
                                                   P R O T O K Ó Ł   Nr 32/06

      z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy

odbytego w dniu 17 października 2006 r. w sali GCI w Gzach

pod przewodnictwem Pana Zdzisława Kaczorowskiego – Przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik     nr 1 do 

niniejszego protokołu. Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1. Pani Barbara Polańska            - Sekretarz Gminy

2. Pani Elżbieta Głowacka          - Skarbnik Gminy

3. Pan Zbigniew Kołodziejski     -  Wójt Gminy

4. Pani Jadwiga Frąckiewicz       -  kier. Z.O.Sz. w Gzach

5. Pani Małgorzata Przychodzka - Prezes Ogniska ZNP

6. Pani Danuta Ojrzeńska            - dyr. P.Sz.P. w Skaszewie

7. Pan Jan Machnowski               - dyr. P.Sz.P. w Przewodowie

Pan Przewodniczący Komisji – otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji       i 

zaproszonych gości. Zapoznał z tematyką posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk.

2. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2006 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie: procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju         

    i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszącej uchwale budżetowej. 

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia 

    i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach

    organizacyjnych Gminy Gzy i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

    w Gzach.

5. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia „Koncepcji projektowej, techniczno-

    technologicznej, sanitacji gminy Gzy”.

6. Sprawy bieżące gminy.

Poddał pod głosowanie porządek posiedzenia.  

Na 4 członków Komisji obecnych na sali obrad za przyjęciem  porządku proponowanego posiedzenia 

głosowało 4 członków Komisji. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 1

Pani  Skarbnik –  powiedziała, że  kwestia  przyznania  pomocy  finansowej  Gminie  Pułtusk  jest 

zapisana w budżecie. Chodzi tu o wysypisko śmieci. Kwota w wysokości 6.930 zł. była zapisana w 
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budżecie, a wynikało to z Porozumienia Komunalnego między gminami. Gminy miały partycypować 

w kosztach budowy inwestycji. Nasza gmina taką uchwałę przyjęła w miesiącu grudniu 2005 r.  że 

będzie wpłacać przez okres spłaty pożyczki do Funduszu Ochrony Środowiska. Biorąc pod uwagę 

procent jaki był zapisany ww. Porozumieniu wyszła to kwota 6.930 zł.. Pułtusk wystąpił z wnioskiem 

o sfinansowanie odsetek od tej pożyczki, ale Regionalne Izby Obrachunkowe pod tym względem 

różnie się zapatrywały.  W związku z tym wszystkie gminy, które weszły w te Porozumienie nie 

podjęły uchwały zmieniającej, żeby naliczać odsetki i dać jako pomoc publiczną.  Kwota 6.930 zł. 

jest  to kwota główna przypisana na rok Pani Skarbnik poinformowała,  że do tej  pory w świetle 

starych przepisów ustawy o  finansach publicznych nie  potrzebna  była  odrębna  uchwała  do tego 

zapisu w budżecie. Po zmianie ustawy o finansach publicznych w tym roku, art. 167 ust. 2 pkt 5 

nakazuje by jakąkolwiek pomoc rzeczową czy finansową dla innych jednostek samorządu określała 

Rada Gminy odrębną uchwałą.  W związku z  tym oprócz zapisanej  kwoty w budżecie musi  być 

odrębna uchwała, na jakie zadanie została przyznana pomoc. Dalsza sprawa to podpisanie umowy, 

gdzie upoważnia się Wójta Gminy do podpisania takiej umowy i rozliczenia się z tej pomocy jaką 

gmina przyznaje. Na dzień dzisiejszy jest to wymóg prawny. Jeżeli nie będzie tej uchwały, gmina Gzy 

nie może przekazać dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Pułtusk.

Pan Przewodniczący Komisji –  poddał  pod głosowanie projekt  uchwały  w sprawie:  udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Gzy.

Na 4 członków Komisji obecnych na sali obrad za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały 

głosowało 4 członków Komisji.

Komisja  w/w  projekt  uchwały  proponowany  na  sesję  Rady  Gminy  zaopiniowała  pozytywnie 

jednogłośnie i stanowi on załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 2

Pani Skarbnik – powiedziała, że najbliższa sesja Rady Gminy będzie ostatnią sesji tej kadencji. 

Praca następnej  Rady rozpocznie się w m-cu grudniu. Czekają  ją sprawy podatkowe     i uchwalenie 

budżetu na 2007 r.. W związku z tym przeanalizowano wykonanie inwestycji, które były na terenie 

gminy i są jeszcze w trakcie realizacji. Przeanalizowano budżet                w stosunku do zawartych 

umów w poszczególnych działach i jest propozycja zmian w planie dochodów i w planie wydatków. 

W planie dochodów jest to tylko zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesienie planu dochodów z 

działu  Rolnictwo  do  działu  Transport.  Jest  to  dotacja  z  budżetu  Wojewody.   Została  podpisana 

umowa. Zadanie  zostało wykonane i rozliczone. Jednak w umowie, która została podpisana w m-cu 

sierpniu  jest zmiana klasyfikacji budżetowej. Jedna  droga , która również była sfinansowana  Osiek 

– Grochy Imbrzyki była w dziale Rolnictwo i łowiectwo. Natomiast  droga Kozłówka- Pękowo jeśli 

chodzi o pomoc finansową przez Urząd Wojewódzki została sklasyfikowana w dziale Transport i 

łączność. W związku z tym  na taką klasyfikację otrzymaliśmy środki  i należy dostosować to do 
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klasyfikacji województwa jak przekazał Wojewoda. Zmiana ta nie wpływa na ogólną kwotę budżetu. 

W oświacie i wychowaniu w gimnazjum gmina środki pozyskała na zadanie realizowane pt. „Patriota 

–  kto taki?”.  Środki  przeznaczone są na realizację programu  wyrównania szans edukacyjnych i 

kulturowych  dzieci  i  młodzieży  ze  środowisk  wiejskich  ,  który  realizują  nauczyciele  z  innym 

osobami. Została podpisana umowa. Na ten cel otrzymaliśmy środki w kwocie 3.000 zł. Są to środki 

znaczone, które muszą być rozliczone zgodnie z podpisaną umową. Po stronie wydatków budżetu 

gminy  na  rok  2006   w  założeniach  jest  wprowadzenie  wykonania  remontu  dachu  na  budynku 

mieszkalnym w Gzach.  W związku     z  tym zostały  przeniesione  niektóre  plany  wydatków z 

poszczególnych działów. W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie  w 

zakupie materiałów i wyposażenia 2.000 zł. i przeniesienie tej kwoty w tym samym dziale na zakup 

usług remontowych. Kwota 6.200 zł.  z wolnych środków , które wynikają z rozliczenia. Działalność 

usługowa – Plany zagospodarowanie przestrzennego. Jest propozycja zmniejszenia planu 20.000 zł.. 

W ostatnich dniach odbyło się spotkanie z wykonawcami, z którymi podpisano umowy na wykonanie 

planu zagospodarowania przestrzennego. W tej chwili ekipa, która wykonuje Plan zagospodarowania 

przestrzennego  jest  na  etapie  ukończenia  .  Ponieważ  oprócz  Planu  zagospodarowania 

przygotowywane są decyzje na zabudowę, głównie na wszystkie budynki, które powstają na naszej 

gminie  i płyty gnojowe   plan  wynosił 85.000 zł. . Po skalkulowaniu 

kosztów jakie są przewidziane  do końca roku  wydatki  kształtują się w granicach 65.000 zł.

W związku z tym w dziale tym jest zmniejszenie o kwotę 20.000 zł. Oświata i Wychowanie – Szkoły 

podstawowe- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie  17.000 zł. Kwota wynika 

z rozliczenia ” Termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej           w Skaszewie”, 

który  będzie  w  trakcie  odbioru.  Środki  pozostały  jako  wolne,  do  wykorzystania  na  inny  dział 

gospodarczy. W Publicznym Gimnazjum - 3.000 zł.  to zakup materiałów. Jest to realizacja programu 

o  którym Pani  Skarbnik  mówiła  wcześniej  „Patriota  –  kto  to  taki?”.  W dziale  921  propozycja 

zwiększenia planu na inwestycje prowadzone obecnie. Jest to „Adaptacja budynku po byłym GOK-u 

na  świetlicę  wiejską  i  bibliotekę  w  Gzach”   Jest  to  kwota  w  wysokości  35.000  zł.  na  roboty 

dodatkowe. Zbilansowanie budżetu,  kształtowałoby się w ten sposób, że nie zostałoby naruszone 

zwiększenie deficytu budżetowego, tylko w miarę  pokryte pozostałymi środkami wynikającymi z 

przesunięć. Pani Skarbnik poprosiła o akceptację zmian. Dodała, że „Adaptacja budynku po byłym 

GOK-u na  świetlicę  wiejską  i  bibliotekę  w Gzach”  jest  współfinansowana przez  SPO.   Jest  do 

rozliczenia i  wszystkie płatności  należy zamknąć w m-cu listopadzie.  Wniosek o płatność,  który 

będzie przyjęty do realizacji  należy złożyć do 15 grudnia 2006 r. Tak jak jest planowane, środki 

uzyskamy w roku następnym.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu 

gminy Gzy na 2006 rok.
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Na 4 członków Komisji obecnych na sali obrad za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały 

głosowało 4 członków Komisji.

Komisja  w/w  projekt  uchwały  proponowany  na  sesję  Rady  Gminy  zaopiniowała  pozytywnie 

jednogłośnie i stanowi on załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3 

Pani Skarbnik -  poinformowała, że nowa ustawa o finansach publicznych, która weszła w życie w 

tym  roku  zmieniła  wiele.  W  tej  chwili  czeka  następny  projekt  zmiany  ustawy  o  finansach 

publicznych, który jest bardzo poważny. Pani Skarbnik myśli, że nowa Rada będzie rozpatrywać być 

może już po nowelizacji   tej  ustawy. Dodała,  że na dzień 26.10.2006 r.  skarbnicy gmin  zostali 

zaproszeni przez Regionalną Izbę Obrachunkową na naradę szkoleniową odnośnie projektu ustawy 

budżetowej, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych na dzień dzisiejszy,  projekt budżetu 

przedstawia Pan Wójt.  Jest to projekt autorski,  który przechodzi przez Komisje na następnie jest 

zatwierdzany na sesji budżetowej przez Radę. Jeśli chodzi o terminy to nic nie zostało zmienione. 

Złożenie projektu budżetu jest do 15 listopada 2006 r. Zatwierdzenie do 30 grudnia, najpóźniej do 30 

marca. W związku z wyborami  zatwierdzenie budżetu będzie prawdopodobnie w roku następnym, 

ponieważ  w  tym  roku  pod  względem  czasowym  raczej  będzie  dosyć  trudne.  Pani  Skarbnik 

powiedziała, że w ustawie o finansach publicznych jest cały rozdział gdzie mówi się o opracowaniu 

projektu uchwały budżetowej  samorządu terytorialnego.  Są tam szczegóły gdzie,  jak i  na jakich 

zasadach  opracowywany  jest  projekt  uchwały  budżetowej,  co  powinna  uchwała  zawierać.  Do 

opracowywania  uchwały    jest  podstawą  ustawa  główna.  Uchwała  zawiera  punkty  dotyczące 

kierowników jednostek co powinni złożyć,  ramowe terminy pracy Rady, porządek sesji budżetowej. 

Procedura taka była podjęta 30.06.2003 r. Jednak  po zmianie ustawy o finansach publicznych RIO 

wskazywały, aby krótkie informacje na temat procedury określić i przedłożyć Radzie. 

Pan  Przewodniczący  Rady –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  procedury 

uchwalania  uchwały  budżetowej  oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych 

towarzyszącej uchwale budżetowej.

Na 4 członków komisji obecnych na sali obrad za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały 

głosowało 4 członków Komisji.

Komisja  w/w  projekt  uchwały  proponowany  na  sesję  Rady  Gminy  zaopiniowała  pozytywnie 

jednogłośnie i stanowi on załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4

Pani Sekretarz – wyjaśniła, że jest to uchwała zmieniająca jeden punkt. Wiąże się to z tym , że w § 6 

było napisane, że „ Uchwała obowiązuje z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego”. Dziennik Urzędowy odrzucił uchwały, ponieważ stwierdził, że nie powinny być 

ogłoszone. W związku z tym Pani Sekretarz uzgodniła z organem nadzoru, żeby § 6 zmienić w ten 
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sposób, że „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.  Pozostałe zapisy w uchwałach pozostają 

bez zmian.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwały w 

sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników 

zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych  Gminy  Gzy  i  pracowników  Gminnego  Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gzach. 

Na 4 członków Komisji  obecnych na sali obrad za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały 

głosowało 4 członków Komisji.

Komisja  w/w  projekt  uchwały  proponowany  na  sesję  Rady  Gminy  zaopiniowała  pozytywnie 

jednogłośnie i stanowi on załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5 

Pan Wójt – powiedział, że gmina została zwodociągowana  prawie w 100%. Pociąga to za sobą inne 

zadanie  –  sanitację  gminy.  Jest  to  temat  dużo  trudniejszy  i  dużo  kosztowniejszy,  gdyż  koszty 

wodociągowania i kanalizacji  wynoszą 1: 3. Woda płynie pod ciśnieniem i sama. Stąd w naszej 

gminie trzeba w przyszłości  pomyśleć o zbiornikach wyrównawczych w Gzach, ponieważ  czasami 

było tak, że brakowało wody. Być może jest to jedna z przyczyn braku wody i w przyszłej kadencji 

Rady należałoby o tym pomyśleć.  W Szyszkach takie zbiorniki są i tam problemów z wodą nie było. 

Pan Wójt  wyjaśnił,  że  sanitacja gminy polega na wybudowaniu oczyszczalni  i  kanalizacji.   Aby 

wiedzieć jak to w przyszłości zrobić została opracowana koncepcja. Chcąc dalej pracować nad tym 

Pan Wójt jest zdania, że koncepcję należy przedyskutować i zatwierdzić aby później opracować plany 

na to co w gminie trzeba zrobić. Koncepcja dotyczyła całej gminy. Wg koncepcji na naszej gminie 

trzeba  pobudować  dwie  oczyszczalnie  ścieków  większą  i  mniejszą.  Z  koncepcji  wynika,  że  w 

pierwszej kolejności należy pobudować oczyszczalnię dla  części mieszkańców gdzie są dwa zakłady 

mięsne,  natomiast  drugą  oczyszczalnię  mniejszą  w  Przewodowie-  Parcelach.  Wiadomo  jest,  że 

ścieków od mieszkańców będzie dużo, dużo mniej.  Do jednej i drugiej oczyszczalni będą podłączone 

wsie o zwartej zabudowie, a może i mniej zwartej. Natomiast w najdalszych zakątkach wsi będą 

budowane oczyszczalnie przydomowe, których planuje się  w granicach 100 szt.. Do sieci kanalizacji 

sanitarnej  w  Przewodowie–Parcelach  proponowane  są  następujące  wsie:  Gzy,  Gzy-Wisnowa, 

Kozłowo,   Kozłówka,  Mierzeniec,  Nowe Przewodowo,  Ołdaki,  Pękowo,  Porzowo,  Przewodowo-

Majorat,  Przewodowo-Parcele,  Przewodowo  Poduchowne,  Sisice,  Skaszewo  Włościańskie,  Stare 

Grochy, Sulnikowo, Szyszki, Żebry -Falbogi. Do oczyszczali Ostaszewo proponowane są: Gotardy, 

Ostaszewo-Pańki, Ostaszewo-Wielkie, Ostaszewo – Włuski, Słończewo. Łącznie  dwie oczyszczalnie 

ścieków obsługiwałyby 3.500 mieszkańców. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej bez przyłączy 

dla oczyszczalni w Przewodowie- Parcelach wynosi  ok. 50 km.  Dla oczyszczalni w Ostaszewie 17 

km.  Koszt  wybudowania  kanalizacji   o  długości  50  km  wyniósłby  ok.  15.000.000  zł.  Koszt 
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wybudowania  sieci  o  dł.17  km  wyniesie  ok.  5.200.000  zł.  Łączny  koszt  wybudowania  dwóch 

oczyszczalni  dla  zabudowy  zwartej  w  gminie  wyniesie  8.425.000  zł.  Pierwszy  etap  inwestycji 

( oczyszczalnia Ostaszewo) kosztowałby 11.400.000 zł., drugi etap (oczyszczalnia  Przewodowo - 

Parcele) kosztowałby 17.225.000 zł. Oczyszczalnie ścieków są instalacjami generującymi w procesie 

eksploatacji przychody umożliwiające spłatę kredytu zaciągniętego na inwestycję i pokrycie kosztów 

eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej. Koszty z tytułu eksploatacji sieci  wg obowiązującego dziś 

stanu prawnego wynoszą zero, koszty obciążą esploatatora systemu, czyli Urząd Gminy Gzy. Pan 

Wójt uznał, że koszty są duże, ale nie ma się czego przetraszać, gdyż na te cele będą środki, chociaż 

wiadomo, że gmina musi mieć swój wkład w granicach 15%do 20%.              Na dzień dzisiejszy w 

miejscach gdzie mają być oczyszczalnie gmina nie ma własnych działek    i w przyszłości trzeba 

będzie te działki wykupić. Jeśli koncepcja zostanie przyjęta należy pracować dalej.

Pan Przewodniczący Komisji – zapytał, czy to jest realne na naszym terenie?

Pan  Wójt  - odpowiedział,  że  firma  która  opracowywała  koncepcję  prowadziła  badania.  Do 

dyspozycji  miała  studium  uwarunkowań   i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  i  taką 

koncepcję zaproponowała.. Dokument jest podpisany. Pan Wójt myśli, że jeśliby została wybudowana 

oczyszczalnia w Ostaszewie to pozostali mieszkańcy mieliby możliwość dowiezienia nieczystości 

zanim wybuduje się drugą oczyszczalnię w Przewodowie-Parcelach.  Uznał,  że pierwotnie  o  tym 

projektanci nie myśleli,  ale w trakcie projektowania zrobili  badania ile jest  ścieków z zakładów. 

Doszli do wniosku, że w Ostaszewie  warto  wybudować oczyszczalnię. Być może  wkład, który ma 

włożyć  gmina pokryją zakłady mięsne.  Pozostałe środki  gmina ściągnęłaby z innych źródeł.  W 

związku z tym koszty wybudowania  oczyszczalni i kanalizacji byłyby znacznie mniejsze.

Pan Cezary Wojciechowski – powiedział,  że jeden zakład sam proponował,  żeby pokrył  udział 

gminy w budowie oczyszczalni, ale nie wie jak zapatrzy się na zakład drugi.              Pani Marianna 

Filipowicz – uznała, że drugi zakład na pewno będzie też tym zainteresowany.

Pan  Cezary  Wojciechowski –  jego  zdaniem  właściciel  będzie  wolał  dołożyć  15%  niż  sam 

wybudować oczyszczalnię.   

Pan Przewodniczący Komisji - był zdania, że takie negocjacje należy przeprowadzić wcześniej. 

Pan Cezary Wojciechowski – uznał, aby w tej sprawie spisać protokół lub umowę.

Pan  Wójt  –  powiedział,  że  na  razie  nic  nie  wiadomo.  Kiedy  będzie  przyjęta  koncepcja  będą 

prowadzone rozmowy z właścicielami zakładów mięsnych  i spisywane dokumenty.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia 

„ Koncepcji projektowej, techniczno-technologicznej, sanitacji gminy Gzy”. 

Na 4 członków Komisji obecnych na sali obrad za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały 

głosowało 4 członków Komisji.

Komisja  w/w  projekt  uchwały  proponowany  na  sesję  Rady  Gminy  zaopiniowała  pozytywnie 
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jednogłośnie i stanowi on załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. pkt 6  

Pan  Wójt  –  powiedział,  że  „Termomodernizacja  budynku  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w 

Skaszewie” jest na ukończeniu. W czwartek 19.10.2006 r. ma być odbiór. To co było zaplanowane nie 

wszystko było zrobione ,  ponieważ nie  było takiej  potrzeby i  powstały pewne oszczędności.  W 

ramach oszczędności zostały wykonane dodatkowe prace - 2 drzwi i obmurowanie całego budynku.  

Droga w Pękowie została wykonana. Wykonawca ma zrobić pewne poprawki i położyć 200m asfaltu, 

na które Rada przeznaczyła pieniądze.

Droga Mierzeniec – Grochy Stare w kierunku Osieka, jeszcze nie została zrobiona. Asfalt  został 

położony , ale trzeba dokończyć pewne rzeczy. Droga jest nieodebrana.

Odnowa  dziedzictwa  kulturowego  –  obiekt  jest  na  ukończeniu.  W  związku  z  tym  prośba  o 

zwiększenie środków, gdyż weszły dodatkowe roboty, które trzeba uzupełnić i rozliczyć. Być może 

środki trzeba zwiększyć na wyposażenie i do końca nie wiadomo jak wyjdzie hydraulicznie. Budynek 

został podwyższony. Był z żużlu i trzeba było go wzmocnić. Aby było jednolicie należałoby zrobić na 

pewnym odcinku chodniki  i  odpływ wody – rynienki  kanalizacyjne.   Wszystko będzie  rozliczał 

inspektor  nadzoru.  Obiekt  zostanie  rozliczony  zapłacony.  Zostanie  złożony wniosek o  płatność. 

Pieniądze będą w roku 2007. Prawdopodobnie za 3 m-ce od daty odbioru.

Pan Cezary Wojciechowski – zapytał, jak jest z opracowaniem dokumentacji?

Pan Wójt – odpowiedział,  że  dokumentacja na drogę Żebry-Falbogi-  Gąsiorówek jest  w trakcie 

opracowywania. Na dokończenie drogi Mierzeniec-Grochy Stare też będzie przygotowana, aby do 

30.01.2007 r.  złożyć wniosek o środki na dokończenie drugiego odcinka. Dodał, że gmina Pułtusk 

robi drogę Trzciniec – Pękowo.

Pan Jan Machnowski – zapytał, kiedy będzie robiona droga Ciechanów – Pułtusk? 

Pan Wójt –  odpowiedział, że w tym roku droga na pewno nie będzie robiona. Droga jest w gestii 

Zarządu  Dróg  Województwa  Mazowieckiego.  W  rachubę  weszły  sprawy  dokumentacyjne  i 

wywłaszczeniowe. W związku z tym wszystko się przedłuży. Pan Wójt uważa, że w przyszłym roku 

powinno wszystko ruszyć, bo sprawy te są w trakcie załatwiania.

Odnośnie  światła  ulicznego Pan Wójt  powiedział,  że  w Kozłówce i  w Szyszkach jest  zrobione. 

Natomiast w Gzach nie. Pan Wójt   w tej sprawie będzie jeszcze  pertraktował. Próbował, aby było 

bez opracowania dokumentacji  i uzgodnień ale Zakład Energetyczny nie chce się podjąć. Od Księdza 

Proboszcza wyszła myśl, aby podświetlić cały kościół i jeśli będzie możlowośc to sfinansować.  ----- 

42 min. 

Pan Jan Machnowski – podziękował obecnym radnym, a jeśli  wśród nich są  przyszli  radni co 

wygrają wybory prosi o nie zapomnienie  o Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie, której 

jest dyrektorem. Jest zadowolony, że pięknie wygląda gimnazjum ze szkołą podstawową w Gzach, 
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pięknie wygląda szkoła w Skaszewie. Natomiast szkoła w Przewodowie nie wygląda pięknie. Jest 

najstarszą szkołą liczącą ok. 30 lat. W związku z tym  prosi aby pamiętano i o tej szkole. 

Pani  Małgorzta  Przychodzka  Prezes Ogniska  Gminnego  ZNP -   zabierając  głos  w  imieniu 

Zarządu  Ogniska  a  także  Zarządu  Oddziału  ZNP  serdecznie  podziękowała  Panu  Wójtowi  za 

docenienie nauczycieli i wszystkich pracowników administracji i obsługi za podwyżki, które były 

dość znaczne.  Myśli,  że  będzie to wszystko szło w jeszcze lepszym kierunku. Państwu radnym 

podziękowała za współpracę, która zaczęła się układać bardzo poprawnie. Pani Przychodzka myśli, że 

tak zostanie, a może być jeszcze lepiej.

Pan Przewodniczący Komisji – podziękował również za współpracę. Powiedział, że dalej trzeba 

wspólnie myśleć o wszystkich szkołach.---

Pan Danuta Ojrzeńska – powiedziała, że wszyscy zachwycają się jak pięknie wygląda Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Skaszewie. Stwierdziła, że jest to zasługa i organu prowadzącego i radnych. W 

związku z tym podziękowała za wszystko. Za miłą współpracę i za takie efekty tej współpracy.

Pan Wójt – uznał, że miło jest słuchać podziękowań, ale jest to zasługa nie tylko jego ale i radnych i 

aparatu administracyjnego. Aby coś zrealizować musi być propozycja,  ustalenia,  środki a później 

realizacja.--- Nadarzyła się okazja i szkołę zaczęto remontować 45 min. Czy w Radzie będą ci sami 

radni czy nie i czy będzie wójt ten czy inny, też będzie myślał o inwestycjach w szkołach- o sprawach 

remontowych,   ogrodzeniowych.  Pozostaje  jeszcze  jedno  zadanie,  które  przy  udziale  środków 

unijnych będzie można zrealizować. Jest to sprawa boisk Bez względu na to czy zostanie wójtem, czy 

nie  Pan  chce  aby  o  tym  pamiętać.  Uważa,  że  ten  temat  dla  naszej  młodzieży  należałoby 

zrealizować.----- 

Gmina jest ztelefonizowana i zwodociągowana.  Pozostała sanitacja gminy, stworzenie warunków dla 

szkół,  drogi  i  poprawa warunków pracy w urzędzie.Jeśli  chodzi  o  budynek urzędu to  dach  jest 

zrobiony,  okna są  nowe.  Przydałoby się  zrobić  remont  od wewnątrz  aby było funkcjonalnie.  Są 

pokoje gdzie jest kilku pracowników i przyjmuje się dużo interesantów. W związku z tym warunki 

pracy są trudne ---. Trudne warunki pracy są również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej gdzie 

jest dużo zadań. GOPS zajmuje  1 pokój w którym pracuje prawie 4 osoby. Niektórzy interesanci 

przychodzący o pomoc krzyczą bo potrzebują, inni mają potrzeby, ale się krępują.

Pani Marianna Filipowicz – stwierdziła, że najgorzej jest z gabinetem Sekretarza. 

Pan Przewodniczący Komisji – zapytał, remont wewnątrz budynku urzędu rozwiązałby problem?

Pan Wójt – odpowiedział, że wydaje mu się, że tak.

Pan Cezary Wojciechowski – uznał, że największy problem jest z termoizolacją, ponieważ nie ma 

gdzie odchodzić wilgoć.

Pan Wójt – stwierdził, że najwięcej wilgoci jest w jego gabinecie.

Podsumowując 4 lata wspólnej kadencji  był zdania, że pod względem inwestycji była to kadencja 
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udana. 

             Po wyczerpaniu się porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała

Zofia Pszczółkowska
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