
P R o T O KÓŁ Nr 18/2016 

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

odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Bożeny Kwiatkowskiej - Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Bożena Kwiatkowska - o godzinie 13.10 otworzyła posiedzenie 
Komisji, przywitała członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła, że aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji tj. 100%, co stanowi quorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli : 
l .  Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
4. Teresa Linka - Kierownik GOPS w Gzach 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 
l. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2017 rok. 
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 
3. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 
4. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 
5. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy. 
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 
8. Sprawy bieżące gminy. 
Wójt Gminy Barbara Polańska zaproponowała wprowadzenie do porządku posiedzenia -

dodatkowego punktu "Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 
rok 2016" jako punktu 2. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie wprowadzenie do-

porządku posiedzenia jako pkt 2 "Projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Gminy Gzy na rok 2016". 

" 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za ,

" 
przy O głosów "przeciwnych " oraz O głosów "wstrzymujących zaakceptowała wprowadzenie 
do porządku obrad w/w projektu uchwały. 
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednomyślnie. 
l. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2017 rok. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 
3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
4. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 
5. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 
6. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy. 
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7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 

9. Sprawy bieżące gminy. 

Ad. pkt l. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

Teresa Linka powiedziała, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu-

alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, zobowiązuje gminę do corocznego 

opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy. 

Główne zadania Programu to: 

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu; 

- organizacja i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie różnych zajęć pozalekcyjnych; 

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Realizacja zadań będzie finansowana z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Przewidywana wysokość środków finansowych na 2017 rok to kwota 38.850 zł 

z tego kwota 2.900 zł przeznaczana jest na profilaktykę z zakresu narkomanii. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2017 rok. 
" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami "za ,-

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowala w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy profilaktyki. Zmiana dotyczy 

przeniesienia środków w kwocie 3.880 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia - z wynagrodzenia 

bezosobowego na zakup usług pozostałych w celu realizacji zadań zaplanowanych w Gminnym 

Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 
" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami "za ,-

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

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy, który stanowi zalącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 3 i 4 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - poinfonnowała, że projekt uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy został również Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej i uzyskał pozytywna opinię. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej musi być zatwierdzony jednocześnie z projektem uchwały budżetowej 

na 2017 rok. W obu uchwałach musi być zachowana wielkość dochodów i wydatków 

bieżących i wydatków majątkowych, zachowany wynik finansowy. Na podstawie kwot 

przeniesionych z uchwały budżetowej do uchwały w sprawie WPF na podstawie art. 243 

ustawy o finansach publicznych wyliczany jest wskaźnik, czy gmina spełnia warunki ustawy 

o finansach publicznych. W przypadku Gminy Gzy wskaźniki zostały zachowane tj. 

możliwości spłaty kredytu w stosunku do planowanej spłaty kredytu łącznie z odsetkami. WPF 

została rozpisana do 2025 r. ze względu na planowany do zaciągnięcia kredyt w 2017 r. 

w wysokości 700.000 zł z okresem spłaty 2018-2025. Przyjęte wielkości nie są stałe ze 

względu nie wiadomo o wysokości subwencji po zatwierdzeniu budżetu państwa. Jakie środki 

spłyną do gminy będzie wiadomo dopiero w marcu 2017 r. Myśli, że będą to środki na plus ze 

względu na to , że subwencją mają być objęte 6-letnie dzieci w przedszkolach, ale wtedy 

jednocześnie odpadnie dotacja. Nie wiadomo też jak zostaną rozpatrzone wnioski 

o dofinansowanie zapisane są po stronie wydatków, z których jeden jest rozpatrzony, drugi nie. 

Jednak projekt taki jaki jest należy przyjąć z ewentualnymi zmianami, żeby w trakcie roku 

2017 można było dokonywać zmiany WPF i zmian uchwały budżetowej. 

Wójt B. Polańska - przedstawiła wnioski złożone przez mieszkańców gminy, które wiążą się 

z WPF i budżetem Gminy. 

Wniosek Pana Konrada Pilińskiego dotyczy utwardzenia drogi dojazdowej zimnym asfaltem 

lub kostką brukową. Młody rolnik prowadzi produkcję mleka. Ażeby wniosek został 

pozytywnie rozpatrzony należy szukać w budżecie gminy rezerw, a ich nie ma. Powiedziała, 

że wniosek ten był analizowany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Budżetu i wspólnie doszli 

do wniosku, że wszystkie drogi żwirowe są w fatalnym stanie i do tematu dróg w 2017 r. należy 

podejść globalnie i w przypadku nadwyżki budżetowej większą kwotę przeznaczyć na ich 

remont. Dodała, że droga do Pana Pilińskiego jest remontowana corocznie, ale jest to za mało, 

jeżeli jeździ ciężki samochód. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie wniosek Pana Konrada 

Pilińskiego o utwardzenie drogi dojazdowej zimnym asfaltem lub kostką brukową. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - O głosami za",
"

przy 4 głosach "przeciwnych" oraz 3 głosach "wstrzymujących" negatywnie rozpatrzyła w/w 

wniosek. Wniosek będzie rozpatrywany ponownie przy zmianach uchwały budżetowej Gminy 

Gzy na rok 2017. 

Wniosek Pana Konrada Pilińskiego o utwardzenie drogi dojazdowej zimnym asfaltem lub 

kostką brukową - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

-Wniosek mieszkańców sołectwa Szyszki dotyczy wycofania z projektu uchwały budżetowej 

sprzedaży mienia komunalnego we wsi Szyszki. 
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Poinformowała, że do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Mosty Narwi " został 

złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 

budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie ". Wniosek został wybrany 

do dofinansowania lecz ze względów finansowych nie mieści się w limicie środków 

wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy. Obecnie jest możliwość 

wglądu do kart ocen i będzie składany protest. Wniosek o dofinansowanie zadania można 

będzie składać w II półroczu 2017 r. do Programu Odnowa Wsi ogłoszonego przez Urząd 

Marszałkowski. 

W związku z tym z uwagi na negatywne rozpatrzenie powyższego wniosku o dofinansowanie, 

mieszkańcy wsi Szyszki zwracają się o wycofanie sprzedaży mienia komunalnego z projektu 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2017 r. 

W ten sposób zmniejsza się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody 

majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego we wsi Szyszki w kwocie 72.000 zł 

i jednocześnie zmniejsza się środki finansowe o kwotę 72.000 zł (zal. Nr 10) - Wydatki na 

zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi - poz. 

14 dział 921 - zadanie pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Szyszki Włościańskie ". 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie wniosek mieszkańców 

sołectwa Szyszki o wycofanie z projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 

sprzedaży mienia komunalnego we wsi Szyszki. 
" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za , 


przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie rozpatrzyła w/w 


mieszkańców sołectwa Szyszki. 


Wniosek mieszkańców sołectwa Szyszki o wycofanie z projektu uchwały budżetowej Gminy 


Gzy na rok 2017 sprzedaży mienia komunalnego we wsi Szyszki - stanowi załącznik nr 6 do 


niniej szego protokołu. 


Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, że projekt uchwały budżetowej na 2017 r. na pewno 


będzie kilka razy zmieniany, ponieważ zmiany będą konieczne. Jeśli chodzi o inwestycje to 


naj ważniej sze zadanie pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiej skiej 


w miejscowości Szyszki Włościańskie ". Złożony wniosek o dofinansowanie na w/w zadanie 


nie otrzymał dofinansowania i nie wiadomo jak zostanie rozpatrzony po wniesionym proteście. 


Jeśli zostanie negatywnie rozpatrzony wówczas środków trzeba szukać gdzie indziej. Jeżeli i 


to nie wyjdzie, środki trzeba uruchomić w trakcie roku na inne zadania. 


Drugim ważnym zadaniem jest "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 


Gminy Gzy ". Budowa oczyszczalni zaplanowana jest na dwa lata. Na ten cel są zabezpieczone 


środki przez Gminę jako udział własny Gminy. Wniosek o dofinansowanie budowy został 


złożony i jeżeli zostanie rozpatrzony pozytywnie pozostaje podpisanie umów w sprawie 


płatności przez mieszkańców i wprowadzenie dofinansowania do budżetu. 


Członek Komisji Joanna Świderska - zapytała, ile jest złożonych wniosków na 


przydomowe oczyszczalnie ścieków? 
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Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - odpowiedział, że wszystkich wniosków jest 113 

z tego 110 wniosków to wnioski osób indywidualnych i 3 wnioski Gminy ( PSP Skaszewo, 

PG Gzy i Urząd Gminy). 

Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że pozostałe inwestycje to zadanie pn. "Przebudowa 
" 

drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo planowana przy udziale środków Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych (termin składania wniosku do końca stycznia 2017 r.) i zadanie 
" 

pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójt y -Trojany z własnych środków - zakończenie 

ostatniego etapu drogi. 

Poza tym do reałizacji jest zadanie pn. "Modernizacja budynku w miejscowości Przewodowo 
" 

- Parcele (Ośrodek Zdrowia) - wymiana dachu. 


Jeśli chodzi o fundusz sołecki, główne zadania to remonty dróg i utwardzenie dróg emulsją 


asfaltową oraz zadania drobniejsze jak np. zakup wiat przystankowych. 


Dodała, że zmianie ulegną też dotacje celowe, środki na pomoc społeczną. 


Podkreśliła, że 2017 r. jest rokiem deficytowym w projekcie budżetu. Na pokrycie deficytu 


planowany jest kredyt w kwocie 300.000 zł i 400.000 zł na spłatę kredytu. 


Ale w momencie zamknięcia roku budżetowego zostaną środki niewykorzystane na pewno. 


W związku z tym nadwyżka budżetowa pozwoli z wolnych środków spłacić częściowo kredyt, 


a wtedy będzie można zaciagnąć mniejszy kredyt lub ewentualnie wziąć większy kredyt, 


stworzyć większy deficyt i zrobić np. jakąś drogę. 


Dalej przedstawiła autopoprawki proponowane przez Panią Wójt: 


- zmniejszenie w kwocie 10.000 zł dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora 


finansów publicznych w dziale 851 Ochrona Zdrowia - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi 

(zał. Nr 8), a zwiększenie w kwocie 10.000 zł w tym samym dziale z przeznaczeniem kwoty 

5. 000 zł na zakup usług i kwoty 5.000 zł na zakup materiałów; 

- zmniejszenie w kwocie 5.000 zł dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu (zał. Nr 8, a zwiększenie w kwocie 5.000 zł w tym samym dziale 

z przeznaczeniem kwoty 3.000 zł na zakup materiałów i kwoty 2.000 zł na zakup usług; 

Wójt B. Połańska - odnośnie zadania inwestycyjnego "Modernizacja budynku 

w miejscowości Przewodowo-Parcele (Ośrodek Zdrowia) powiedziała, że na posiedzeniu 

Komisji Rolnictwa i Budżetu, Komisja nie dokonała zmiany, ale zaproponowała, żeby na 

początku stycznia 2017 r. zrobić spotkanie z Panem doktorem Dariuszem Mikusiem -
" 

Kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Dar-Med w kwestii 

sfinansowania remontu dachu. Jeżeli Pan D. Mikuś nie wyrazi zgody, to zgodnie z umową po 

upływie 6-ciu miesięcy można będzie ogłosić przetarg na drugiego wykonawcę usług 

medycznych i w warunkach umowy zapisać remont Ośrodka Zdrowia. 

Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski - zapytał , czy budynek Ośrodka Zdrowia 

w Przewodowie nadaje się do remontu, iż wymiana dachu to duża inwestycja, a jeśli się okaże, 

że to i tak nie przyszłościowe? Dodał, że chodzi o to w jakim stanie są mury? 

Wójt B. Połańska - odpowiedziała, że mury są chyba w dobrym stanie. 



____ -'osobę. 
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Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że na budynku jest drewniany strop, który 

należałoby wzmocnić. Poza tym budynek nie ma żadnych pęknięć, stoi na dobrym 

fundamencie. 

Członek Komisji Z. Kaczorowski - poinformował, że nadal podtrzymuje swoją opinię, żeby 

zainwestować w jeden porządny budynek w Przewodowi e, a zlikwidować Ośrodek Zdrowia 

w Szyszkach, który jest zupełnie niepotrzebny . Dodał, że przez to, że są dwa Ośrodki Zdrowia, 

nie funkcjonuje dobrze żaden. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że budynek Ośrodka Zdrowia w Szyszkach nie wymaga -

remontu, tylko chodzi o kadrę. 

Członek Komisji J. Koc - stwierdziła, że wszystko zależy od kierownika NZOZ "Dar-Med" . 

Jej zdaniem, skoro podjął się prowadzenia dwóch Ośrodków Zdrowia to powinien zapewnić 

obsługę pacjentów, a z tym jest nie bardzo. 

-Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. 
" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami "za przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały na sesję - który stanowi załącznik m 7 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami "za" przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały na sesję - który stanowi załącznik m 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że Pani Skarbnik złożyła wniosek o odwołane ze-

stanowiska Skarbnika Gminy Gzy z dniem 20.01.2017 r. po przepracowaniu ok. 40 lat pracy 

na w/w stanowisku. Nadmieniła, że Pani Skarbnik wszystkie dokumenty jakie opracowywała 

na posiedzenia Komisji , czy posiedzenia sesji opracowywała bardzo dokładnie, że było 

można nie czytać tabel. 

Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że na zajmowanym stanowisku radziła sobie dobrze 

dzięki swojej sile i dobrej współpracy z ludźmi, z którymi pracowała i pracuje. Ale 

przychodzi czas i trzeba odejść. W związku z tym poprosiła o odwołanie ze stanowiska. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 
" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami "za przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały na sesję - który stanowi załącznik m 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, że nowa Pani Skarbnik Gminy na pewno sobie poradzi. 

Pracowała z nią przez 10 lat. Jest przygotowana do pracy, ma zasady, dużo się nauczyła i myśli, 

że sama będzie jeszcze pogłębiać wiedzę. Jest osobą młodą ambitną, ma w sobie dużo pokory, 

ma odpowiednie wykształcenie, ma dużą wiedzę i nawet szkoda byłoby, żeby zmarnować tę 

Myśli, że .Pani Wójt nie będzie miała z nią problemu, a Państwo radni dadzą jej szansę. 
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Wójt B. Polańska - dodała, że oceniając czas kiedy Pani Skarbnik była na zwolnieniu 

lekarskim, nowa Pani Skarbnik jest osobą bardzo dokładną i precyzyjną. Na koniec poprosiła 

o zaakceptowanie jej propozycji w projekcie uchwały. 


Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 


w sprawie powołania Skarbnika Gminy. 

" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami "za przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały na sesję - który stanowi załącznik nr I O do niniejszego protokołu. 

W tym momencie salę obrad opuścił członek Komisji Z. Kaczorowski. Aktualna ilość członków 

komisji biorących udział w posiedzeniu - 6. 

Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że w każdym kwartale powinno się obowiązkowo odbyć 

posiedzenie Komisji. Tematyka zawiera sprawy, jakie powinny być omawiane w danym 

kwartale w trakcie roku. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 
" 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 na sesję - który stanowi załącznik nr II do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że tematy, które są omawiane na posiedzeniach Komisji 

zatwierdzane są na posiedzeniach sesji. W trakcie realizacji budżetu może zajść konieczność 

zorganizowania sesj i dodatkowych. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 
" 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 na sesję - który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Wójt B. Polańska w sprawach bieżących gminy poinformowała: 

- radny Pan Stefan Franczak na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Budżetu zgłosił wniosek 

z prośbą o zastanowienie się nad podziałem gminy Gzy na okręgi wyborcze, ustaleniem ich 

granic i numerów na stałe obwody głosowania oraz ustaleniem ich numerów, granic i siedzib 

obwodowych komisji wyborczych oraz podziałem gminy Gzy. Chodzi o przeanalizowanie 

i dokonanie pewnych zmian. Nadmieniła, że Gmina Gzy podzielona jest na 4 obwody 

głosowania. W jednym z lokali wyborczych w Starych Grochach nie można zapewnić 

połączenia internetowego do przesyłania danych. Dlatego należy się zastanowić, czy nie 

utrzymać trzech lokali wyborczych. 

- w styczniu 2017 r. więc Radę czeka sprawa Ośrodków Zdrowia, podział gminy na okręgi 

wyborcze z ustaleniem ich granic i numerów, podział gminy na stałe obwody głosowania oraz 

sprawa oświaty. 



- 8 -

Czlonek Komisji Joanna Świderska - zapytała co będzie z przystankiem we wsi Sulnikowo, 

bo ten, który był jest rozebrany? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w 2017 r. trzeba będzie kupić wiatę przystankową. 

Czlonek Komisji J. Koc powiedziała, że cały czas zastanawia się nad drogą wojewódzką -

nr 618, gdzie zostały wycięte wszystkie drzewa i rozebrane przystanki. Natomiast Pan 

Kaczmarczyk - firma Drogi i Mosty", który przebudowywał odcinek drogi od miejscowości 

Przewodowo w stronę Puhuska przystanku nie poruszył. Ponadto przy przystanku we wsi 

Kozłówka (przy Państwu Delugach), przy 3 m głębokim rowie brak jest barierki, co grozi 

niebezpieczeństwem dla dzieci szkolnych. 

Wójt B. Polańska w sprawach bieżących gminy poinformowała również 

o niewykorzystanych w niektórych sołectwach środkach funduszu sołeckiego, które przeszły 

w nadwyżkę budżetową. 

W kwestii nowej reformy oświaty powiedziała, że społeczeństwo i dzieci, które uczęszczają 

do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie i do PSP w Skaszewie nie wyobrażają 

sobie, żeby nie istniała szkoła. Natomiast co do szkoły we wsi Gzy to wiadomo jakie są 

oczekiwania. 

Czlonek Komisji J. Koc powiedziała, że dla niej niech są wszystkie szkoły. Ale na tyle -

dzieci, co jest na terenie gminy w szkołach podstawowych. to dwie szkoły wystarczyłoby. 

Poinformowała, że nie obstaje za żadna szkołą, ale mówi od serca. Twierdziła, że biorąc pod 

uwagę koszty ogrzewania budynków energii, wynagrodzenia pracowników 

administracyjnych i nauczycieli to tragedia, Gmina tego nie wytrzyma. 

Wójt B. Polańska - według jej rozeznania liczba dzieci ksztahuje się w granicach 310 plus 

trochę maluchów. Nadmieniła, że robiąc jakiekolwiek ruchy trzeba je zrobić do końca lutego 

2017 r. 

Radna J. Świderska - uznała, że w stosunku do likwidacji gimnazjów w skali kraju wariantów 

jest wiele: powolnego wygaszania, przeniesienia uczniów z klasy gimnazjalnej do szkół 

podstawowych. Są to warianty przyziemne jeśli chodzi o naszą gminę. 

Wójt B. Polańska dodała, że pierwszy wariant to przekształcenie gimnazjum w szkołę-

podstawową. Druga wersja to wariant wygaszający - powstaje klasa VII i kI. VIII, a schodzą 

klasy gimnazjum. Trzecia wersja to tworzenie gimnazjum tymczasowego w szkołach 

podstawowych. W latach 2018/2019 gimnazja przechodzą do szkoły podstawowej i jest VII 

i VIII klasa. 

Przypomniała, że w przypadku nie podjęcia uchwały o dostosowaniu szkół do nowego 

obowiązku szkolnego do 31.03.2017 r., obowiązywać będą dotychczasowe uchwały w sprawie 

sieci szkół, a organ samorządu terytońalnego opracuje i poda do publicznej wiadomości 

informację w sprawie planu sieci szkół jaki będzie obowiązywał od dnia 1.09.2017 r. 

z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy prawa. 

Uchwały o zamiarze likwidacji szkoły podejmuje się do końca lutego. 

Jeżeli nie likwiduje się szkoły tylko przekształca, to do końca stycznia 2017 r. jest tylko czas 

na podejmowanie przez samorządy uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do 

nowego ustroju szkolnego. 
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Po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty do dnia 31.03.2017 r. należy podjąć uchwałę 
w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. 
Jeśli chodzi o warunki lokalowe to największe powierzchnie klas lekcyjnych są w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Przewodowie. Średnie powierzchnie klas są w PSP Skaszewo. 
A w Gzach szkoła jest pobudowana na 150 dzieci. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący B. Kwiatkowska 
o godz. 15.40 zamknął posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: PRZE  �8� lYł: 
Zdrowia 
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