
P R O T O K Ó L Nr 2/2015 

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

odbytego w dniu 12 stycznia 2015 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Bożeny Kwiatkowskiej - Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Bożena Kwiatkowska - o godzinie 12.20 otworzyła posiedzenie 

Komisji, przywitała członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła, że aktualnie 

w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniej szego protokołu. 


Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 


1. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
4. Teresa Linka - Przew. GKRP A w Gzach 
5. Leon Pytel - Przew. Rady Gminy 

6. Agnieszka Domańska - dyr. PG w Gzach 
7. Anna Zalewska - dyr. PSP w Przewodowi e 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2015 
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
3. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Ostaszewo-Włuski. 
4. Rozpatrzenie wniosku radnego i sołtysa wsi Begno Pana Piotra Kownackiego o podjęcie 

stanowczych i konkretnych działań na rzecz modernizacji drogi gminnej łączącej się 
z drogami powiatowymi Gzy- Gąsocin i Szyszki -Gołymin poprzez położenie nawierzchni 

asfaltowej. 
5. Rozpatrzenie wniosku radnego Pana Piotra Kownackiego i mieszkańców wsi Nowe 

Skaszewo o podjęcie wszelkich działań na rzecz modernizacji drogi gminnej łączącej się 
z drogami powiatowymi Borza - Skaszewo i Żebry Włosty - Gzy poprzez położenie 

nawierzchni asfaltowej. 
6. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 
7. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców. 
8. Sprawy bieżące gminy. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - zgłosiła wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych 


punktów: 

- Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 

-:\ 
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- Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałej. 

- Rozpatrzenie wniosku sołectwa wsi Begno o podjęcie uchwały i wystąpienie do Rady 
Gminy Sońsk i Rady Gminy Gołymin- Ośrodek o przekazanie drogi, która częściowo 
znajduje się na terenie Gminy Sońsk i Gminy Gołymin; 

- Rozpatrzenie wniosku Pana Konrada Pilińskiego w sprawie remontu drogi. 

- Rozpatrzenie wniosku Zarządu Powiatu w Pułtusku o dofinansowanie zadania pn. 
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica w miejscowości Zalesie Lenki". 

Ustalono, że projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty będzie rozpatrywany jako pkt 1 porządku 
posiedzenia; 
- Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałej jako pkt 2; 
- Rozpatrzenie wniosku sołectwa wsi Begno o podjęcie uchwały i wystąpienie do Rady 

Gminy Sońsk i Rady Gminy Gołymin- Ośrodek o przekazanie drogi, która częściowo 
znajduje się na terenie Gminy Sońsk i Gminy Gołyminjako pkt 8; 

- Rozpatrzenie wniosku Pana Konrada Pilińskiego w sprawie remontu drogi jako pkt 9; 
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu Powiatu w Pułtusku o dofinansowanie zadania pn. 
" Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica w miejscowości Zalesie Lenki" 
jako pkt 10 porządku posiedzenia. 
Na wniosek Przewodniczącego B. Kwiatkowskiej Komisja jednomyślnie przyjęła porządek 
posiedzenia w brzmieniu jak niżej: 
1. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 
2. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałej. 

3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2015. 

4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
5. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Ostaszewo-Włuski. 
6. Rozpatrzenie wniosku radnego i sołtysa wsi Begno Pana Piotra Kownackiego o podjęcie 

stanowczych i konkretnych działań na rzecz modernizacji drogi gminnej łączącej się 
z drogami powiatowymi Gzy- Gąsocin i Szyszki -Gołymin poprzez położenie nawierzchni 

asfaltowej. 
7. Rozpatrzenie wniosku radnego Pana Piotra Kownackiego i mieszkańców wsi Nowe 

Skaszewo o podjęcie wszelkich działań na rzecz modernizacji drogi gminnej łączącej się 
z drogami powiatowymi Borza - Skaszewo i Żebry Włosty - Gzy poprzez położenie 
nawierzchni asfaltowej. 
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8. Rozpatrzenie wniosku sołectwa wsi Begno o podjęcie uchwały i wystąpienie do Rady 
Gminy Sońsk i Rady Gminy Gołymin- Ośrodek o przekazanie drogi, która częściowo 
znajduje się na terenie Gminy Sońsk i Gminy Gołymin; 

9. Rozpatrzenie wniosku Pana Konrada Pilińskiego w sprawie remontu drogi. 
10. 	 Rozpatrzenie wniosku Zarządu Powiatu w Pułtusku o dofinansowanie zadania pn. 

" Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica w nliejscowości Zalesie -
Lenki". 

11. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 
12. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców. 
13. Sprawy bieżące gminy. 
Porządek posiedzenia Komisji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt l. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że wszystkie podjęte uchwały przesyłane są do analizy do 
Oddziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura -
Placówka Zamiej scowa w Ostrołęce, a uchwały dotyczące finansów dodatkowo 
przekazywane są do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie. 
Po analizie poprzedniej uchwały przez RIO wynikły zastrzeżenia, wynikające z nowelizacji 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym RIO zasugerowało 
zmianę uchwały przez połączenie dwóch metod od osób i gospodarstw domowych. 
W związku z tym w projekcie uchwały jest propozycja: do 5 osób stawki za odpady 
komunalne segregowane wynoszą 9 zł miesięcznie i 15 zł a odpady niesegregowane. Od 
6 osób liczy się jako jedno gospodarstwo domowe z jedną kwotą 48 zł miesięcznie za odpady 
segregowane i 90 zł za odpady niesegregowanych. Myśli, że przy tak dużej różnicy kwotowej 
mieszkańcy gminy będą podejmować decyzje aby oddawać odpady niesegregowane. Dla 
gminy byłoby to bardzo pozytywne zjawisko, ponieważ gmina co roku ma ustalony przez 
Urząd Marszałkowski procent odzysku, który jest co roku zwiększany. Jeśli chodzi 
o segregację odpadów to sprawa jest prosta gdyż odpady dzieli się tylko na suche i mokre. 
Uznała, że odczucia mieszkańców odnośnie stawek opłat za gospodarowanie odpadami są 
straszne. Podkreśliła, że był błąd, że ustalone stawki były na poziomie 20 zł od odpadów 
segregowanych i 30 zł od odpadów niesegregowanych. W związku z tym gmina przez półtora 
roku musiała dokładać środki finansowe z budżetu. Obecnie po jednym ogłoszonym 
przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

położonych na terenie gminy był ogłaszany drugi przetarg, iż ustawa o zamówieniach 
publicznych zobowiązuje gnlinę do postępowania zgodnie z przepisami. 
Członek Komisji Jadwiga Koc - zapytała, czy nie było drugiego konkurenta? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie było. 
Członek Komisji J,. Koc i Joanna Świderska - dodały, że ludzie mówią o zmOWIe, 
ponieważ nie było wyboru. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że każda gmina jest inna. Ilość osób mieszkających na 
1 km2 u nas jest bardzo mała. Poza tym jest inna zabudowa jak w innych gminach. A firma 
ma rozeznanie w kosztach po poprzednim odbiorze odpadów. 
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Członek Komisji J. Koc - przypomniała, że kiedyś wystarczało firmie 14 zł na miesiąc od 
kosza, a teraz są takie wysokie koszty i jeszcze jest mało. Następnie przedstawiła sytuację 
gdy w domu zameldowanych jest 6 osób, a 2 osoby pracuje i tu nie mieszkają. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że pod uwagę nie bierze się osoby zameldowane, tylko osoby 
zamieszkujące, bez zaświadczeń. 

Stwierdziła, że może w poprzedniej kadencji należało podjąć uchwałę podwyższającą stawki 
opłat. Dalej przedstawiła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęte 
przez Radę Gminy Świercze : 
1- 2 osoby - 27 zł, 
3-4 osoby - 34 zł, 
powyżej 4 osób - 42 zł. 
W Gminie Kamiewo stawki wynoszą 8 zł od osoby za odpady segregowane i 14 zł za 
odpadów niesegregowane. 

Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski -poinformował, że odnośnie ściągalności opłat 

znalazł zapis "W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. r. - Ordynacja podatkowa z tym, że 
uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi i prezydentowi 
miasta" i zapytał, o co w tu chodzi? 
Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że ściągalność opłat realizuje nie urząd skarbowy tylko 
Pani Wójt. Dodała, że ma być zmiana tego zapisu, ale do tej pory jeszcze takiej zmiany nie 
ma. Gmina wystawiając upomnienia ponosi dodatkowe koszty. Wydaje się jej, że gdyby te 
sprawy realizował urząd skarbowy płynność byłaby lepsza, chociaż nie jest aż tak źle. 

Nadmieniła, że są osoby, do których trudno dotrzeć, wystawiają kosze, a nie chcą płacić. Są 

też osoby, które oddają śmieci raz w kwartale i za ten odbiór płacą po swojemu, albo mówią, 
że nie mają śmieci i nie płacą 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i ustalenia stawki tej opłaty. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za" , 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 3 do 
niniej szego protokołu. 
Ad. pkt 2. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi Regionalna Izba Obrachunkowa zasugerowała, żeby było jak 
najmniej danych osobowych oraz podział na osoby i gospodarstwo domowe. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za" , 
przy Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
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w/w uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 4 do 

niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 3. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

T. Linka - powiedziała, że Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest opracowywany w oparciu o ustawę 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w oparciu o ustawę 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest to 
zadanie obowiązkowe dla gminy. Środki pozyskane na realizację Programu to środki, które 
pochodzą z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Głównym 
celem Programu jest zapobieganie i profilaktyka z zakresu narkomanii prowadzenie 
profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomani. Program jest realizowany wśród młodzieży 

Publicznego Gimnazjum w formie wykładów, programów, warsztatów profilaktycznych 
i promowania zdrowego stylu życia przez prowadzenia zajęć sportowych i innych form 
edukacyjnych. Na zadanie związane z przeciwdziałaniem narkomanii przeznacza się kwotę 
w wysokości 3.500 zł. 
Profilaktyka z zakresu problemów alkoholowych to organizowanie, prowadzenie 
profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Sposób realizacji to wdrażanie efektywnych programów 
profilaktyki dla dzieci i młodzieży, rozwijanie wiedzy w społeczności lokalnej na temat 
problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz prowadzenie różnych 
form działalności informacyjnej i edukacyjnej. Ponadto organizowanie i finansowanie innych 
form działań edukacyjnych i zapobiegawczych tj. widowisk artystycznych, konkursów 
tematycznych, imprez profilaktycznych odbywających się bez udziału alkoholu w tym 
kolejny rok realizacji kampanii "Postaw na rodzinę". Oprócz profilaktyki na miarę 

możliwości prowadzone jest rozwiązywanie problemów alkoholowych tj. zwiększenie 

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 
współuzależnionych. Realizowane jest to przez organizowanie warunków pierwszego 
kontaktu dla osób uzależnionych, współuzależnionych, osób będących w kryzysie, a także 
ofiar przemocy, prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, który zatrudnia Panią 
psycholog i Panią terapeutkę. Z pomocy korzystają osoby dorosłe i dzieci. Są przeprowadzane 
rozmowy edukacyjno-motywacyjne. Sposób realizacji to ułatwienie osobom uzależnionym od 
alkoholu udziału w programach terapeutycznych. 
Dopowiedziała, że do tego punktu ma propozycj ę ze strony Poradni Zdrowia Psychicznego 
i Terapii Uzależnień w Pułtusku o współpracę z tym , że jest propozycja wprowadzenia 
programów profilaktycznych np. pomoc psychologiczna dla osób pozostających aktualnie 
w trudnej sytuacji życiowej tj. w trakcie żałoby po stracie najbliższych osób, po wypadkach 
drogowych, osób doświadczających przemocy, będących w kryzysach w związkach 

partnerskich, w relacjach rodzinnych oraz dla osób, u których występuje problem przemocy. 
Program zaoferowano, jeżeli z terenu gminy Gzy korzystałyby osoby. 
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Przewidywany roczny koszt finansowania - 4.000 zł . Nadmieniła, że w Poradni z porady 
psychologa i lekarza psychiatry korzystają i mogą korzystać osoby w ramach Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 

Drugi Program opracowany przez Poradnię i skierowany do GKRP A jest dla osób, które 
wymagają pomocy z tytuły przemocy w rodzinie. Przewidywany roczny koszt finansowania 
również 4.000 zł. 

Program wsparcia dla rodzin z dziećmi kosztowałby rocznie 1.000 zł. Następnie zapytała, czy 
I rozdział Gminnego Programu byłby zwiększony o kwoty przedstawione przez Poradnię, czy 
zostaje w stanie finansowym jak jest obecnie? 

Członek Komisji Joanna Świderska - zapytała, czy są osoby, które korzystają z Poradni? 
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
T. Linka - odpowiedziała, że są osoby korzystające, ale jest to trudny temat. Często osoba 
pojedzie tylko jeden raz i później nie korzysta. Trudno jest też dociec z jakiego powodu 
rezygnuje, ponieważ osoby uzależnione mają powodów dużo. Dodała, że wcześniej dojazd 
był realizowany ze środków Gminnego Programu. W tej chwili ustawa o wychowaniu 
w trzeźwości mówi, żeby dojazd finansowała gmina ze środków pon10cy społecznej. 

Jej zdaniem, wskazane jest, aby osoby korzystały z porad, ale w ramach NFZ. 
Wójt B. Polańska - uważała, że żeby przeznaczyć jakąś kwotę, to trzeba ją zdjąć 
z Gminnego Programu. Poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Budżetu, 
zaproponowała, żeby zostawić ten temat, żeby zobaczyć jak się to będzie rozwijało, ile osób 
będzie chętnych. Jej zdanien1, Poradnia nie może odmówić współpracy, która odbywa się 
w ramach NFZ. Jest to tylko prośba ze strony Poradni, a zmian finansowych można będzie 
dokonać w trakcie roku. 
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
T. Linka - dopowiedziała, że do sposobów rozwiązywania problemów alkoholowych należy 
również kierowanie osób do placówek lecznictwa odwykowego. Poinformowała, że 

w gminie są osoby, które korzystają z tym, że jedna osoba, gdzie warunki były konieczne, 
ponieważ byłaby poprawa rodziny, po przyjechaniu na urlop zrezygnowała z lecznictwa. 
Chodziło tu o zdrowie rodziny, a nie wyszło. Stwierdziła, że należy liczyć się z tym, że nie 
będzie to wykonanie nawet na 50%. Mówi się, że jeśli wykonanie w 10% lub 20% , to jest 
już sukces. Z Gminnego Programu finansowani są również biegli sądowi, którzy orzekają 
o stopniu uzależnienia od alkoholu, co jest konieczne, jeżeli jest procedura leczenia. Koszt od 

jednej osoby to kwota 500 zł. 
Przewodniczący Komisji Bożena Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia Gmilmego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2015. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za" 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik 5 do 

niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa to 
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drugi dokument planistyczny obok projektu uchwały budżetowej. Obydwa dokumenty są 
spójne ze sobą i budżet nie może być zatwierdzony bez WPF. WPF jest opracowywana na 
okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć kredyty lub pożyczki jak również emisje 
papierów wartościowych, czy umowy wieloletnie. Gmina Gzy opracowała WPF na okres 
2015 -2021, na okres na który zaciągnęła wieloletnie kredyty bankowe. Dane do WPF są to 
dane przenoszone z projektu uchwały budżetowej tj. po stronie dochodów, źródeł 

poszczególnych dochodów, kategorii wydatków uwzględniając w zakresie zmiany 
subwencjonowania gminy, naliczenia dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od 
osób fizycznych obowiązujące od roku 2015. Na podstawie danych wprowadzonych do tabeli 
wyliczane są zasady obliczania limitu zadłużenia. WPF określa jaki jest dopuszczalny 
procent zadłużenia gminy w stosunku do obecnej spłaty rat kredytów wraz z odsetkami. Jest 
to bardzo ważny dokument, ponieważ gdyby został przekroczony dopuszczalny wskaźnik, 
wówczas nie można byłoby zatwierdzić WPF i budżetu. W takim przypadku weszłyby 
sankcje, następne ustawy o finansach publicznych tj. program naprawczy lub zatwierdzenie 
budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową i inne sankcje karne dla gminy wynikające 

z przepisów ustawy. Dochody na rok 2015 zostały wyszacowane według aktualniej WPF. 
Natomiast na lata następne przyjęto wskaźniki wzrostu od 2% do 5%. Niektóre kategorie jak 
subwencje, dotacje zostały zaplanowane w kwotach stałych, ponieważ na dzień dzisiejszy nie 
wiadomo jak będą się kształtować dochody z tytułu dotacji i subwencji, iż co roku ulegają 
zmianom. W związku z tym WPF jest aktualizowana. Na ustalenie wpływów z podatków 
i opłat w stosunku do lat poprzednich przyjęto wzrost jak wyżej. Również ustalono dochody 
szacunkowo na podstawie analizy zasobów mienia komunalnego przeznaczonego do 
sprzedaży w roku 2015 i w latach następnych. Zaplanowano sprzedaż trzech działek we wsi 
Pękowo i jednej działki we wsi Porzowo. Dotacje i środki na inwestycje zaplanowano 
w niewielkich wysokościach, gdyż trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości uda się 

ściągnąć środki unijne. W momencie gdy będą pozyskiwane środki z zewnątrz WPF będzie 
aktualizowana. 
Na 2015 r. dochody ogółem wynoszą zgonie z projektem uchwały budżetowej 10.330.390 zł 
w tym dochody bieżące 10.102.090 zł, dochody majątkowe 228.300 zł. 
Wydatki skalkulowano przy możliwości dochodowej strony jak również analizy zadań, które 
wynikają z przepisów prawa - zadań koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności 

wynikające z przepisów obowiązującego prawa. 
Wprowadzono działania oszczędnościowe dotyczące wydatków stałych. 
Jeśli chodzi o wydatki bieżące zabezpieczono w roku 2015 minimum. W następnych latach 
lekki wzrost, ponieważ wydatki bieżące mają bardzo duży wpływ na wskaźnik. Chodzi tu 
uzyskanie jak największej nadwyżki operacyjnej - różnicy między dochodami bieżącymi, 
a wydatkami bieżącymi. 
Na 2015 r. wydatki zaplanowano w kwocie 9.930.390 zł w tym wydatki bieżące 9.331.925 zł, 
wydatki majątkowe w kwocie 598.465 zł. 
Na obsługę długu wydatki zaplanowano zgodnie z umowami zawartymi i harmonogramem 

spłat rat kredytów. 
Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych. 
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Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie istniejących struktur 
organizacyjnych. W 2015 r. przewidziano wzrost wynagrodzenia w administracji 
i jednostkach organizacyjnych o 2,3% z wyłączeniem wynagrodzeń dla nauczycieli. 
Od 2016 r. założono wzrost wynagrodzenia o 2% dla wszystkich. 
Jeśli chodzi o funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego tj. Rada i Urząd 
- wzrost w latach 2016 - 2021. 
Wynik budżetu jest nadwyżkowy, żeby były środki na spłatę długu w poszczególnych latach. 
Nadwyżkę w roku 2015 i latach następnych przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów. 
Prognoza długu -stan zadłużenia na 31.12.2015 r. - 2.901.050 zł . 
W WPF w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęte zostały dwa przedsięwzięcia w tym 
jedno przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Budowa budynku gospodarczego przy urzędzie 
gminy" i wydatki bieżące na projekt realizowany w Publicznym Gimnazjum w Gzach 
w latach 2014 - 2015, rozpoczęty w roku 2014 pn. "Moja przyszłość" przy udziale środków 
unijnych. 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej 
prognozie finansowej jest pozytywna. 
Członek Komisji Jadwiga Koc - zapytała, czy na sprzedaż działki we wsi Porzowo będzie 
ogłoszony przetarg? Poinformowała, że mieszkańcy wsi Porzowo chcą wykupić działkę, dla 
własnej potrzeby. Nadmieniła, że świetlica we wsi Porzowo stoi na prywatnym gruncie 
i mieszkańcy chcą mieć swoją własność, aby mogli cokolwiek pobudować. W związku z tym 
jej prośba, żeby mieszkańcy wsi mieli prawo kupna działki gminnej o pow. 0,14 ha. 
Nadmieniła, że mieszkańcy na zakup działki chcą przeznaczyć przydzielony fundusz sołecki. 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że działkę można pozostawić we władaniu jako Gmina 
Gzy, ponieważ samorząd nie może kupić działki. Natomiast pieniądze z funduszu sołeckiego 
mogą być przeznaczone na pewne prace na działce. Dodała, że gmina regulację prawną 
działki robiła w 2014 r. i przejęła działkę na własność gminy z myślą do sprzedaży. 
Członek Komisji J. Koc - zapytała, na jaką kwotę była wyceniona działka? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że działka była wyceniona na kwotę ok. 10.000 zł 

i wstawiła ją do projektu budżetu. Jednocześnie dodała, że remiza we wsi Porzowo stoi na 
działce Pana Malinowskiego. Gdy żył ojciec Pana Malinowskiego, to wyrażał zgodę na 
użytkowanie działki. Po przekazaniu całego gospodarstwa synowi, syn nie jest tym 
zainteresowany. Renliza stoi w słabynl stanie, ale mieszkańcy nic nie nlogą robić na działce. 
Dodała, że gdy rozeszła się wiadomość, że działka jest do sprzedaży, był u niej Prezes OSP 
z prośbą, żeby gmina nie sprzedawała działki, straż ogrodziłaby i zagospodarowała działkę. 
Członek Komisji J. Koc- uznała, że jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ wieś 

korzystałaby z działki. Obecna remiza jest w bardzo złym stanie, a mieszkańcy wsi nie mają 
miejsca na zorganizowanie zebrania wiejskiego. Wydaje się jej, że jeśli społeczność chce 
działkę dla swoich celów, to bardzo dobra inicjatywa. Następnie zapytała o drewniany 
budynek Gminy Gzy. 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że budynek został sprzedany. Właścicielem jest Pani 
Milewska, która kupiła 4 mieszkania i Pani Krystek, która kupiła jedno mieszkanie. 
Członek Kontisji J. Koc - zapytała, jaka była cena budynku? 
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Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że cena całego budynku wynosiła 26.000 zł. 
Skarbnik E. Głowacka - dodała, że do WPF Pani Wójt przygotowała trzy autopoprawki: 

11 Zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 25.488, 00 zł w dziale 756 rozdział 756 
paragraf 0490 zwiększenie opłat za odpady wynikające z ustalenia nowych stawek 
i zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 25.488,00 zł z przeznaczeniem na realizację 
świadczenia usług pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy" po przeprowadzonym przetargu. 

21 Zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4210 
o kwotę 5.747,38 zł i zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 5.747,38 w dziale 150 
rozdział 15011 paragraf 6639 z przeznaczeniem na projekt "Przyspieszenie wzrostu 
konkurencji województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego 
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 
wynikającej z partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem 
Mazowieckim i przy udziale środków unijnych, 

31 Zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 10.085,01 w dziale 756 rozdział 75615 
paragraf 0310 i zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 10.085,01 zł w dziale 801 
rozdział 80103 paragraf 2910 z przeznaczeniem na zwrot dotacji wynikającej z rozliczenia 
realizowanego projektu w roku 2014 "Radosne oddziały przedszkolne". 
Nadmieniła, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Budżetu zaproponowano skreślenie 

jednego zadania pn. "Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej 
termomodemizacji budynku Publicznego w Gzach" a wprowadzenie zadania pn. 
"Utwardzenie wewnętrznej drogi dojazdowej przy budynku Publicznego Gimnazjum 
w Gzach". Środki na zadanie pozostają bez zmian. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za" 
przy °głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
wlw projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik 6 do 
niniejszego protokołu. 
Uchwała Nr Ci.335.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 
Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - stanowi 
załącznik nr 7 do niniej szego protokołu. 
Ad. pkt 5, 6 , 7 , 8 , 9, 10. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że wniosek mieszkańców wsi Ostaszewo-Włuski dotyczy 
wsparcia finansowego w kwocie 10.000 zł na ulepszenie drogi biegnącej przez wieś. 

Wyjaśniła, że mieszkańcy wsi Ostaszewo-Włuski, co roku z funduszu sołeckiego utwardzali 
drogę przez wieś masą cementową Okazało się, że po utwardzeniu masa ta bardzo się ściera 
i się z niej kurzy. W z 2014 r. mieszkańcy wsi przeznaczyli na wykonanie na znacznej części 
drogi bido-asfaltu i proszą o dodatkowe środki na ten cel. Nadmieniła, że jej propozycja to, 
nie zmienianie budżetu. 
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Komisja uznała, że obecnie nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 
Wniosek będzie rozpatrywany w miarę posiadanych środków finansowych po uchwaleniu 
budżetu Gminy Gzy na rok 2015 r. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że następny wniosek radnego i sołtysa wsi Begno Pana 
Piotra Kownackiego dotyczy podjęcia stanowczych i konkretnych działań na rzecz 
modernizacji drogi gminnej łączącej się z drogami powiatowymi Gzy-Gąsocin i Szyszki 
Gołymin poprzez położenie nawierzchni asfaltowej. 
Komisja stwierdziła, że wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie ze względu na brak 
środków finansowych. Wniosek będzie rozpatrywany w miarę posiadanych środków 

finansowych po uchwaleniu budżetu Gminy Gzy na rok 2015. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że radny Pan P. Kownacki i mieszkańcy wsi Nowe 
Skaszewo złożyli wniosek o podjęcie wszelkich działań na rzecz modernizacji drogi gmiImej 
łączącej się z drogami powiatowymi Borza -Skaszewo i Żebry Włosty - Gzy poprzez 
położenie nawierzchni asfaltowej. 
Wyjaśniła, że w załączniku nr 10 - Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnią 
prognozą finansową na 2015 r. jest ujęte jest zadanie pn. Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej drogi gminnej Sulnikowo - Skaszewo. 
Jednocześnie dodała, że wcześniej opracowana dokumentacja stała się nieaktualna z uwagi na 
brak uregulowania stanu prawnego drogi. Obecnie po dokonaniu pomiarów geodezyjnych 
i przejęciu gruntów, które znajdują się pod drogą do gminy wpływają wypisy. Pozostało 
założenie księgi wieczystej i opracowanie dokumentacji na drogę. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski - zapytał, a wtedy kiedy była wykonywana dokumentacja? 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że wtedy, kiedy była wykonywana dokumentacja gmina 
wstawiła drogę realizowaną z FOGR gdzie nie była wymagana księga wieczysta. 
Członek komisji Z. Kaczorowski - zapytał, czy w momencie, kiedy dotacja była udzielona 
wcześniej, zaczęły się problemy, czy nie, gdyby gmina przystąpiła do realizacji? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że wtedy jeszcze, kiedy gmina składała wniosek, 
dopiero gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o regulację prawną. Wtedy nie 
było jeszcze dokonanych podziałów działek od gospodarstw indywidualnych. Po podziałach 
są inne numery działek. Jej zdaniem, droga ta będzie spełniała warunki, żeby ubiegać się 
o dofinansowanie ze środków unijnych, ponieważ łączy dwie drogi powiatowe. Wniosek 
o dofinansowanie będzie można składać pod koniec roku, natonliast realizacja całości drogi 
w 2016 r. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski - zapytał, czy realna jest realizacja drogi powiatowej 
Słończewo - Żebry-Falbogi? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy jest to realne. 
Komisja stwierdziła, że w załączniku nr 10 - Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte 
wieloletnią prognozą finansową na 2015 r. jest ujęte jest zadanie pn. "Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej Sulnikowo - Skaszewo". Łączne 
koszty finansowania na rok 2015 - 35.000 zł 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że trzeci wniosek radnego Pana P. Kownackiego dotyczy 
przyjęcia odcinka drogi. 
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Wyjaśniła, że droga biegnie nie na gruntach gminy Gzy, po jednej stronie są grunty Gminy 
Sońsk, a po drugiej Gminy Gołymin -Ośrodek. 
Następna część drogi to granica gminy, droga w połowie należy do Gminy Gzy, a w połowie 
do Gminy Sońsk. Gmina nie może przejąć drogi ze względu na zmianę granic w/w Gmin. 
Komisja uznała, że przejęcie drogi od w/w Gmin jest niemożliwe ze względu na zmianę 
granIC gmIn. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że kolejny wniosek został złożony przez Pana Konrada 
Pilińskiego ze wsi Tąsewy, który dojazd do swojego gospodarstwa ma od wsi Zalesie 
o długości 450 lub. Drogę tę stanowią w części grunty wsi Zalesie, a dalej lasek Pana 

Pilińskiego. Nadmieniła, że gospodarstwo rolnika jest duże, powyżej 40 ha. Utrzymywane 

jest w nim bydło mlecze, jałowizna i opasy. Mleko odbierane jest co drugi dzień. Kładąc 


asfalt, co roku przez 3 lata po 150 mb wykonane byłoby 450 mb drogi asfaltowej. 

Zaproponowała zobaczyć jak funkcjonują takie drogi w sąsiednich gminach ( Kamiewo 

i Sońsk) i spróbować jeśli będą pozwalały środki finansowe .Natomiast w tej chwili nie jest 

to możliwe. 


Komisja uznała, że z uwagi na ograniczone środki finansowe, możliwe jest jedynie 

wykonanie remontu wskazanego odcinka drogi przez żwirowanie. 


Wniosek będzie rozpatrywany w miarę posiadanych środków finansowych po uchwaleniu 

budżetu Gminy Gzy na rok 2015. 

Wójt B. Polańska - przedstawiła wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, w którym zwraca się 


o możliwość dofinansowania zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 3405W Łady - Winnica w miejscowości Zalesie - Lenki". Powiat proponuje wykonanie 

500 mb drogi. Szacunkowy koszt zadania 400.000 zł. Wniosek o dofinansowanie będzie 


składany do FOGR w terminie do 31.01.2015 r. Powiat zwraca się z prośbą o zadeklarowanie 

na ten cel pewnej kwoty. Nadmieniła, że wnioski takie zostały złożone również do innych 

gmin. Chodzi tu o współudział gminy, w której jest realizowane zadanie. Powiedziała, że na 

realizację drogi w miejscowości Zalesie gmina przekazywała dwukrotnie po 40.000 zł. Myśli, 


że deklaracja kwoty będzie z wolnych środków, bez zmian w budżecie gminy. Dodała, że 


jest to droga w fatalnym stanie, przy której mieszka trzech rolników. 

Członek Komisji J. Świderska - zapytała, czy asfalt będzie do Państwa Ruszczyńskich? 


Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że asfaltu do Państwa Ruszczyńskich nie będzie, asfalt 

będzie położony tylko do zakrętu. Myśli, że maksymalnie gmina może zadeklarować kwotę 


30.000 zł. 


Jednocześnie przypomniała, że podobny odcinek drogi powiatowej znajduje się we wsi 

Borza-Strumiany. Jednak do realizacji drogi nie może dojść z uwagi na problem z jedną 


działką, do której należą spadkobiercy. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - zapytała o drogę gminną we wsi Wójt y

Trojany. 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że do granicy z Gminą Kan1iewo zostało do wykonania 

ok. 300 mb. Jeżeli Gmina Kamiewo położyłaby asfalt od swojej strony to asfalty należałoby 


połączyć. Asfalt został położony za zabudowania Państwa Brach i nie jest już źle. 
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Dodała, że fatalny jest stan drogi biegnącej do wsi Krzemień Gmina Kamiewo we wsi 
Grochy - Imbrzyki przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - powiedziała, że ma odczucie, że ważniejszy 

jest odcinek drogi przy RSP jak we wsi Wójt y-Trojany. Dodała, że na drodze gminnej we wsi 
Mierzeniec chciałaby znaki drogowe. 
Wójt B. Polańska - poinfonnowała, że kiedy była realizacja drogi we wsi Wójt y -Trojany 
to wykonawca określił, że koszt dokończenia drogi byłby w granicach 40.000 zł. 
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - wyjaśnił, że byłaby to jedna warstwa asfaltu 
o grubości 5 cm, droga jest w marę utwardzona. 
Przewodniczący Rady L. Pytel- wracając do zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 3405W Łady - Winnica w miejscowości Zalesie - Lenki" powiedział, że kosztorys 
szacunkowy po przetargu obniży się, ponieważ do założenia będzie mniej zjazdów na działki. 
Zjazd był planowany na każdą działkę, ale z uwagi na konsultacje przeprowadzone 
z właścicielami zjazdów będzie dużo mniej. Przybliżona cena jednego zjazdu na 
nieruchomość z zaporami bocznymi przy szerokości, co najmniej 6 mb to kwota 8.000 zł. 
Poinformował, że było porozumienie między poprzednim Wójtem, a Wójtem Gminy 
Winnica Panem Szubertem na cały ciąg przebudowy drogi. Były też pewne dokumentacje 
uzgodnieniowe. Zahamowanie było tylko od strony Skórznic, ponieważ droga biegła 

wężykiem. Właściciel nieruchomości przez które biegła droga wyraził pisemną zgodę. 

Z uwagi na to, że nie było zainteresowania ze strony władz Gminy Winnica, drogę sobie 
odpuszczono. Natomiast droga od strony naszej gminy od roku 2008, z przerwami ale jest 
kontynuowana. Zostały wykonane 4 odcinki drogi po 400 mb, co dało razem 1.600 mb. 
Uznał, że być może obecne władze Gminy Winnica dojdą do wniosku, że powyższa droga 
jest ważna też i dla nich. Podkreślił, że jest to ciąg drogi Porzowo - Gzy - Gzy Wisnowa 
Łady - Zalesie -Winnica. Jadąc tą drogą pojazdy mogą się rozjeżdżać w kierunku Płońska, 
Winnicy i Pułtuska. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie wniosek Zarządu 
Powiatu w Pułtusku o zadeklarowanie dofinansowania przebudowy drogi powiatowej 
Nr 3405W Łady - Winnica w miejscowości Zalesie Lenki w kwocie 30.000 zł. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" rozpatrzyła wniosek 
deklarując kwotę w wysokości 30.000 zł . 
Środki finansowe na dofinansowanie będą pochodzić z wolnych środków po rozliczeniu roku 
budżetowego 2014 r. 
Wnioski stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 11. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że projekt uchwały budżetowej został sporządzony 

w terminie do 15.11.2014 r. i przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
i Przewodniczącemu Rady Gminy. 
Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2015 r. jest 
pozytywna. 
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Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że dochody bieżące nie mogą być niższe od wydatków 
bieżących i od kilku lat są na tym samym poziomie, co jest bardzo niepokojące ze względu na 
rosnące wydatki. W związku z tym oszczędza się maksymalnie na wydatkach, a to również 
przekłada się na inwestycje. 
Struktura dochodów na 2015 r. przedstawia się następująco: 
- subwencja ogólna - 47,37%, 

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami
13,10%, 

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 3,11 %, 
- dochody z tytułu podatków i opłat i pozostałe własne - 34,87%, 
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 0,58% 
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej skich 

0,97%. 
Ogółem dochody wyszacowane zostały na kwotę 10.330.390 zł. 
Największe dochody w gminie stanowią dochody od osób prawnych i fizycznych. 
Planowane dochody w tym dziale wynoszą 3.384.474 zł. Na kwotę składają się dochody 
z tytułu podatków i opłat. Ustalona cena żyta z 1 ha przeliczeniowego do podatku wynosi 
50 zł. Średnia cena skupu żyta opublikowana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 r. wynosi 61,37 zł za dt. Skutki 
obniżki ceny żyta wynoszą 206.383 zł, co przekłada się na subwencję wyrównawczą. 
Dochody z tytułu opłat w kwestii czystości i porządku w gminie skalkulowano w kwocie 
302.400 zł. 


W dziale Różne rozliczenia - kwota 4.893.942 zł. Są to dochody z subwencji ogólnej z tego 

- subwencja części wyrównawczej - 2.087.467 zł; 


- subwencja części oświatowej - 2.806.475 zł, która jest liczona wg wskaźnika dochodów 

podatkowych w gminie w stosunku do liczby mieszkańców jak również do liczby 

mieszkańców w kraju. Wskaźnik G (wpływy z podatków plus skutki udzielanych zwolnień) 


na rok 2014 wynosił 835,89 zł, na rok 2015 jest o 3,39% wyższy i wynosi 864,25 zł. 


Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju na rok 2014 wynosił 1.358,98 zł, na rok 2015 

jest wyższy o 5,61 % wynosi 1.435,18 zł. 


Ponadto gnlina otrzynluje kwotę uzupełniającą subwencji wynikającą z gęstości zaludnienia. 

Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km2 wynosi 37,641 zł, w kraju 123,115. 

Subwencje ustalane są na podstawie projektu budżetu państwa, który jest już zatwierdzony, 

ale gmina nie otrzymała jeszcze ostatecznej kwoty i może ona ulec zmianie. Ostateczne dane 

będą naj prawdopodobniej w miesiącu marcu bieżącego roku. 

W dziale Oświata i wychowanie dochody zostały wyszacowane na kwotę 243.888 zł. 


Dochody bieżące to planowane dochody z wynajmu hali sportowej, dochody z tytułu odsetek 

na rachunku bankowym, wpływy z wpłat gmin na zadania bieżące przedszkoli i dochody 

z tytułu dotacji na finansowanie wydatków z udziałem funduszy europejskich - realizacja 


projektu "Moja przyszłość" i "Bajkowy oddział przedszkolny" . 

W dziale Pomoc społeczna - kwota 1.523.700 zł. Są to dotacje celowe na zadania zlecone 


rządowe i dofinansowanie zadań własnych. 
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W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane dochody bieżące 
w kwocie 6.000 zł to dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie . .
w nIm zn1lan. 


Jeśli chodzi o wydatki muszą one być niższe jak dochody, równe dochodom, a jeżeli są 


wyższe musi być wskazane źródło pokrycia wydatków. W związku z tym jest zaplanowana 

nadwyżka na spłatę kredytu w wysokości 400.000 zł w roku 2015. 

Ogółem plan wydatków wynosi 9.930.390 zł w tym: 

wydatki bieżące 9.331.925 zł i wydatki majątkowe 598.465 zł. 


W dziale Rolnictwo i łowiectwo - planowane wydatki na rzecz Izb Rolniczych i energii 

studni głębinowej w Kozłowie, wydatki majątkowe - 30.000 zł na opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 


W dziale Transport i łączność - plan 464.004 zł na bieżące utrzymanie i remonty dróg. 
238.436 zł w tym fundusz sołecki i wydatki majątkowe 225.568 zł realizacja zadań zgodnie 
z załącznikiem nr 10 do projektu uchwały tj. "Opracowanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej na drogę gminną Sulnikowo - Skaszewo" - 35.000 zł ,Przebudowa drogi 
gminnej we wsi Żebry Wiatraki" - 150.000 zł., modernizacja drogi we wsi Ostaszewo 
Wielkie, Ostaszewo -Włuski i Łady - 18.262 zł, wykonanie rowów odwadniających i montaż 
przepustów - 22.306 zł. 
W dziale Gospodarka mieszkaniowa - utrzymanie zasobów mieszkaniowych i gospodarka 
gruntami - 16.197 zł, kwota 5.000 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach 

zabudowy. 
W dziale Administracja publiczna - 1.865.387,76 zł w tym 1.705.127,76 zł to wydatki 

bieżące - utrzymanie administracji, obsługa Rady. Stan zatrudnienia w urzędzie 24 etaty 
pełnozatrudnionych, w tym w przeliczeniu na pełnozatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych 3 i 1/4 etatu, okresowe zatrudnienie przy udziale środków z Powiatowego 
Urzędu Pracy. 
Średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń 102,3% plus składka ZUS i zabezpieczenie wydatków 
bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu. 
Na wydatki majątkowe zaplanowano 160.260 zł w tym 10.260 zł. - projekt partnerski 

z Wojewodą Mazowieckim "Rozwój elektronicznej adn1inistracji" i "Budowa budynku 
gospodarczego na potrzeby urzędu gminy" - 150.000 zł. 
W dziale Naczelne urzędy organów państwowych - 675 zł dotacja na aktualizację spisu 

wyborców. 
W dziale Obrona narodowa - 500 zł z dotacji celowej. 
W dziale Bezpieczeństwo publiczne i i ochrona przeciwpożarowa 78.400 zł. - utrzymanie 
jednostek ochotniczych straży pożarnych.. 
W dziale Obsługa długi publicznego - odsetki od zaciągniętych kredytów - 130.000 zł. 
W dziale Różne rozliczenia - rezerwa ogólna 38.000 zł na wydatki zaplanowane w budżecie 

i rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 22.000 zł . 
W dziale Oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki w kwocie 4.811.255,24 zł. 
w tym wydatki bieżące 4.661.955,24 zł i wydatki majątkowe - 149.300 zł - realizacja 
projektu "Bajkowy oddział przedszkolny", zakup tablicy multimedialnej, wyposażenia na plac 
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zabaw. Projekt jest realizowany przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie, zakup 

komputera dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach - 4.000 zł z funduszu sołeckiego, 


wykonanie łazienki w PSP w Przewodowie - 50.000 zł, opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej termomodernizacji Publicznego Gimnazjum w Gzach - 20.000 zł 


i zakup kserokopiarki do PG w Gzach -7.000 zł. 


Gmina prowadzi dwie szkoły podstawowe: PSP w Przewodowie i PSP w Skaszewie. 

Dotacja podmiotowa dla SSP w Gzach ogółem - 296.081,28 zł. Dotacja jest ustalona wg 

wskaźników z roku poprzedniego. Po zatwierdzeniu i otrzymaniu metryczki dotacja ta na 

pewno ulegnie zmianie. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim - plan wydatków 991.969 zł. 


Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym - plan 1.240.528 zł. 


Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych - plan 433.352,96 zł. 


Przedszkola - plan 10.000 zł wypłaty na rzecz gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli 

z naszej gmIny. 

Publiczne Gimnazjum - plan wydatków 1.634.286 zł. 


Dowożenie uczniów do szkół - plan 120.000 zł. 


Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 11.058 zł. 


W pozostałej działalności - plan 67.480 zł - realizacja projektu "moja przyszłość" w PG Gzy 

- 13.030 zł oraz wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i fundusz socjalny dla 

nauczycieli emerytów. 

W dziale Ochrona zdrowia - plan wydatków 46.200 zł - realizacja Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

W dziale Pomoc społeczna plan wydatków 1.765.499 zł - realizacja zadań rządowych 


zleconych, dofinansowanie zadań własnych i środki gminy. 

Gmina płaci również za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jednej mieszkanki z terenu 

gminy wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby i niepełnosprawności - 31.000 zł. 


Rodziny zastępcze - plan 24.000 zł, jest to częściowy zwrot opłat za dzieci przebywające 


w rodzinach zastępczych. 


Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 6.232 zł. Na zadanie to 


gmina otrzyma częściowo dotację z budżetu państwa. 


Wspieranie rodziny plan 8.986 zł - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny 


w celu wykonywania zadań ustawowych. 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.300.000 zł. 


Dodatki mieszkaniowe - plan 1.000 zł. 


Zasiłki stałe - plan 65.000 zł 


Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 203.881 zł. 


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 9.000 zł. Gmina otrzymuje 


dotację na 1 dziecko. 

Pozostała działalność - plan wydatków 59.500 zł na realizację dożywiania dzieci w szkołach. 


Zakupywane są posiłki dla dzieci spełniających wymogi, do których 20% dokłada gmina, 


a 80% dokłada budżet państwa. 
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W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 8.000 zł - wydatki na stypendia socjalne. 
Zadanie jest realizowane przy udziale budżetu państwa. 

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wydatków 488.037 zł. 
Kwotę przeznacza się na oświetlenie dróg , konserwacja urządzeń oświetleniowych, opieka 
nad bezdomnymi zwierzętami i wydatki związane z gospodarką odpadami. 
W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wydatków 132.990 zł mieści się 
utrzymanie bieżące świetlicy w Gzach i częściowo w Kozłówce. 
W dziale Kultura fizyczna i sport - plan 10.000 zł - wydatki związane są z organizowaniem 
wyjazdów na zawody sportowe. 
Poinformowała, że wydatki to minimum potrzeb. A budżet w ciągu roku po stronie dochodów 
i wydatków będzie ulegał zmianom. 

Wójt B. Polańska - dodała, że budżet musimy tak realizować, aby nie przekraczać 

wydatków, ponieważ na dołożenie w poszczególnych działach nie ma skąd. 
Następnie powiedziała, że w załączniku "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 r." do 
projektu uchwały budżetowej proponowała "Opracowanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej termomodernizacji budynku PG w Gzach" jednak zaszła pilna potrzeba 
utwardzenia wjazdu od strony Państwa Gerwatowskich. W powyższej drodze znajduje się 
studzienka i wjeżdżające autobusy mają tam problem, a zniszczeniu nawet uległa siatka. 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach Agnieszka Domańska - powiedziała, że tak 
naprawdę autobusy nie powinny tam wjeżdżać. A to, że autobus wpadł w poślizg to winna 
ewidentna kierowcy dlatego, że kierowcy wiedząjakie są warunki techniczne. Tak naprawdę 
to autobusy nie powinny wjeżdżać na kostkę przed halą sportową. Kostka gdy była po raz 
pierwszy położona - grubość nr 6 okazuje się, że nie spełnia parametrów technicznych do 
ciężkich pojazdów. A oprócz autobusu wjeżdża tam samochód z olejem napędowym. 
W związku z tym następuje wtórne niszczenie nawet tego placu, co jest przed szkołą. Nie wie, 
czy jest to dobre rozwiązanie pod kąten1 drogi przeciwpożarowej do autobusu, tym bardziej, 
że z tyłu szkoły jest plac betonowy, który kruszeje i autobusy wręcz potęgują dalsze 
niszczenie tego placu. Uznała, że prawdą jest, że odwodnienie szkoły jest bardzo ważne. 
Dlatego, że było częściowe odwodnienie za pomocą studzienek, które są między szkołą, 
a jezdnią. Dalszym ciągiem miało być wykopanie rowu głębokiego, który odprowadzałby 
nadmiar wody. Jest to bardzo widoczne, gdy są bardzo ulewne deszcze. Z uwagi na to, że nie 
ma gleby przepuszczalnej, wszystko zatrzymuje się na powierzchni gliny i wszystko tonie. 
Dalej powiedziała, że wcześniej mówiono częściej o termomodernizacji budynku, bo 
w szkole jest zimno. Natomiast odwodnienie też jest ważne. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że jeśli chodzi o odwodnienie, to w ubiegłym roku były 
poczynione pewne starania odnośnie odwodnienia od drogi powiatowej. Chodzi tu o kryty 
rów i odprowadzenie wody. Według kosztorysu kosztowałoby to 46.000 zł. Wykonanie 
zadania nie doszło do skutku. W związku z tym postara się ponowić sprawę w tym roku, 

żeby zrobić solidne odwodnienie terenu. 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska - dodała, że trzeba odwodnić 
i fundamenty. Dlatego, że w szatni cały czas w pewnym miejscu od wilgoci odpada tynk. Po 

naprawieniu w lecie jest względnie czysto i ładnie. 
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A gdy przejdzie jesień od nowa postępuje wilgoć. Dlatego odwodnienie jest bardzo ważne. 
Faktem jest, że w szkole jest też bardzo zimno. Na korytarzu jest bardzo chłodno, w klasach 
trochę lepiej, bo jest więcej dzieci. Ogólnie bardzo zimny jest cały blok wschodni od drogi. 
Powodem tego są wszystkie cienkie ściany i nieszczelne okna. Nie mówiąc o tym, że 

w kserokopiarce wilgotnieje papier i jest to utrudnienie. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że w tej chwili trudno jest jej powiedzieć jaka będzie 
potrzebna kwota na opracowanie takiej dokumentacji, żeby można było starać się 

o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski - zaznaczył, że jest to poważny problem, bo jeżeli odłoży 
się jeszcze w tym roku opracowanie dokumentacji, która byłaby dopiero w następnym roku, 
to będzie się czekać i czekać. Potwierdził, że w szkole jest rzeczywiście jest bardzo zimno. 
Dodał, że Pani Wójt zna tę sprawę. Według niego zrobiły się dwa problemy poważne 
jednocześnie. 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska - uznała, że nie jest to 
jednocześnie, tak było od zawsze. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski - przyznał, że tak było od zawsze tylko, że gdyby 
sukcesywnie szukano rozwiązań przez wiele lat wcześniej, to już pewnie część problemów 
by minęła. 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska - jej zdaniem można 

powiedzieć, że część problemów była rozwiązana, odwodnienie jednak nastąpiło. Pięć lat 
temu pojawiły się studzienki i do przedszkola mogli wszyscy przejść suchą stopą, a tam 
wszystko tonęło. Chodnik był pokryty kostką, a cały czas stała tam woda. Pod kątem studni 
wykopanej na boisku byli geolodzy, którzy powiedzieli, że nie nla tam żadnej gleby. Jest tam 
tylko warstwa skał i warstwa nieprzepuszczalna gliny. Dlatego przy silnych opadach woda nie 
wsiąka, a utrzymuje się na powierzchni, nie wyparuje albo stopniowo nie wsiąknie w ten 
teren. Było tak od początku jak powstała szkoła. Jej zdaniem, gdyby wcześniej budowa 
szkoły była podwyższona nawet na sztucznym nasypie to wszystko poszłoby w górę i byłoby 
inaczej. Poza tym miałaby też znaczenie niwelacja terenu, od drogi jest spadek do szkoły, 
a powinno być odwrotnie. Uznała, że odpowiednia głębokość rowu wzdłuż drogi powiatowej 
i studzienki bardzo ułatwiłby sprawę. 
Wójt B. Polańska - dodała, że kosztorys na odwodnienie działki na całej szerokości był 

wyszacowany na kwotę 50.000 zł z tym, że rów należałoby pogłębić, aby woda miała 
odpływ. Obiecała, że w tym roku będzie chodziła przy temacie odwodnienia działki, żeby 
udało się to zrobić. 
Dodała, że z autobusami jest problem nie tylko w PO w Ozach, ale i PSP w Przewodowie, 
ponieważ przy przebudowie drogi wojewódzkiej zjazd uległ likwidacji. Jednak gminy nie stać 
na wszystko. Dlatego w budżecie gminy na 2015 r. w PSP w Przewodowie zaplanowała 
dokończenie wymiany rur wodnych i wykonanie łazienek za kwotę 50.000 zł. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Anna Zalewska 
poinformowała, że za szkołę na boisko wjeżdżają 4 autobusy. Nadmieniła, że kierowcy nie 
chcą parkować na noc przy cmentarzu gdyż się boją, a dodatkowo teren ten nie jest 

oświetlony. 
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Członek Komisji Z. Kaczorowski - wracając do kwestii PG, uznał, że może należy 

poszukać możliwości, żeby zrobić i jedno i drugie przynajmniej częściowo. Według niego 

opracowanie dokumentacji da możliwość szybkiego działania w następnyn1 roku. Nie 

wyobraża sobie, żeby tak dalej trwało. Przyznał, że z odwodnieniem terenu przy szkole też 
jest problem. Następnie zapytał Panią Wójt, czy były rozmowy w kierunku takim, że 

częściowo koszty pokryłby Powiat? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że rozmowa była o całkowitym pokryciu kosztów, 
iżjest to droga powiatowa. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski - zapytał, czy teraz Pani Wójt rozmawiała na ten temat? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w tym roku jeszcze nie miała okazji. Rozmawiała 
z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, ale w tej chwili już tam nie pracuje. Myśli, że 

współpraca z nowym Panem Starostą nie będzie układała się gorzej jak poprzednio i pewne 
tematy uda się załatwić. Nie wie jak to będzie czasowo, ale teraz ten temat jest jeden 

z najważniejszych. Po uzgodnieniach będzie przekazywała wszystkie informacje na ten 
temat. 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska - jej zdaniem, powinno być tak, 

że wszystkie autobusy mają zatoczki postojowe, zakręcają i nie wjeżdżają w ogóle na plac 
szkolny. 
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - uznał, że takiego rozwiązania raczej nigdy nIe 
będzie. Autobusy muszą wjeżdżać, bo gdzie będą stać, przy drodze. Za wąski jest pas 

drogowy i chodzi o bezpieczeństwo. W związku z tym nikt się na to nie zgodzi. 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska - podała rozwiązanie 

techniczne zgodne z BHP, zastosować dobrą podbudowę i kostkę, żeby autobusy wjeżdżały 
na plac z tyłu. 

Członkowie Komisji Z. Kaczorowski i Joanna Świderska - byli za tym, żeby z załącznika 
nr 10 - wydatki na zadania inwestycyjne nie zdejmować zadania pn. "Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodemizacji budynku PG w Gzach". 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że przyczyną zimna w szkole są może okna. 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska - dodała, że przyczyną zimna 

w szkole są nie tylko ni e szczelne okna ale i znaczenie mają też ściany. 

Członkowie Komisji Z. Kaczorowski - powiedział, że w szkole dziwnie działa ogrzewanie

gdy jest bardzo duży mróz kaloryfery są nie do dotknięcia, a dzisiaj (mrozu nie było) były 

ledwie lekko ciepłe, ale w środku było chłodno. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - dodała, że na hali sportowej działają słało 
drzwi zewnętrzne i można byłoby coś zrobić, żeby się zamykały. 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska - wyjaśniła, że drzwi były 

napraWIane. 
Członek Komisji J. Świderska - odnośnie etatów w szkołach podstawowych i przedszkoli 
zapytała, czy w PSP w Skaszewie etaty w ilości 9,37 to tylko etaty nauczycieli klas I-VI, czy 
liczone są też etaty z przedszkola, ponieważ widzi, że jest 42 dzieci oraz 2 etaty nauczycieli 

i 1 etat asystenta nauczyciela? 
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Jeśli jest to rozdzielone, razem daje 12,37 etatów, a w roku 2014 było razem 11,17 etatów. 
Jeśli jest to rozdzielone to daje wzrost. Jeśli chodzi o obsługę było 4,5 etatu, obecnie jest 5 
etatów. 

Jeśli chodzi etaty w PSP w Przewodowie i jeśli są rozdzielone to razem wychodzi jej 
16 etatów, w roku 2014 było 15,06. 

Jeśli nie jest to rozdzielone to wychodzi na to, że etatów jest mniej, a jeśli jest rozdzielone to 
etatów wychodzi więcej. 

Powiedziała, że zajrzała do poprzednich uchwał budżetowych z 2012 r. kiedy była 

likwidowana jedna ze szkół. W trzech szkołach było 29,6 etatów nauczycieli. Jeśli teraz jest 
rozdzielone i jest 16 etatów w PSP w Przewodowie, a 12,37 etatu w PSP w Skaszewie, to 
razem wychodzi 28.37 etatów, czyli jest tylko 1,23 etatu różnicy w dwóch szkołach, a kiedyś 
w trzech szkołach. 

Wójt B. Polańska - zapytała, czy to jest różnicy przed likwidacją i po likwidacji? 
Członek Komisji J. Świderska - odpowiedziała, że tak. Dlatego chce wiedzieć, czy etaty są 
rozdzielone. 

Odnośnie PSP w Skaszewie przytoczyła, że planowane zatrudnienie: 9,37 etatu nauczycieli 
w tym 1,37 niepełnozatrudnionych i 5 etatów pracowników obsługi. 
Oddziały przedszkolne - 42 dzieci oraz 2 etaty nauczycieli i 1 etat asystenta nauczyciela. 
PSP w Przewodowie - planowane zatrudnienie: 13 etatów nauczycieli w tym l etat 
niepełnozatrudnionych oraz 5 etatów obsługi i 3 etaty palaczy. 
Oddziały przedszkolne przy PSP w Przewodowie - 39 dzieci oraz 2 etaty nauczycieli i 1 etat 
asystenta nauczyciela. Wychodzi jakby zatrudnienie w szkołach i etaty w przedszkolach były 
rozdzielone. 
Sumując, wychodzi więcej etatów niż było w 2014 r., a zaczynamy się zbliżać do tego, że 
w dwóch szkołach będzie tyle samo etatów nauczycieli. 
Jeśli chodzi o liczbę dzieci w 2012 r. w PSP w Przewodowie było 105 dzieci, w tej chwili 
jest 96 dzieci. 
W PSP w Skaszewie było 64 dzieci, w tej chwili jest 69. 
Uznała, że wszyscy nie chcą paradoksu (bo była likwidowana jedna szkoła, bo było za dużo), 
że w dwóch szkołach jest tyle samo etatów nauczycielskich, co było w trzech szkołach. 
W PG w Gzach w roku 2014 było 17 etatów, w tym roku 16,61 etatów. 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska - wyjaśniła, że w jej szkole jest 
bez zmian, tylko mniej godzinowo, ponieważ część nauczycieli uzupełnia etaty. 
Członek Komisji J. Świderska - dodała, że jest kwestia tego, że jest tyle etatów. A później 
dopłaca się nauczycielom jednorazowe dodatki uzupełniające, na które składają się nie małe 
kwoty. 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że według dokumentów jakie posiada w PSP 
w Skaszewie pełnozatrudnionych byłoby 7 osób. Niepełnozatrudnieni to Pan Kaczorowski 
zatrudniony na 9/18 ( 9 godz. ma w PG w Gzach, a uzupełnia w PSP w Skaszewie), ksiądz 
Bogdan Adamowicz - 10 godz. religii, Pani Szpigiel - 2 godz., Pan Zaremba - 8 godz. - etat 
uzupełnia w PSP w Skaszewie i Pan Oleksa zatrudniony Y2 etatu. 
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W oddziale przedszkolnym ( 2 oddziały) zatrudnione jest 2 osoby - Pani Paulina Lachowska 
i Pani Iwona Brun, która jest na zastępstwie za Panią Małgorzatę Rudzińską. 
Członek Komisji J. Świderska - powiedziała, że chodzi o to, że radni dostająjakieś cyfry, 
a one z roku na rok rosną. Dodała, że można wej ść na Portal Gminy Gzy gdzie są wszystkie 
uchwały i można wszystkie uchwały z każdego roku budżetowego przejrzeć. 
Poinformowała, że w 2014 r. razem wszystkich etatów w PSP i przedszkolu w Skaszewie 
było 11,17, a teraz jest 9,37 etatu plus 3 etaty w przedszkolach. 
Wójt B. Polańska - jej zdaniem, tak nie można rozpatrywać, trzeba rozpatrywać globalnie, 
ponieważ w 2014 r. część nauczycieli była zatrudniona w PSP w Skaszewie, a teraz przeszła 
do PSP w Przewodowie. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska - za przykład 
podała Pana Bobowskiego, gdzie po likwidacj i PSP w Gzach miał rok pracować w PSP 
w Skaszewie, a później przej ść do PSP w Przewodowie. Wcześniej miał Y2 etatu, a teraz 
pracuje na cały etat. Jeśli chodzi o osobę, która pracuje w przedszkolu jako asystent 
nauczyciela jest to osoba z Powiatowego Urzędu Pracy. 
Wójt B. Polańska - stwierdziła, że to samo jest w PSP w Skaszewie gdzie asystent 
nauczyciela również jest z Powiatowego Urzędu Pracy. Dodała, że w PSP w Przewodowie 
jest jeszcze nauczyciel wspomagający do ucznia z autyzmem z kI VI, który pracuje na pełnym 
etacie. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska - dodała, że 

nauczyciel wspomagający powinien być obecny na wszystkich godzinach lekcyjnych 
z ucznienl i powinien być zatrudniony na 1 i Y2 etatu. 
Członek Komisji J. Świderska - zapytała o Y2 etatu w PSP w Skaszewie. 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że chodzi tu o Y2 etatu Pani sekretarki gdzie było 
zalecenie Kuratorium Oświaty, ponieważ sekretariat był czynny od godz. 8.00 do godz. 
12.00, później nie nikt nie odbierał telefonów. Etat został zwiększony od września 2014 r. 
Dlatego wcześniej było 4iY2 etatu, a teraz jest 5 etatów (3 woźne,1 konserwator i 1sekretarka). 
Jej zdaniem, badając zatrudnienie w szkołach należałoby przeanalizować latami wszystkie 
szkoły, ponieważ co roku były zmiany. Nauczyciele z PSP w Skaszewie przeszli do PSP 
w Przewodowie, a z PO do PSP w Skaszewie. 
Członek Komisji J. Świderska - uznała, że na jakiejś podstawie są te wyliczenia. Biorąc 
wszystkie uchwały po kolei z każdego roku w podpunktach wychodzi coraz więcej. 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska - powiedziała, że 

matematycznie. Za przykład podała PSP w Skaszewie, w której było po 6 - 7 godzin 
ponadwymiarowych, a w PG w Gzach brakowało godzin. To dzięki temu, że były godziny 
ponadwymiarowe w PSP w Skaszewie 4 nauczycieli mogło wejść aż na połowę etatu. Są to 
dwa pełne etaty. Dlatego pewne dane wynikają z tego, że były godziny ponadwymiarowe. 
Nie jest to więc tworzenie sztucznych etatów, tylko rozpracowanie godzin 
ponadwymiarowych na etaty. Do wychowania fizycznego, do matematyki, do informatyki 
PG ma 8-9 godzin, czyli Y2 etatu plus ponadwymiarowe godziny. Wynika z tego, że PSP 
w Skaszewie poratowała PG w Gzach, bo 4 nauczycieli zostałoby na 9/18 etatu. 
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W związku z tym nie jest to manipulacja tylko wykorzystanie godzin ponadwymiarowych za 
zgodą PSP w Skaszewie. Tak samo Pani Dyrektor PSP w Przewodowie przejęła nauczycieli, 
bo też miała rezerwy godzinowe. Więc nie było to tak samo stworzenie sztuczne etatów tylko 
wykorzystanie godzin. 
Poinformowała, że wcześniej PG w Gzach dysponowało nawet wolnym etatem, bo wcześniej 
było inne naliczenie subwencji na pełne etaty, a nie na ponadwymiarowe. Tam gdzie były 
etaty ponadwymiarowe była niższa subwencja. Był więc trend, że mają być całe czyste etaty. 
Później zmienił się sposób naliczenia subwencji w wyniku czego PG na tym straciło, bo już 
nie było nawet na czym oszczędzać, tym bardziej, że zmniej szyła się też liczba oddziałów 
z 9 na 6. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska - odnośnie godzin 
ponadwymiarowych, powiedziała, że są mniejsze jednorazowe dodatki uzupełniające. A jeśli 
będą dopłaty, to niewielkie. 
Członek Komisji J. Świderska - uznała, że właśnie o to jej chodzi. 
Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że w posiedzeniu Komisji uczestniczą Panie 
dyrektorki i wiedzą, czy zatrudniały, czy nie zatrudniały. Nie było zatrudnianych nauczycieli, 
oprócz zatrudnienia sekretarki z 'l2 etatu na l etat w PSP w Skaszewie. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska - wyjaśniła, że 

w PSP w Przewodowie 'l2 etatu jest różnicy takiej, że Pani Piecychna zrezygnowała z 12 etatu 
i przez pierwszy rok po likwidacji PSP w Gzach pracowała na 12 etatu. Po roku trzeba było ją 
przywrócić na cały etat. Ze względu na to, że w PSP w Przewodowie nie było całego etatu, 
w PSP w Przewodowie miała 1/2 etatu, a drugą 12 etatu w PSP w Skaszewie. W tym roku 
pracuje na całym etacie w oddziale przedszkolnym w PSP w Przewodowi e, nie uzupełnia 
etatu w PSP w Skaszewie, ponieważ została zatrudniona Pani Lachowska. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że w drugim oddziale przedszkolnym pracowała Pani 
Krystek- Sternik, która odeszła. W związku z tym za Panią Sternik jest zatrudniona Pani 
Lachowska. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska - dodała, że tak 
samo jest z Panem Bobowskim. Do sierpnia 2014 r. pracował na 4/18 etatu w PSP 
w Skaszewie, a teraz na cały etat jest zatrudniony w PSP w Przewodowie. 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska - powiedziała, że z punktu 
organizacji szkoły lepiej pracuje się w jednym miejscu, niż biega z jednej do drugiej szkoły. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska- dodała, że lepiej 
jest dla nauczyciela i dyrektora szkoły, ponieważ jeżeli ma nauczyciela to może nim 
dysponować. A wiadomo jest, że dochodzą jeszcze inne zastępstwa i trzeba sobie radzić, 
łączyć. 

Wójt B. Polańska - dodała, że nauczyciele wspomagający pracujący w oddziałach 

3 i 4-latkóww PSP w Skaszewie i PSP w Przewodowie są to osoby z Powiatowego Urzędu 
Pracy zatrudnione w ramach stażu. 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska - zapytała, czy do stażysty 
z Urzędu Pracy zakład musi dopłacać jakąś kwotę? 
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Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że tak, po odbyciu stażu stażystę trzeba zatrudnić na . . ..
mInImum mIesIąc czasu. 
Skarbnik E. Głowacka - przypomniała, że tak jak mówiła wcześniej, na sesji będą do 
przegłosowania trzy autopoprawki, które przedstawiła przy omawianiu projektu uchwały 
w sprawie WPF Gminy Gzy oraz autopoprawka Komisji Rolnictwa i Budżetu dotycząca 
zmiany przedsięwzięcia tzn. wykreślenia z załącznika nr 10 do projektu uchwały - Wydatki 
na zadania inwestycyjne w 2015 r. zadania pn. " Opracowanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej termomodemizacji budynku PG w Gzach", a w to miejsce wpisania zadania 
pn. "Utwardzenie wewnętrznej drogi dojazdowej przy Publicznym Gimnazjum w Gzach". 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt Uchwały 
Budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszej uchwały. 
Uchwała Nr Ci.336.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 
Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok - stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. 
Autopoprawki do proj ektu uchwały budżetowej na rok 2015 - stanowią załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu. 
W tym momencie posiedzenie Komisji opuścił członek Komisji Zdzisław Kaczorowski 
pomniejszając ilość członków tej Komisji biorących udział w posiedzeniu do 5 osób. 
Ad. pkt 12. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że po wyborach do organów sanl0rządowych odbywają 


się wybory do organów sołectw. Proponowany termin zakończenia wyborów sołtysów i rad 

sołeckich - 31.03.2015 r. Po podjęciu uchwały i uzgodnieniu z sołtysami terminów, 

godzin oraz miejsc odbycia zebrań wyborczych zostanie opracowany harmonogram dla 

poszczególnych wsi z terenu gminy. 

Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, 


spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa 


uprawnionych do głosowania. 


Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 


w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców. 


Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za", 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 


w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 12 do 

niniej szej uchwały. 


Ad. pkt 13. 

W sprawach bieżących nikt nie zabrał głosu. 


Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący B. Kwiatkowska 
o godz. 14.55 zamknęła posiedzenie Komisji. 
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