
P R o T OK Ó Ł Nr XVJIl12016 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 28 lipca 2016 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Stefana Franczaka - Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy 

Ad. pkt I. 


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Franczak o godz.ł3.40 otworzył XVIll Sesję 
-

Rady Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą 

obecności stanowiącą załącznik nr l do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczył3 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Filipowicz Marianna 

2. Pytel Leon 

Ad. pkt 2. 

Wiceprzewodniczący S. Franczak - przypomniał proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Omówienie Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2016·2025. 

9. Sprawy bieżące gminy. 

10. Wolne wnioski i pytania. 

11. Zamknięcie Sesji. 

Następnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pani Wójt chciałaby wystąpić 

z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 

Nie widząc propozycji do zmiany przedstawionego porządku obrad zarządził glosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -13 głosami .. za " , przy 

O glosów "przeciwnych" oraz O glosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie porządek 

obrad w brzmieniu jak wyżej. 

Porządek obrad Sesji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

http:godz.�3.40
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Ad. pkt 3. 

Wiceprzewodniczący S. Franczak - poinformował, że protokół z poprzedniej Sesji Rady 

Gminy Nr XVW20 16 odbytej w dniu 29 czerwca 2016 r. byl wyloZony do wglądu i każdy 

mógł się z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili Uldnych interpelacji. 

W punkcie tym Wiceprzewodniczący S. Franczak o zabranie głosu poprosił Pana 

Włodzimierza Kaczmarczyka - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pultusku Włodzimierz Kaczmarczyk 

powiedział, że na dzisiejszą sesję miał przybyć z nim Pan Starosta Pułtuski. ale ze względu na 

inny obowiązek służbowy musiał wyjechać na spotkanie do Powiatowego Szpitala. 

Poinformował, że Pan Starosta i Zarząd Powiatu Pultuskiego są po pewnych rozmowach 

Z Panią Wójt B. Polańską, gdzie w ramach tzw. środków oszczędnościowych pozostałych po 

inwestycji pn. "Przebudowa mostu i drogi w miejscowości Przemiarowo", padła 

zaakceptowana przez Radę Gminy Gzy propozycja przebudowy drogi powiatowej od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 6 ł 8 w miejscowości Kozłówka do Urzędu Gminy Gzy 

i parkanu Kościoła w stronę Urzędu Gminy. Uznał. że jest to newralgiczna i najbardziej 

uczęszczana część drogi. Natomiast przebudowa pozostałej drugiej części lej samej drogi 

w stronę Publicznego Gimnazjum zostałaby w przyszłości zrealizowana z budową mostu 

i kawałka odcinka drogi w określonym punkcie. 

W tym momencie na salę obrad przybyla radna Marianna Fmpowicz. Aktualna ilość radnych 

biorących udzial w posiedzeniu -14. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pultusku W. Kaczmarczyk - dalej poinformował, 

że w ramach przebudowy drogi od miejscowości Kozłówka w stronę cmentarza byłaby 

zrobiona zatoka postojowa z wykorzystaniem placu, który jest wolną przestrzenią. Droga 

miałaby szerokość od S,Sm do 6m, przy czym spadki w jedną i drugą stronę jezdni plus poletka 

na ścieki, czy rynny chodnikowe z założeniem przepustów, barier w tym na moście, który 

znajduje się po drodze. Natomiast od Kościoła w stronę Urzędu Gminy będą korytka ściekowe 

do wody, która będzie spływać do przepustu, który jest za Urzędem Gminy. Szacowane koszty 

przebudowy tego odcinka drogi to kwota około 500.000 zł. 

Nadmienił, że w wyniku współpracy finansowej między Powiatem, a Gminą podała propozycja 

dofinansowania zadania przez Gminę w wysokości 200.000 zł, za co bardzo dziękuje. 
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Odnośnie drogi powiatowej Slończewo - Zebry-Fal bogi, która znajduje się w Programie 

Regionalne Instrumenty Terytorialne na lata 2014-2020 wnioski można składać do 

1.09.2016 r. Szacowany koszt inwestycji - 5.000.000 zł. Kwota ta może być w 70% 

finansowana przez podmiot, który będzie realizował wniosek. Pozostała część kwoty tj. 30% 

to udział własny Powiatu. Jako dyrektor ZDP nie wie, czy Powiat sfinansuje to sam, CZY. Pan 

Starosta będzie prosił O pomoc, co będzie uzależnione od tego, czy wniosek będzie realizowany. 

przy sprzyjających okolicznościach ma nadzieję. że w 2017 c. droga byłaby w gruntowej 

przebudowie. 

Sołtys wsi Mierzcnice Witold Czapliński - zapytał Pana dyrektora ZOP, czy zna odcinek 

drogi powiatowej od miejscowości Osiek Aleksandrowo do miejscowości Borza - Strumiany. 

Stwierdził, że jest to naj gorszy odcinek drogi powiatowej w powiecie pultuskim - w drodze są 

doły i jest zarośnięta krzakami. 

Solłys wsi Sisice Janusz Bilik - poinformował, że w rowach drogi powiatowej przez wieś 

Sisice barszcz Sosnowskiego został wycięty i jest ładnie, ale szybko odrasta. Według niego 

jest to darmowa praca, ponieważ po sąsiedzku u gospodarza na terenie gminy Winnica 

w olszynach barszcz dostaje pąków. Nadmienił, te sprawę tę zgłaszał do Pana Zastępcy Wójta, 

z prośbą o powiadomienie o tym Wójta Gminy Winnica, iż jest to na jego terenie i rośliny , 

które tam rosną trzeba zniszczyć. Podkreślił, że barszcz Sosnowskiego zaczyna się już pojawiać 

na terenie jego sołectwa, zaczyna rosnąć na łąkach, w ogródkach i jest niebezpieczny dla ludzi, 

a zwłaszcza dla dzieci. 

Radny Piotr Kownacki - mówił o drodze powiatowej od skrzyżowania w miejscowości 

Szyszki do miejscowości Ostaszewo. Poinformował, że sprawę zalatania dziur na powyższej 

w drodze zgłasza do Pani Wójt. W odpowiedzi na jego zgłoszenia przyjeżdża ekipa z ZOP 

i łata dziury, ale jest to tylko na tydzień. W związku z tym zwrócił się do Pana dyrektora ZOP 

z prośbą, żeby od krzyżówek na 100 mb drogi nałożyć większą łatę, ponieważ szkoda 

pieniędzy i czasu naprawiających ludzi. 

Sprawa druga jaką poruszył to droga powiatowa od miejscowości Kozł6wka w stronę 

Publicznego Gimnazjum w Gzach. Prosił o dalsze prowadzenie przebudowy drogi ,ponieważ 

drogą jeździ autobus i przy mokrej wiośnie topi się autobus i mleczarka. 

Radny Mariusz Mordwiński - zapytał Pana dyrektora ZOP, czy Powiat planuje coś robić na 

drodze powiatowej Kozl6wka- Krzemień? 
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Sołtys wsi Skaszewo Włościańskie Robert Strefncr - zgłosił potrzebę ustawienia znaku 

drogowego teren zabudowany i ograniczenie prędkości przy Publicznej Szkole Podstawowej 

w tej wsi. 

Radny Jacek Grochowski powiedział, że sprawa, o której chce powiedzieć trwa dosyć długo -

bo drugą kadencję i dotyczy przebudowanej drogi powiatowej GOlardy- Słończewo, gdzie 

na granicy wsi Slończewo - GOlardy na łuku drogi i smyżowaniu konieczne jest ustawienie 

znaku ograniczającego prędkość i lustra. Oznajmił, że jest tam bardzo niebezpiecznie i prosił, 

żeby Pan dyrektor znp zajął się tą sprawą. Nadmienił, że o ustawienie znaku i lustra prosił 

podczas przebudowy drogi, ale nie było woli, żeby to zrobić. Jednocześnie stwierdził, że radni 

Gminy Gzy bardzo się cieszą. że Powiat chce coś robić na terenie gminy, bo kaZda droga jest 

potrzebna. Ale w związku z tym chce, żeby Powiat, Starostwo zauważyło jaki to jest to 

ogromny wysiłek finansowy dla Gminy Gzy. Przypomniał, że 50% udziału Powiatu jest 

z oszczędności, a Gmina Gzy mniej wydaje na swoje inwestycje drogowe na terenie gminy niż 

dla Powiatu na wsparcie. Dlatego uwaź.ał, że Powiat powinien docenić ten wysiłek i pomyśleć 

o dokończeniu dr6g, kt6re zostały niedokoJ1czone na terenie gminy, a w szczeg6lności o drodze 

w od miejscowości Grochy-lmbrzyki stronę miejscowości KrL.emień, która jest robiona 

etapami. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku W. Kaczmarczyk - udzielając 

odpowiedzi na zadane pytania powiedział: 

- droga powiatowa Osiek Aleksandrowo - Borza Strumiany była poprawiana wiosną. było 

podwiezione żwiru i pospółki, były wycinane zakrzaczenia. Uznał, że drogę trzeba poprawić 

i obiecał, że może w następnym tygodniu na drogę przyjedzie ekipa i ją sprawdzi. A jez'eli 

będzie potrzeba to drogę wyrówna i wytnie krzaki. Podkreślił, że wie, że wyjeżdżając z drogi 

powiatowej asfaltowej powiatu ciechanowskiego i wjeżdżając na drogę powiatową powiatu 

pultuskiego wpada się jak do przepaści. To samo jest wjeżdżając na drogę powiatową 

Kozł6wka - od miejscowości Krzemień. Podkreślił, że wszędzie brakuje pieniędzy, a środki 

zewnętrzne szukane są wszędzie. Obiecał, że jeżeli pewne środki własne na którąś z dróg 

będą środkami oszczędnościowymi (środki poprzetargowe) to zostaną na tej gminie; 

- walka z barszczem Sosnowskiego to walka z wiatrakiem, jeżeli się go nie wypleni 

z korzeniami przez 3 lata to odrasta. Najgorsza sytuacja jest gdy dojdzie do kwiatostanu, bo 

wtedy barszcz się rozsiewa. Jest to roślina tragiczna w dotyku. 
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Jednak ZOP me może wymusić na prywatnym gruncie wycIęcIa barszczu. Osoba ta 

powiedziała, że barszcz wytnie, ale to odkłada; 

- jeżeli ruszy inwestycja przebudowy drogi powiatowej Kozł6wka - Borza-Strumiany -

Ostaszewo na odcinku Kozł6wka - Gzy oraz drogi powiatowej Gzy - Zebry-Wlosty 

w miejscowości Gzy to Powiat jest w stanie wyperswadować z wykonawcą 100 mb nakładki 

na drodze powiatowej Szyszki - Ostaszewo; 

- myśli, że Pani Wójt będzie optować za tym, że jeżeli będą jakiekolwiek oszczędności 

z przetargu na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Gzy to pójdą wszystkie na 

dokończenie drogi powiatowej Kozlówka - Krzemień przez Grochy-lmbrzyki, iż będzie mniej 

dołów na odcinku 500 mb, czy 1.000 mb; 

- drogę do PG w Gzach, jeżełi uda się poszerzyć i wydłużyć (o również będzie z korzyścią dla 

ludzi. Jeżeli finanse pozwolą to chce, żeby nowej drogi było jak najwięcej; 

. gwarancję (rękojmię) na drogę powiatową na odcinku GOlardy - Slończewo, która 

obowiązuje przez 3 lata sprawdzi, ponieważ jeżeli obowiązuje gwarancja musi się pytać 

wykonawcy, czy może coś zrobić na drodze. Dodal, że o ile pamięta w miejscowości GOlardy 

zabrakło rowu z 2 przepustami. W związku z tym myśli, że wszystkie mankamenty na 

powyższym nowym odcinku będą zrealizowane i lo pewnie jeszcze w tym roku. 

Radny P. Kownacki zauważył, że na terenie gminy Gzy najmniej zrobiono dróg-

powiatowych. Nierealizowane są drogi gminne, a pieniądze dokładane są do realizacji dróg 

powiatowych. Dlatego zwrócił się z prośbą do Pana dyrektora ZOP o uwzględnienie tego faktu 

i faktu, że w gminie Gzy Wójtem jest kobieta, jedyna kobieta na terenie powiatu pultuskiego. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pultusku W. Kaczmarczyk przyznał rację -

radnemu Panu P. Kownackiemu i powiedział, że jego aspekt jest brany pod uwagę. Nadmienił, 

że Powiat planował inwestycję na terenie gminy Świercze. Jednak na sesji Rady Gminy 

Świercze okazało , że Gmina Świercze nie chce możliwości współfinansowania. W związku 

z tym kosztem tej inwestycji jest na terenie gminy Gzy zwiększony zakres rzeczy, które mogą 

być realizowane. Podkreślił, że nie przyjechałby do Gminy Gzy gdyby nie przywiózł ze sobą 

konkretnych propozycji, które w najbliższym czasie razem z Powiatem postara się je 

zrealizować. Wyraził nadzieję. że rocznych inwestycji na terenie gminy Gzy przybędzie 

i mieszkańcy gminy nie będą mówić, że gmina Gzy to gmina zapomniana przez Powiat. 

WiceprLewodniczący S. Franczak - podziękował Panu dyrektorowi ZOP za dość 

wyczerpujące i obiecujące słowa. 
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Wójt Gminy Gzy Barbara Polańska - również podziękowała Panu dyrektorowi ZDP za 

dobrą współpracę, która po zapowiedziach Pruta dyrektora będzie w dalszym ciągu rozkwitała. 

Zwracając się do Pana radnego P. Kownackiego podziękowała mu za wsparcie , że jest Wójtem 

jako jedyna kobieta w powiecie pultuskim, po czym poinformowała, że stara się to 

wykorzystywać, co zauważył Pan Starosta. Następnie powiedziała, że 200.000 zł, o które 

prosiła Państwa radnych na wspólnym posiedzeniu Komisji lO bardzo duży wysiłek finansowy, 

iż gmina Gzy jest gminą z najniższym budżetem. Ale jej zdaniem z naszej strony należy się 

ukłon w stronę Starostwa Powiatowego, że coś na terenie gminy chce zrobić, a Gmina Gzy 

mimo małych środków pewne pieniądze do Starostwa przekazuje. Nadmieniła, że tak jak 

powiedział Pan Starosta w rozmowach z nią , że jest to pierwszy etap przebudowy drogi, a w 

2017 r. będzie drugi etap przebudowy to myśli, że tak. będzie. Stwierdziła, że rzeczywiście 

drogi powiatowe na terenie gminy Gzy są w bardzo złym stanie. Ale według niej, przy dobrej 

współpracy z Panem Starostą i Panem dyrektorem znp uda się ich stan poprawić. 

Zwracając się do Pana dyrektora znp poprosiła, żeby rzeczy, które można zrobić były zrobione 

od ręki. Natomiast pozostałe sprawy tak jak. droga w miejscowości Grochy - 1mbrzyki, ma 

nadzieję, że jeszcze w tym roku uda jakiś odcinek na niej zrealizować. 

Radoy Tomasz Sobieraj - zwracając się do Pana dyrektora znp odnośnie realizacji odcinka 

drogi powiatowej Słończewo - Zcbry-Falbogi powiedział, że Pan dyrektor wspomniał 

o tenninie naboru wniosków 1.09.2016 r. Następnie zapytał, czy znany jest hamlOnogram 

ogłoszenia wyników i jak to wygląda czasowo? 

Dyrektor ZarLądu Dróg Powiatowych w Pułtusku \V. Kaczmarczyk - odpowiedział, że nie 

ma żadnego harmonogramu. Nieprzekraczalny termin realizacji tej inwestycji w zawartych 

we wnioskach jest 2018 r. Powiat inwestycję chce rozłożyć na dwa lata 20 17 r. i 2018 r. Chce, 

żeby wniosek został zaakceptowany i wszedł do realizacji w 2017 r. Uznał, że przeciąganie 

w czasie niczemu nie służy. Obecnie jest bardzo dobry czas na roboty drogowe ze względu na 

niższe nawet o 40% przetargi niż środki zakładane na daną inwestycję drogową. Jest to po 

prostu dobra koniunktura dla inwestorów na realizację przedsięwzięć. 

Sołtys wsi Szyszki Waldemar Pawlak - zapytał Pana dyrektora znp, co się stanie, jeżeli 

wniosek o dofinansowanie na zadanie związane z przebudową drogi powiatowej Sończewo

Zebry-Falbogi nie uzyska akceptacji? 
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Dalej zapytał, czy na drodze powiatowej Osiek Aleksandrowo - Borza-Strumiany, została 

przeprowadzona procedura wywłaszczenia gruntów, której przeciwstawia! się jeden 

z rolników? Uznał, że dopóki droga nie będzie okopana rowami to drogi tej nie poprawi i 20 

ciężarówek żwiru, iż za chwilę się rozjedzie. Następnie zapytał, czy za 5 lat, bo tyle trwają 

procedury wywłaszczeniowe, będzie miejsce na to żeby zrobić tam drogę, bo w tej chwili • 

rolnik kopie metrowe doły, wyciąga kamienie, gdzie mote być wypadek? 

Kolejna droga , o której mówił to droga w kierunku miejscowości Ostaszewo , na której ZDP 

własnym sposobem odmulał i pogłębiaj rowy. co zdaje egzamin. iż jest tam podmokły grunł. 

W związku z tym wznowienie rowów osuszyłoby teren. 

Dalej powiedział, te żeby nie było aż tak czarno, to jadąc drogą powiatową od powiatu 

ciechanowskiego do powiatu pultuskiego gmina Gzy wjeżdżamy w drogę w złym stanie 

w miejscowości Borza-Strumiany. Ale jadąc od miejscowości Stare Grochy do miejscowości 

Osiek Aleksandrowo powiat ciechanowski wjeżdża się z asfaltu w miejscowości Mierzeniec 

również w drogę bez asfaltu na odcinku okolo 600 mb położonej na terenie gminy Gołymin. 

Dyrektor ZarLądu Dróg Powiatowych w Pułtusku W. Kaczmarczyk poinformował, że -

preferowane są drogi asfaltowe. Jednak innym sposobem poprawienia stanu drogi, gdzie jest 

konflikt i nie będzie można położyć asfaltu jesl zamknięcie powierzchniowe, które jest tańsze 

od asfaltu i też spełnia swoje parametry. Metoda ta generuje mniejsze koszty, dobrze służy 

i jest do przemyślenia. Jednak Powiat będzie robić wszystko, żeby uregulować stan prawny 

drogi. Po unormowaniu stanu prawnego drogi, drogę będzie można we własnym zakresie 

(ZOP posiada koparkę, ciągnik, przyczepy) okopać rowami, czy poszerzyć. 

Obiecał, że tam gdzie będzie wskazane, za pośrednictwem Pani Wójt przyjadą, obejrzą i ustalą 

termin. Prosił także o współpracę, ponieważ jeden ciągnik sobie nie poradzi, a przy trzech 

zestawach ciągnikowych robota postępuje i jest to nieźle użytkowane. Powiedział, że jest do 

dyspozycji, a potrzeby należy zgłaszać przez Panią Wójt. 

Odnośnie negatywnego rozpatrzenia złożonego wniosku o dofinansowanie przebudowy 

odcinka drogi powiatowej Słończewo - Żebry-Fal bogi powiedział, że myśli, że władze gminy 

i władze Powiatu mają jakąś alternatywę. Gdyby wniosek nie uzyskał akceptacji będą myśleć 

o skorzystaniu z innych programów. Uznal, że jest to dość dlugi odcinek bo ponad 5.000 mb, 

który jest w środku, ale droga \'/ymaga tylko zamknięcia. Dodał, że w powiecie 

ciechanowskim droga jest już zrobiona i Powiat Pultuski korzysta ze wsp6łpracy 

z Ciechanowem aby uzyskać jak najwięcej punktów, ale nie gwarantuje, te będzie realizowana. 
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Natomiast jeżeli wniosek nie uzyska akceptacji, to będą wspólnie myśleć, co zrobić, żeby nie 

przedłużać zamknięcia drogi i jeśli nie całością to robić ją odcinkami. ponieważ nie ma na co 

czekać. 

Następnie jeszcze raz zwr6cił się z prośbą , żeby wszystkie problemy związane z drogami 

powiatowymi zgłaszać do Pani Wójt lub bezpośrednio do ZOP, aby ZOP na bieżąco je mógł 

realizować. 

Pytań do Pana dyrektora ZOP więcej nie było. 

\Viccprzcwodniczący S. Franczak podziękował Panu dyrektorowi ZDP za udzielenie-

odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. 

Ad. pkt S. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - wyjaśniła, że projekt w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady 

Gminy. Ostatnia zmiana WPF odbyła się 8.06.20 ł6 r. Od podjęcia uchwały w tym dniu były 

zmiany budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków, które wiązały się z otrzymanymi 

dotacjami do budżetu na zadania rządowe zlecone gminy i zadania własne. Wynik finansowy 

nie zmieniał się, ale zmieniały się wielkości dochodów i wielkości wydatków. Projekt uchwały 

został przedstawiony ze względu na uruchomienie wolnych środków z roku ubiegłego na 

zadania zawarte w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 

2016 i zmianę wyniku finansowego, ponieważ dane zawarte w WPF muszą być zgodne 

z wynikiem budżetu. W związku z tym zmiany z projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej zostały uwzględnione w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. 

W stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie WPF dochody zwiększyły się o kwotę 1.419 

zł i dotyczą otrzymanej dotacji w kwocie 1.219 zł na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej i otrzymanej dotacji w kwocie 200 zł na realizację zadań z zakresu 

ustawy o pomocy społecznej. 

W wydatkach zmiany dotyczą wydatków bieżących i wydatków majątkowych. 

Zmniejszenie ł2.028 zł 

Zwiększenie - 36.860 zł 

Zmniejszenie dotyczy planu wydatków związanych z realizacją zmiany przedsięwzięcia do 

wykonania w ramach funduszu sołeckiego na rok 20) 6 we wsi Szyszki. 
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Wyjaśniła, że mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim podjęli decyzję o rezygnaCjI 

z remontu dróg gminnych przeznaczając środki na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy świetlicy 

wiejskiej w Szyszkach Włościańskich ", W związku z tym konieczne było dofinansowanie 

z wolnych środków budżetu gminy, ponieważ po wstępnych ustaleniach opracowanie 

dokumentacji jest wy1sze od środków przeznaczonych na ten cel i wynosi 17.000 zł. 

W zwiększeniach: 

- w dziale 750 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na organizacje dożynek 

gminnych, które są planowane w sierpniu bieżącego roku. 

Kwotę 1.219 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zadań 

rządowych zleconych gminie; 

- w dziale 754 zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.441 zl na zadanie inwestycyjne pn. 

,,zakup i montaZ bramy garażowej dla OSP Przewodowo"; 

- w dziale 801 zwiększenie wydatków o kwotę 6.000 zł tj. zwiększenie planu wydatków 

o 2.000 zł dla każdej szkoły podstawowej w gminie na zakup pomocy naukowych ze środków 

rezerwy w związku ze złożonymi wnioskami do Ministerstwa Edukacji Narodowej; 

- dziale 852 zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 

za sprawowanie opieki wynikające z ustawy o pomocy społecznej; 

- w dziale 921 kwotę 17.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy świetlicy 

wiejskiej w Szyszkach Włościańskich". 

Poza tym w międzyczasie gmina otrzymała dodatkowe środki na zadania rządowe i dodatkowe 

dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 43.385 zł na cele bieżące, na pomoc 

społeczną - zasiłki stałe i okresowe. Z uwagi na to, że projekt uchwały i wspólne posiedzenie 

Komisji Rady Gminy było przed datą wpływu zmiany z Wydziału Finansowego 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zachodzi konieczność wprowadzenia 

autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy G--ą 

i projektu uchwały zmian uchwały budżetowej i zwiększenia kwoty dochodów i wydatków 

bieżących 043.385 zl; 
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- w dziale Oświata i wychowanie zJltmcJsza SIę plan wydatków - zakup materiałów 


i wyposażenia o kwotę 450 zł i zwiększenia wydatków o tę kwotę na wynagrodzenia 


bezosobowe z tytułu umowy zlecenia egzaminatorów związanych z awansem zawodowym 


nauczyciela w PSP Skaszewo. 


Zmiana również wynika z ostatnich chwil i jest to tylko przeniesienie pomiędzy paragrafami. 


Wartości w WPF w stosunku do doręczonego i przedstawionego projektu uchwaly będą 


zwiększone dochody bieUjce ogólem o kwotę 43.385 zl i wydatki o kwotę 43.385 zł. Pozostale 


dane zawarte w WPF nie ulegają zmianie, wynik pozostaje ten sam. 


\Viceprzewodniczący S. Fraoczak - odczytał autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 


zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Gzy i poddał pod glosowanie. 


\. Zwiększa się plan dochodów ogólem o kwotę 43.385 zl z tytułu dotacji i środków 


przeznaczonych na cele bieżące. 

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 43.385 zł z tego wydatki bieUjce - 43.385 zł, 

wynik budżetu bez zmian. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami za", przy 
"

O głosów przeciwnych" oraz O głosów ,.wstrzymujących" przyjęła w/w autopoprawki. 
"

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gzy - stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodniczący S. Franczak - poprosił Przewodniczących Komisji stałych 

o przedstawienie opinii do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobie raj - przedstawił pozytywną opinię 

do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Gzy. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 15.07.2016 r. - stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

PrLewodnicząey Komisji Oświaty, Zdrowia i BezpieC"Leństwa l)ublicznego Bożena 

Kwiatkowska również przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały. -

Opinia Komisji Oświaty. Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 15.07.2016 r. 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodniczący S. Franczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej -

Prognozy Gminy Gzy z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 glosami za", przy 
"

O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" podjęla Uchwałę Nr XVIW86/20 16 
" "
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w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 6 do projektu 

uchwaly. 

Ad. pkt 6. 

Skarbnik E. Glowacka - poinfonnowała, że zmiany uchwały budtetowej zawarte 

w projekcie uchwaly i dostarczone radnym również były omawiane na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rady Gminy. Zmiany dotyczą głównie inwestycji, ponieważ zwiększyły się wydatki. 

Poza tym jest zwiększenie środków na organizację dożynek, zwiększenie planu wydatków na 

zadania rządowe zlecone i po 2.000 zł dla każdej ze szkół podstawowych z rezerwy budżetu 

państwa w związku ze złożonymi wnioskami na zakup pomocy naukowych dla dzieci 

niepełnosprawnych. 

Plan przychodów zwiększa się na pokrycie zmian i brakujących kwot na zadania, które zostaly 

dodatkowo wprowadzone do planu zadań o kwotę 17.413. zł z wolnych środków z lat ubiegłych. 

Po zmianach plan przychodów wynosi 119.074,16 zl, plan rozchodów 296.050 zl - splata 

kredytu. 

Do projektu uchwały załączona zostaje autopoprawka dotycząca otrzymanych dotacji z dnia 

25.07.2016 r. tj. 7.000 zl na zasilki okresowe i 36.385 zl na zasiłki stale. W związku z tym plan 

dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 43.385 zł w stosunku do pierwotnej uchwały 

budżetowej oraz dochodzą zmiany między paragrafami, o czym mówiła wcześniej 

tj. zwiększenie planu o 450 zł na wynagrodzenia bezosobowe. 

Wiceprzewodniczący S. Franczak odczytał autopoprawki do projektu uchwaly w sprawie -

zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 r. i poddal pod głosowanie. 

l .  Zwiększa się plan dochodów bieZących dotacje o kwotę 43.385 zl w dziale 852 Pomoc 

Społeczna i zwiększa się plan wydatków w dziale 852 Pomoc Spoleczna w kwocie 7.000 zł 

na zasiłki okresowe i 36.385 zł na zasiłki stałe. 

- Pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów z dnia 

25.07.2016 r. 

2. Zmniejsza się plan wydatków - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 450 zł i zwiększa 

się plan wydatków o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu 

umowa zlecenie egzaminatorów związanym z awansem zawodowym nauczyciela w PSP 

Skaszewo. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu 14 glosami "za", przy -

" 
O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących przyjęła w/w autopoprawki. 
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Autopoprawki do projektu uchwaly w sprawie zmian uchwaly budżetowej Gminy Gzy na 2016 

rok - stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodniczący S. Fraoczak poprosił Przewodniczących Komisji stałych-

o przedstawienie opinii do w/w projektu uchwaly. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

do projektu uchwaly w sprawie zmian uchwaly budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwaly. 

Wiceprzewodniczący S. Franczak - odczytał projekt uchwaly w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod 

glosowanie. 

"Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XV111/87/20ł6 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 - która stanowi załącznik nr 8 

do projektu uchwały. 

Ad. pkt 7. 

W związku z tym, że nie było interpelacji nie było i odpowiedzi. 

Ad. pkt 8. 


Autor Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2016 - 2025 Mirosław Olczak 
 . 

poinformował, że prace nad Strategią trwały od stycznia do kwietnia 2016 r. Następnie wśród 

mieszkańców została rozprowadzona ankieta, w której wzięło udział ponad 90 respondentów. 

a chodziło o zdiagnozowanie potrzeb jakie są zgłaszane przez mieszkańców, ocenę gminy 

z różnej strony tj. co jest silną i słabą stroną tj. jak są postrzegane szanse perspektywy rozwoju, 

jakie czynniki należy brać pod uwagę dotyczące sytuacji materialnej mieszkańców oraz ocenę 

punktową funkcjonowania gminy niezależną od samorządu. Do opracowania Strategii również 

zostały wykorzystane materiały jakie otrzymał z Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

Podkreślił. że nadrzędnym celem długofalowych działań władz samorządowych gminy Gzy 

jest wzrost dobrobytu i zadowolenia życiowego mieszkańców gminy. Cel będzie osiągany 

poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla indywidualnych i zbiorowych działań 

mieszkańców i podmiotów gospodarczych poprzez ciągłe udoskonalanie, wdrażanie 
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i monitorowanie zasad zrównoważonego rozwoju, zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej, 

aktywizację społeczności lokalnej oraz dbałoŚĆ o środowisko naturalne. 

WIym momencie sa/f obrad opuściła radna Marianna Filipowicz pomniejszając ilość członków 

Rady biorących udział w posiedzeniu do J3 osób. 

Autor Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2016 - 2025 M_ Olezak - kontynuując swoją 

dalszą wypowiedź powiedział, że jedną z pierwszych części Strategii są problemy i wyzwania 

strategiczne. 

Gospodarka - jak we wszystkich gminach wiąże się ze zjawiskiem bezrobocia, które w gminie 

Gzy nie jest bardzo silne, ale jest nastawione na charakterystyczne cechy , ponieważ jest 

bezrobocie osób młodych i występowanie długotrwałego bezrobocia. Inną cechą jest niska 

ogólna aktywność gospodarcza. 

Społeczeństwo - kluczowy problem w gminie to migracja i ujemne saldo przyrostu naturalnego 

oraz szybki przyrost osób w wieku poprodukcyjnym. W związku z tym należy liczyć się z tym, 

że samorząd w coraz większym stopniu będzie musiał zajmować się problemami ludzi 

w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi. 

Oferta cywilizacyjna - gmina Gzy ma ponadprzeciętnie wysoką gęstość sieci drogowych. Jest 

to zjawisko bardzo pozytywne, ale wiąże się z dużymi nakładami na utrzymanie dróg przez 

samorząd gminy, czy samorząd powiatu. Bardzo dobrze rozwinięta sieć drogowa wymaga 

nakładów na budowę chodników i oświetlenia dróg. 

Jeśli chodzi o infrastrukturę związaną z ochroną środowiska to w przypadku gminy Gzy ze 

względu na rozproszenie zabudowy przewidziano budowę licznych przydomowych 

oczyszczalni ścieków, iż tylko w części gminy możliwa jest budowa systemów sieciowych 

kanalizacji. 

W dalszej części Strategii zostały przewidziane priorytety rozwojowe: 

- powstrzymanie dalszego spadku liczby mieszkańców gminy, 

- uporządkowanie gospodarki ściekowej, 

- wszechstronne wsparcie dla rozwijania przedsiębiorczości i zwiększenia liczby podmiotów 

gospodarczych w gminie, 

- zapewnienie dobrych wyników nauczania w szkołach na terenie gminy, 

- zwiększenie możliwości inwestycyjnych gminy- zwiększenie dochodów własnych, obniżenie 

wydatków bieZących, optymalizacja zadlutenia, 
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- dalsza poprawa infrastruktury drogowej, 

- zwiększenie efektywności energetycznej i stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

w lokalnej gospodarce, 

- wsparcie dla rozwoju organizacji społecznych i aktywności społecznej. 

Cele Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2016 2025 to cele strategiczne i cele operacyjne. -

Cel strategiczny . Rozw6j infrastruRtury Romunalnej oroz dobra dostępność i j aRość usług 

użyteczności publicznej. Cel operacyjny. Modernizacja J rozbudowa infrastruhlury drogowej 

na terenie gminy. 

Proponowane działania: 


- poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej oraz rozwój infrastruktury zwiększającej 


bezpieczeństwo w rejonie szkół , obiektów użyteczności publicznej oraz innych obszarach 

podwyższonego ryzyka, w obszarach komunikacji zbiorowej, 

- współpraca z Powiatem przy remontach i przebudowie dróg powiatowych, 

- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie, 

- poprawa infrastruktury drogowej związanej z prowadzeniem produkcji rolnej. 

- zapewnienie dobrych powiązań transportowych gminy z otoczeniem we współpracy z innymi 

samorlądarni (jeden ze sposobów do osiągania celów przez mniejsze samorządy, które nie 

mają znacznego potencjału finansowego i gospodarczego). 

Cel strategiczny . Rozw6j infrastruRtury łromunalnej oraz dobra dostępność i jałwść usług 

użyteczności publicznej . Cel operacyjny . Ochrona środowisRo poprzez uporządłrowanJe 

gospodarłłi ściełłowej. 

Proponowane działania: 

- określenie docelowej koncepcji infrastruktury związanej z zagospodarowaniem ścieków 

i świadczeniem usług kanalizacyjnych w gminie, 

- rozbudowa systemów oczyszczania ścieków na terenie gminy, 

- likwidacja zagrożeń środowiska na terenach nie objętych gminną siecią kanalizacyjną. 

Założeniem Strategii jest to, że gro środków na realizację przedsięwzięć musi pochodzić 

z zewnątrz, ponieważ gmina nie jest w stanie wygenerować tyle środków do realizacji nowych 

ważnych zadań. 
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Cel strategiczny . Rozwój InfrastruRtury Romunalnej oraz dobra dostępność i jabość usług 

użyteczności publicznej . Cel operacyjny . Zapewnienie niezawodności dostaw wody pitne; 

z gminnej sieci wodociągowej. 

Proponowane działania: 

- zwiększenie efektywności i wydajności gminnego systemu wodociągowego, 

- działania nakierowane na oszczędność wody. 

Polska w Europie jest jednym z najgorzej nawodnionych krajów, dlatego wodą najeży 

gospodarować bardzo oszczędnie. 

Podstawowe zadania Strategii to: 

- budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej dla zwiększenia wydajności systemu 

wodociągowego w gminie (modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i budowa zbiorników 

wyrównawczych). 

Cel strategiczny. Rozw6j infrastruł:ltury Romunalnej oraz dobra dostępność i jaRość usług 

użyteczności publicznej. Cel operacyjny. Poprawa stanu środowisRa poprzez ochronę 

powietrza na obszarze gminy. 

Proponowane działania: 


- działania zapewniające wzrost efektywności energetycznej i ograniczenie emisji związanej ze 


zu1yciem energii, 


- ochrona atmosfery poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 


- działania edukacyjne i promocyjne związane z ochroną atmosfery i poprawą efektywności 


wykorzystania energii, 

- prowadzenie działań związanych z usuwaniem azbestu. 

Chodzi tu o dzialania związane z tennomodemizacją obiektu z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego, i1 o fmansowanie takich przedsięwzięć mogą się ubiegać samorządy. Jednak 

na realizację przedsięwzięcia trzeba mieć i środki własne. 

Cel strategiczny . Rozwój infrastruRtury łwmunalnej oraz dobra dostępność i jaRość usług 

użyteczności publiczne; . Cel operacyjny. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez 

poprawę dostępu do usług WYRorzystujących technologie Informacyjno -ł?omunibacyjne. 

Chodzi tu o zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w przestrzeni publicznej. 
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W ramach zadań zaproponowana została: 


. rozbudowa infrastruktury sieciowej na terenie jednostek gminnych, 


- istotny rozwój świetlic wiejskich aby w jak największym stopniu służyły mieszkańcom na 


rÓżne sposoby . nie tylko jako miejsce zebrań wiejskich ale i miejsce z dostępem do 

Internetu. 

Na tego typu przedsięwzięcia będzie wsparcie zewnętrzne lecz musi się ujawnić inicjatywa 

mieszkańców. 

Cel strategiczny. Rozwój infrostruRtury I:wmunalnej oraz dobra dostępność i jaRość usług 

użyteczności publicznej . Cel operacyjny . Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

Proponuje się następujące działania: 

- wzmocnienie OSP, 

- zapobieganie klęskom żywiolowym, 

- wsparcie dla inicjatyw sąsiedzkich nas rzecz powszechnego społeczeństwa. 

W ramach celu zaproponowane zostały następujące zadania: 

- doposażenie i wsparcie szkolenia jednostek OSP z terenu gminy, 

- indentyfikacja i zaspokojenie potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpoZarowego 

mieszkańców, 

- przedsięwzięcia związane z zapobieganiem klęskom suszy i pożarom (budowa zbiorników 

retencyjnych). 

Cel strategiczny. Rozwój infrastruRtury Iwmunalnej oraz dobra dostępność i jaRość usług 

użyteczności publicznej. Cel operacyjny. Wylwrzystanie IORalnych zasobów w realizacji 

funRcji reRreacyjnej I rozwoju budownictwa letnisRowego na terenie gminy. 

Jest to temat przyszłości. Chodzi tu o tereny niskich klas położone jednocześnie przy ujściu 

rzeki Przewódówki, czy kompleksach leśnych. 

W ramach celu zostały zapisane działania: 

- zapewnienie dobrych warunków dla wypoczynku i uprawniania sportu w obiektach na 

terenach otwartych, atrakcyjnych dla rekreacji, 

- rozwiniecie funkcji świetlic wiejskich, 

- działania na rzecz rozwoju budownictwa letniskowego. 

Cel strategiczny. ZwięRszenle Inwestycji i liczby miejsc procy w lolwlnej gospodarce. 

Cel operacyjny . Wzmocnienie seRtora przedsiębiorczości w gminie. 
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Proponowane działania: 

- poprawa warunków do rozwoju lokalnych finn we współpracy z przedsiębiorcami. 

Przedsiębiorców można wspierać na wszystkie sposoby, ale to oni muszą ubiegać Się 

o dofinansowania na różne przedsięwzięcia, by rozwijały się pewne biznesy. 

- wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i działania na rzecz pozyskania inwestorów poprzez 

rozwój oferty inwestycyjnej i zwiększenie rozpoznawalności gminy (promocja gospodarcza 

gminy), 

- działania realizowane wspólnie z sąsiednimi samorządami i Powiatem na rzecz ustawicznego 

kształcenia dorosłych w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji 

kluczowych (mogą odbywać się w oparciu o program potencyjny "Wiedza Edukacja 

Rozwój", na działania będą uwolnione konkretne środki). 

- działania na rzecz wzmocnienia i zrómicowania działalności gospodarstw rolnych. 

Cel strategiczny. ZwięRszenie inwestycji i liczby miejsc pracy w IORalnej gospodarce. 

Cel operacyjny. Rozwój przedsiębiorczości związanej z tUrystyRą wiejsRą i agroturystyką. 

Proponowane działania: 

- identyfikacja lokalnych zasobów materialnych i niematerialnych wspierających tworzenie 

sektora usług agroturystycznych w gminie, 

- wsparcie rozwoju sportów amatorskich, funkcji rekreacyjnej oraz turystyki weekendowej 

i specjalistycznej na terenie gminy, 

- działania wspierające tworzenie gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy. 

Cel strategiczny. ZwięRszenie Inwestycji I liczby miejsc pracy w IORalnej gospodarce. 

Cel operacyjny . Poprawa rozpoznawalności gminy Gzy I kreowania jej wizerunku. 

Proponowane działania: 

- działania poprawiające rozpoznawalność gminy Gzy i kreujące jej pozytywny wizerunek 

realizowane w ramach Powiatu we współpracy z sąsiednimi samorządami, żeby promocja nie 

była kosztowna, a bardziej aktywna. 

Cel strategiczny . Zwlęmzenie inwestycji I liczby miejsc pracy w IORalnej gospodarce. 

Cel operacyjny . Zapewnienie worunR6w dla rozwoju budownictwa letnisRowego. 

W ramach celu proponowane są działania: 

- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury 

sieciowej i poprawę dostępności komunikacyjnej, 
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- zapewnienie skutecznej ochrony środowiska i estetyki gminy w odniesieniu do gospodarki 

odpadami. 

Cel strategiczny. Wysoł:lo jaRość usług eduRacyjnych i wsparcie dla podniesienia poziomu 

wybształcenia lobalnej społeczności. Cel operacyjny. Zwięmzenie efebŁyumości i 5RuŁeczności 

systemu edulwcyjnego na terenie gminy. 

W celu zapewnienia najwyt.szych standardów kształcenia, w Strategii przewidziano szeroką 

gamę przedsięwzięć związanych z edukacją w większości współfinansowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 . 

Proponowane działania: 

- poprawa efektywności systemu zaczadzania i finansowania edukacji, 

- wzmocnienie potencjału i kompetencji kadr zarządzających oświata w gminie, 

- zwiększenie samodzielności poszczególnych szkół w pozyskiwaniu wsparcia zewnętrznego 

i realizacji projektów. 

Cel strategiczny . WYSORa jaRość usług eduRacyjnych i wsparcie dla podniesienia poziomu 

wykształcenia lo alnej społeczności. Cel operacyjny. Rozw6j oferty eduRacyjnej i podniesienie 

jaRości Rształcenia w gminie. 

Proponowane działania: 

- podniesienie i utrwalenie jakości usług edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum 

- rozwinięcie zakresu i poprawa jakości kształcenia kompetencji kluczowych uczniów 

niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych podstaw i umiejętności. 

Rozwój edukacji w gminie mote odbywać się na przestrzeni ogłaszanych konkursów. Są 

instytucje np. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, które patronują tego typu 

przedsięwzięciom w małych gminach. W tym celu zbierana jest grupa wnioskodawców, 

ponieważ projekt jest realizowany w znacznej liczbie szkół na terenie i większej liczby 

gmin. Dofinansowanie sięga 95%. 

Cel strategiczny. Rozw6j usług eduRacyjnych i wspieranie wzrostu wył?sztakenia IORalnej 

społeczności. Cel operacyjny. Wdrożenie nowoczesnych narzędzi dydaRtycznych w ofercie 

eduł?ocyjnej szR6ł - zapewnienie równego dostępu do dobre; jaRości kształcenia 

podstawowego I gimnazjalnego. 

Proponowane działanie: 
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- zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie 

kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów. 

Cel strategiczny. Rozwój usług eduRocyjnych i wspieranie wzrostu wybształcenia IORalnej 

społecznoścI. Cel operacyjny. Wyrównywanie szans eduRacyjnych. 

Proponowane działania: 


- wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych 


w ramach zajęć uzupełniających oferty szkół, 

- indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym zakresie 

wsparcia uczniów młodszych. 

Cel strategiczny. Rozwój usług eduRocyjnych i wspieranie wzrostu wymrlakenia IORalne; 

społeczności. Cel operacyjny. Wyrównywanie szans eduRocyjnych poprzez zapewnienie 

pełne; dostępności eduł?acjI przedszRolne; na obszarze gminy. Rozwój szeroRo rozumianej 

eduRocji eł:łologicznej. 

Proponowane działania: 


- dzialania edukacyjne i promocyjne budujące świadomość mieszkańców gminy w sferze 


ekologii i ochrony potencjalu środowiskowego gminy. 

W oparciu o edukację ekologiczną można budować ścieżki edukacyjne, można przyciągać 

gości z zewnątrz, iż dobrze skonstruowane ścieżki edukacyjne to nie tylko atrakcja dla 

miejscowych uczniów, ale i uczniów przyjeżdzających z zewnątrz z okolicznych szkół. 

Cel strategiczny. Rozwój usług społecznych oraz zwięmzenie aRtyv.lOości społecznej I stopnia 

zintegrowania mieszRańc6w gminy. Cel operacyjny. Rozwój potencjału instytucjonalnego 

COP5. 

W ramach proponowanych działań przewidziano dzialania zapewniające zmniejszenie ubóstwa 

i zagrożenia wykluczeniami jak i dostosowanie potencjalu instytucjonalnego GOPS do 

bieżących potrzeb. 

Cel strategiczny. Rozwój usług społecznych oraz zwięm.zenie ahlyvJności społecznej I stopnia 

zintegrowania mleszRańc6w gminy. Cel operacyjny. Wzrost zaspoł:wjenia usług społecznych 

stosownie do zmieniających się potrzeb społeczności i zagrożeń społecznych. 

Proponowane działania: 


- działania na rzecz zmniejszenia obszarów ubóstwa i wykluczenia społecznego mieszkańców 


Gminy, 
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Z analiz wynika zjawisko rozwarstwiania dochodów tzn. jest część społeczeństwa, która powoli 

ale systematycznie się bogaci, ale jest część społeczeństwa , która ma coraz trudniejszą sytuację 

materialną. Aby wyhamować te niekorzystne zjawiska jest tu wielka odpowiedzialność 

samorządu, zwłaszcza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

- zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb osób niezamożnych i niepełnosprawnych oraz ich 

aktywizacji i integracji w społeczności gminy, 

- prowadzenie działań słuZących zapobieganiu patologiom wśród młodzieży, przeciwdziałaniu 

dysfunkcjom w rodzinach i uzależnieniom. 

Cel strategiczny. Rozw6j usług społecznych oraz zwięmzenie ał:rtyvJności społecznej I stopnia 

zintegrowania mieszł?ańc6w gminy. Cel operacyjny. Wsparcie dla zapewnienia zdrowia 

miesz ńc6w gminy. 

Proponowane działania: 

- działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki, 

- działania na rzecz wsparcia wysokiej jakości usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

Ceł strategiczny. Rozwój usług społeanych oraz zwięmzenie aRtywności społecznej i stopnia 

zintegrowania mieszhańc6w gminy. Ceł operacyjny. Rozszerzenie zahresu i wymiaru 

współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i łoł?alnymi społecznościami. 

Proponowane działania: 


- wsparcie organizacji społecznych i grup niefonnalnych w realizacji działań na rzecz 


zintegrowania społeczności gminy, 

- wspieranie realizacji inicjatyw integracyjnych i rozwojowych Lokalnej Grupy Działania. 

Cel strategiczny. Rozwój usług społecznych oraz zwięmzenie aRtywności społecznej I stopnia 

zintegrowania mieszł?ańc6w gminy. Cel operacyjny. Rozwój współpracy 

międzysamorządowej w realizacji usług na rzecz społeczności i wspieraniu IORalnej 

gospodan.I. 

Proponowane działanie: 


- identyfikacja obszarów współpracy Gminy z innymi samorządami gminnymi oraz 


samorządem powiatowym i wojewódzkim. 

Cel strategiczny. Sprawne zarządzanie I wysołła jaRość usług administracyjnych w Gminie. 

Proponowane działanie: 

- korzystanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
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- działania związane z zapewnieniem skutecznego zarzadzania w jednostkach 

organizacyjnych, 

- rozszerzenie zakresu usług świadczonych droga elektroniczną. 

Cel strategiczny. Sprawne zarządzanie i wysolw jaRość usług administracyjnych w Gminie. 

Cel operacyjny. DosR(malenie systemu ł?omunilwcji I promocji gminy. 

Proponowane działania: 

- zapewnienie sprawnej i nowoczesnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Gminie, 

- zapewnienie skutecznej działalności promocyjnej gminy w celu zwiększenia aktywności 

i integracji społecznej. promowania osiągnięć rozwojowych i operacyjnych gminy oraz 

pozyskiwania inwestorów i partnerów. 

Dalsza część dokumentu to omówione wskaźniki monitorowania, oceny ewaluacji Strategii. 

Nadmienił, że po przyjęciu Strategii, Strategię trzeba co pewien czas przejrzeć. aby wiedzieć 

co udało się z niej zrealizować. a co trzcba skorygować. Natomiast co 2-3 lata nalety ocenić. 

czy realizacja Strategii przebiega zgodnie z przyjętymi załoteniami. czy nalety coś poprawić. 

Na koniec tyczył teby władzom gminy udało się pozyskać jak najwięcej środków z zewnątrz . 

na realizację celów ujętych w Strategii, ponieważ jest z tym coraz gorzej, zwłaszcza przez małe 

gminy wiejskie. 

Pytań nie bylo. 

Wiccpl"Lcwodniczący S. Franczak - podziękował Panu M. Olczakowi za doŚĆ obszerne 

omówienie Strategii. Dodał, te jest to jedno z narzędzi do ustalania budtetu gminy na kolejne 

lata. 

Ad. pkt 9. 

Wójt B. Polańska - poinfonnowala: 


- dziś (28.07.2016 r.) została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania 


pn. " Przebudowa drogi gminnej Nowe Przewodowo"; 

- jest podpisana umowa na realizację zdania pn, .. Dostawa mieszanki twiru z rozplantowaniem 

równiarką dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy ... które będzie . 

prowadzone po wiwach, 

- trwają przygotowania do dożynek gminnych, które odbędą się 28,08.2016 r, i na które 

serdecznie zaprasza, Na terenie gminy zostaną wywieszone zaproszenia - afisze. 

Ad. pkt 10. 

Wolnych wniosków i pytali nie było. 
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Ad. pkt 11. 

Wobec wyczerpama Się porządku obrad Wiceprzewodniczący S. Franczak 

o godz. 15.35 zamkną1 XVlll Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: Przewodniczył: 

::t?jAk?/� 
Zofia Pszcz61kowska WICEPRZEWQONICZĄCY 

Stefan S1onis'  Fronczał 


