzone są grupy robocze 
w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych 
przypadkach. Dodał, że skład grupy roboczej ustala przewodniczący Zespołu spośród przedstawicieli,
0 których mowa w niniejszej uchwały, w zależności od potrzeb wynikających z problemów 
występujących w indywidualnych przypadkach. W celu powołania grupy roboczej przewodniczący 
Zespołu zwraca się do członków Zespołu Interdyscyplinarnego o wskazanie osób, które będą 
bezpośrednio zaangażowane w rozwiązywanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej. 
Wskazał nowe punkty w projekcie uchwały jak sprawy wszczęte przez Zespół Interdyscyplinarny 
powołany przed wejściem w życie tej uchwały są kontynuowane przez Zespół Interdyscyplinarny
1 grupy robocze powołane na mocy niniejszej uchwały. Na podstawie art.9 a ust. 15 Rady Gminy określa 
się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i szczegółowe 
warunki jego funkcjonowania zgodnie z aktualnym orzecznictwem. Ta uchwała jest aktem prawa 
miejscowego.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
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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 projekt uchwały w 
sprawie trybu i sposobu powołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Komisja w obecności 6 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głos 
„wstrzymujący” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania 
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu 
Ad. pkt 11.
Wójt C. Wojciechowski -  w sprawach bieżących Gminy Gzy powiedział, że nie otrzymaliśmy 
od Marszałka Wojewódzkiego dofinansowania w kwocie 100 000,00 zł na zakup pojazdu strażackiego 
dla OSP w Gzach. Zostało wystosowane pismo do nich tak jak otrzymali Państwo radni 
w materiałach. Dodał, że również otrzymaliśmy odpowiedź informującą, że środki finansowe 
zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na zadania OSP-2019, zostały 
rozdysponowane. Jednakże Marszałek Wojewódzki zapewnia Gminę Gzy , że w przypadku powstania 
oszczędności na skutek rezygnacji z realizacji zadania przez gminy, którym udzielono wsparcia, bądź 
też powstania wolnych środków w budżecie, prośba Gminy Gzy zostanie przedstawiona komisji 
do spraw podziału środków w ramach zadania OSP-2019. Stwierdził, że nie ma już praktycznie takich 
typu podwozi do zamontowania w pojazdach strażackich. Oznajmił, że możemy utracić 610 000,00 zł 
dotacji centralnych.
Radny P. Kownacki -  zapytał, czy jest możliwość pożyczenia z funduszu sołeckiego pieniędzy, by 
w przyszłym roku zakupić pojazd strażacki ? Dodał, że pojazd strażacki służy całej Gminie, a pewny 
byłby nowy samochód. A nasze obecne są już stare i potrzebują remontu.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że nie ma możliwości wymiany części do pojazdów 
strażackich, ze względu na brak dostępności podwozi. Dodał, że cena tych samochodów wzrosła 
i brakuje ich na rynku. Wspomniał, że gminne pojazdy strażackie mają już po 30-40 lat i jeżeli 
ta jednostka OSP, która posiada taki pojazd ulegnie awarii, to automatycznie nie będzie nas w systemie, 
gdy nie będzie czym wyjeżdżać podczas interwencji.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że w imieniu mieszkańców chciałaby zapytać, czy Gminna Biblioteka 
Publiczna zostanie przeniesiona do budynku po PG w Gzach?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że takie są zamiary w planach o przeniesieniu.
Radny W. Świątkowski - zapytał, czy ten punkt 11 dotyczył się przeniesienia do budynku po PG 
w Gzach?
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach nie ma 
na stronie internetowej, a Pani Dyrektor była na urlopie. Oznajmił, że dlatego ten punkt 11 był 
w porządku obrad. Dodał jednak, że jeżeli w statucie byłby adres siedziby Gminnej Biblioteki 
Publicznej to trzeba by było go zmienić projektem uchwały. Jednakże oznajmił, że w statucie znajduje 
się tylko miejscowość bez adresu więc nie ma potrzeby zmiany w statucie GBP, gdyż miejscowość 
przeniesienia się nie zmienia.
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Radny A. Pychewicz -  zapytał, czemu ma służyć przeniesienie Gminnej Biblioteki Publicznej 
do budynku po PG w Gzach?
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że zmiana siedziby GBP w Gzach ma na celu poprawę 
lepszych warunków. Dodał, że obecny lokal ma 45 m2 powierzchni, a w budynku szkoły po PG w Gzach 
będzie to 8 lm 2 powierzchni do zadysponowania. Wspomniał, że razem z Panem Wójtem chcieliby, 
żeby Urząd Gminy mieścił się w dwóch budynkach, a nie w trzech jak jest obecnie. Oznajmił, że Gmina 
chce zainwestować w serwerownie, aby dane, które są na stanie Gminy były bezpiecznie 
przechowywane. Dodał, że raz w tygodniu dane są kopiowane. Stwierdził, że jeżeli nie poprawilibyśmy 
stanu serwerowni koszty odzyskiwania danych podczas awarii przekroczą wartość kilkukrotnie sprzętu 
do przechowywania danych.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że mieszkańcy nie są zadowoleni ze zmiany przeniesienia GBP 
w Gzach.
Wójt C. Wojciechowski -  uważa, że mieszkańcom nie zrobi to większej różnicy, czy to jest kilometr 
dalej czy nie z możliwością wypożyczenia książki. Dodał, że można by było organizować spotkania dla 
mieszkańców. Mieli możliwość rozwoju kulturowego.
Radny A. Pychewicz -  zapytał, jeżeli Urząd Gminy będzie w dwóch budynkach, to co będzie 
znajdowało się w trzecim budynku ?
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że z Panem Wójtem chcą przenieść archiwum te, które 
znajduje się na dole jak i te na strychu, gdzie znajduje się mnóstwo dokumentów. Uważał, że strop na 
strych nie jest przystosowany do takiego obciążenia i w każdej chwili może ulec zniszczeniu. 
Wspomniał, że archiwum na strychu nie spełnia żadnych norm.
Radny P. Kownacki -  powiedział, że ma propozycję dla Gminy, żeby zrobić Urząd Gminy w szkole. 
Natomiast zapytał, czy będą nagrody za wieńce dożynkowe?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że w tej chwili trudno powiedzieć, bo organizujemy dożynki 
z datków od sponsorów. Dodał, że z budżetu Gminy chcemy niewiele wykorzystać z uwzględnieniem 
sceny, nagłośnienia i oświetlenia. Chcemy zachęcić na przyszłość, aby wieńce były wykonywane 
z prawdziwej słomy, a nie jak większość się robi ze sztucznej, które nigdy nie miały ziarna. Uważa, że 
w dniu takiego dziękczynienia powinny być wieńce z prawdziwego zdarzenia. Wspomniał, że ludzi 
zajmujących się rolnictwem ubywa i z braku czasu są firmy, które wykonują wieńce dożynkowe 
ze sztucznej słomy.
Radny P. Kownacki -  powiedział, że popiera Pana Wójta w sprawie wieńców dożynkowych.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że ma propozycję dla Państwa radnych. Prosił, aby w trakcie 
dożynek, gdy będzie przekazanie chleba dożynkowego na ręce gospodarza Gminy chciałby zaprosić 
Państwa radnych, aby wzięli ze sceny chlebki, które Piekarnia Białczak ma ufundować i podzielili się 
z gośćmi i mieszkańcami. W dniu dziękczynienia jest taki zwyczaj, ze trzeba się pierwszym chlebem 
podzielić ze wszystkimi zebranymi.
Zastępca C. Parzychowski -  oznajmił, że w związku, że Państwo zostaliście wybrani radnymi 
wystąpiliśmy do Wojskowej Komendy Uzupełnień o reklamowanie, aby w czasie mobilizacji nie wzięli 
Państwa radnych do wojska. Otrzymaliśmy informację, że część osób nie podlega lub jest 
przeniesionych z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W związku 
z tym, prosił Państwa radnych tu obecnych o podpisanie się we wniosku.
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Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji 
W. Czapliński o godz. 18.20 zamknął wspólne posiedzenie Komisji.
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