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Protokół nr 12/2016 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji - Tomasza Sobieraja 

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu 
i Przewodniczący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wskazali, że wspólne 
posiedzenie Komisji będzie prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Tomasz Sobieraj - o godz. 12.40 otworzyfwspólne 
posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa 
i Budżetu. Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie 
z listami obecności we wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczy spośród 8 -osobowego 
składu Komisji Rolnictwa i Budżetu 6 członków Komisji i spośród 7-osobowego składu 
Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 6 członków Komisji , co stanowi 
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
1. Barbara Polańska 	 - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Ewelina Stawińska - Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika 
4. Danuta Ojrzeńska - dyr. PSP w Skaszewie 
5. Anna Zalewska 	 - dyr. PSP w Przewodowi e 
6. Agnieszka Domańska - dyr. PG w Gzach 
7. Teresa Linka 	 - kier. GOPS w Gzach 
8. Jan Stępka - dyr. ZUW w Mławie 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 


1. 	 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 
terenie Gminy Gzy. 

2. 	 Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 
3. 	 Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2015 r. 
4. 	 Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2015 r. 
5. 	 Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2015 r. 
6. 	 Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2015 r. 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Gzy. 
8. 	 Sprawy bieżące gminy. 

Wójt Gminy Barbara Polańska zaproponowała wprowadzenie dwóch projektów uchwał: -

- Projekt uchwały wprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy jako punkt 2 
porządku posiedzenia. 
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- Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy jako 

punkt 4 porządku posiedzenia. 

- W punkcie dotyczącym projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy 

na rok 2016 ze względu na uczestnictwo we wspólnym posiedzeniu Komisji Pań dyrektorek 

szkół - zaproponowała omówienie spraw oświaty. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński - z uwagi na prośbę dwóch 

członków tej Komisji tj. radnego Pana Stefana Franczaka i radnego Pana Jacka Barkały -

strażaków, którzy biorą udział w akcji, zgłosił wniosek o dalsze omawianie projektu uchwały 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie 

proponowane zmiany w porządku posiedzenia tj. dodanie: 

- Projektu uchwały wprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami "za ,-

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" zaakceptowała wprowadzenie 

sprawy. 

- Projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami "za ,-

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" zaakceptowała wprowadzenie 

sprawy. 

Dalej poddał pod głosowanie wniosek o dalsze omawianie projektu uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 oraz projektu uchwały wprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy, a także projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania 

i wysokości diet radnych Rady Gminy tj. na końcu porządku posiedzenia, po omówieniu oceny 

zasobów pomocy społecznej za 2015 dla gminy Gzy. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami "za-

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" zmiana została przyjęta. 

Przewodnicząca Komisji IOświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie wszystkie w/w zmiany w porządku 

posiedzenia. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami "za ,-

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła zaproponowane 

zmIany. 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraja i Przewodniczącego 

Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowskiej Komisje 

jednomyślnie przyjęły porządek posiedzenia jak niżej: 

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

terenie Gminy Gzy. 

2. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2015 r. 

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2015 r. 

4. Informację o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2015 r. 

5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2015 r. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Gzy. 
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7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
8. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 
9. Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy. 
10. Sprawy bieżące gminy. 

Porządek posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefan Franczak. 

Aktualna ilość członków tej Komisji biorących udział w posiedzeniu 7.-

Ad. pkt l. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że sprawa zatwierdzenia taryf jest omawiana co roku. Zakład -

Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie przedstawia wniosek o zatwierdzenie taryf 
oparty na podstawie kalkulacji kosztów. Z wniosku o zatwierdzenie taryf wynika propozycja 
2,45 zł netto za 1m3 wody, a 2,65 zł brutto. W związku z tym przygotowany został projekt 

uchwały również oparty na przedstawionych kalkulacjach. Nadmieniła, że za rok 2015 1 m3 
wody wynosił 2,22 zł netto, brutto 2,40 zł. Następnie przypomniała, że w roku 2015 ZUW ze 
strony gminy został opodatkowany podatkiem w wysokości 1 % od nieruchomości od budowli, 
natomiast na rok 2016 podatkiem 2% i stąd różnica w cenie 1m3 wody. 
Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb w Rolnictwa w Mławie Jan Stępka dodał,-

że podwyżka wody jest wyłącznie z powodu wzrostu podatku od nieruchomości od budowli, 
który w 2016 r. wzrósł z kwoty 69.000 zł do kwoty 135.000 zł. Dzieląc przez ilość wody, 
którą planuje ZUW sprzedać podwyżka wynosiłaby 0,32 zł, a wyliczona jest na 0,23 zł. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski zapytał o inwestycje-

w hydroforniach. 
Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb w Rolnictwa w Mławie J. Stępka -

odpowiedział, że inwestycje robione są cały czas. Obecnie trzeba w środku wszystko 
wyczyścić, wymalować i robić dach bo zaczyna przeciekać. Poza tym ze ścian zaczyna 
odpadać tynk. Myśli, że w pobieżne remonty hydroforni trzeba włożyć około 50.000 zł. Jest to 
długość 24 m, szerokość 12 m o wysokości ścian na zewnątrz ok. Sm. Na prośbę Pani Wójt 
ZUW chce zamontować w hydroforni w Szyszkach agregat prądotwórczy. Dodał że 
w hydroforni Gzy agregat prądotwórczy jest już zamontowany od 1i1/2 roku. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, w jakiej wysokość są -

koszty zamontowania agregatu? 

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb w Rolnictwa w Mławie J. Stępka -

odpowiedział, że koszt zakupu agregatu prądotwórczego i jego montaż wynosi około 55.000 

zł netto. 
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość członków tej Komisji biorących udział 

w posiedzeniu 7.-

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński zapytał, czy jest możliwość, żeby -

ZUW zrobił kosztorys na zbiorniki wyrównawcze do wody, gdyż w gminie jest spory problem 
z wodą na ostatnich liniach wodociągu? 
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Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb w Rolnictwa w Mławie J. Stępka -

odpowiedział, że nie ma fachowców od takiej dokumentacji. Z reguły gminy wynajmują 
projektantów. W Gminie Gzy dokumentacja taka była już raz zrobiona na dwa zbiorniki 
retencyjne łącznie z fundamentami, i podłączeniem hydraulicznym. Fundamenty zostały 
wybudowane 6-7 lat temu. Z uwagi na to, że pozwolenie na budowę ważne jest dwa lata od 
zakończenia roku dokumentację na zbiorniki trzeba tworzyć od nowa tzn. opracować kosztorys 
i specyfikację. Dodał, że dokumentację projektował Pan Wiesław Nasierowski z Ciechanowa. 

Myśli, że zrobiłby to szybko , iż na pewno jakieś ślady ma. Poinformował, że w związku 

z tym, że są fundamenty pod zbiorniki retencyjne i zrobiona hydraulika, 35% - 40% robót 
już zostało wykonane. Nadmienił, że dwa zbiorniki retencyjne kosztowałyby w granicach 
160.000 zł netto plus VAT, plus zestaw pompowo-hydroforowy, który kosztuje około 70.000 

zł netto z montażem i rozruchem. Razem byłoby to 230.000 zł do 250.000 zł netto. W ten 
sposób będzie można zwiększyć ciśnienie wyjściowe z wodociągu i ustawić jedno ciśnienie 
na 4,7 A, które zmienia się tylko o 0,1 A i cały czas będzie docierała woda do najbardziej 
oddalonych zakątków. Podkreślił , że wody najczęściej podać można tyle ile w studniach ma 

wydajności pompa, co też jest uzależnione od filtrów. 
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkała. 

Aktualna ilość członków tej Komisji biorących udział w posiedzeniu - 8. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński powiedział, że czasami nie ma -

prądu np. pół godziny, a w ostatnich wioskach od woda jest za cztery godziny. Następnie 
zapytał, czy zbiorniki retencyjne miałyby wpływ, żeby woda była wcześniej? 

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb w Rolnictwa w Mławie J. Stępka -

odpowiedział, że jest to trochę za długo. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefan Franczak powiedział, że rozmawiając -

z mieszkańcami gminy, że wcześniej 1 m3 wody kosztował 2,22 zł netto, a teraz jest propozycja 
2,45 zł to podwyżka jest dość duża. W związku z tym zwrócił się do Pana dyrektora ZUW 
z prośbą, żeby podwyżka była mniejsza, bo jednorazowo 0,23 zł to dużo. Zaproponował, żeby 
podwyżka ceny za 1m3 wody była w granicach 2,30 zł - 2,35 zł , a nie 2,45 zł netto. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, czy jedyną częścią -

składająca się na wzrost ceny za 1 m3 wody jest podwyżka podatku od nieruchomości od 
budowli, czy jeszcze coś innego? 

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb w Rolnictwa w Mławie J. Stępka -

przypomniał, że tak jak powiedział na wstępie podatek wzrósł o 69.000 zł. 
Z wyliczeń wynika, że podwyżka powinna wynosić 0,32 zł, a wyliczona jest na 0,23 zł, co 
oznacza, że jest mniejsza o 0,09 zł. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj uznał, że oprócz wzrostu-

podatku od budowli na wzrost ceny 1 m3 wody nic nie wpływa i zapytał, czy tak? 
Dyrektor Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb w Rolnictwa w Mławie J. Stępka -

wyjaśnił, że ZUW też parę złotych przyda bo można coś zaplanować, wykonać, a nawet mieć 
udział do budowy zbiorników retencyjnych. 
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Odnosząc się do wypowiedzi członka Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczaka powiedział, 
że w Gminie Gzy podwyżka wody wchodzi bardzo łagodnie, iż Rada Gminy podatek od 
nieruchomości od budowli dla ZUW wprowadzała i podwyższała stopniowo. 
Dla przykładu podał Gminę Sochocin pow. płoński gdzie przy uchwaleniu przez Radę 
podatku od nieruchomości od budowli od razu w wysokości 2% podwyżka wody wzrosła 
o 1,10 zł. 
Uznał, że cena za1m3 wody w gminie Gzy w tej chwili nie jest wysoka. Następnie podał cenę 
wody w innych gminach, którym ZUW też płaci podatek od nieruchomości od budowli: 
- Gmina Świercze 2,68 zł netto, 
- Gmina Pokrzywnica ma niższą cenę, ale ZUW nie płaci jej podatku od budowli, a przy 

podatku w wysokości 2% cena 1m3 wody musiałaby wynosić 4,00 zł. 
- Gmina Sochocin - 2,85 zł 
- Gmina Joniec - 3,24 zł. 

Na okres od 17.06.2016 r. do 16.06.2017 r. dla gminy Gzy zaproponował cenę 1 m3 wody 

w wysokości 2,40 zł netto. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy 

Gzy ze zmienioną stawką proponowaną w projekcie uchwały z 2,45 zł netto za 1 3 wody plus 

8%VAT na 2,40 zł netto plus 8% VAT. 

Komisja w obecności 8 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za", 

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

projekt uchwały ze zmienioną stawką proponowaną w projekcie uchwały z 2,45 zł netto za 

1 3 wody plus 8%VAT na 2,40 zł netto plus 8% VAT. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy ze zmienioną stawką 
proponowaną w projekcie uchwały z 2,45 zł netto za 1 3 wody plus 8% V AT na 2,40 zł netto 
plus 8% VAT. 
Komisja w obecności 7 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu - 4 głosami "za" przy 
3 głosach " przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" - pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały ze zmienioną stawką proponowaną w projekcie uchwały z 2,45 zł netto za 
13wody plus 8% V AT na 2,40 zł netto plus 8% VAT, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 
Ad. pkt 2. 

Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2015 r. - stanowi załącznik nr 

4 do niniej szego protokołu. 
Ad. pkt 3. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie 
gminy Gzy za 2015 r. nie wpłynęła i ma nadzieję, że Pan Kierownik Posterunku Policji 
w Świerczach informację przedstawi na sesji. 
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Ad. pkt 4. 

Informację o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2015 r. przedstawiła Pani 
Wójt. 
Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2015 r. - stanowi załącznik 
nr 5 do niniej szego protokołu. 
Ad. pkt 5. 

Komendant Gminny OSP RP w Gzach i jednocześnie członek Komisji Rolnictwa 

i Budżetu S. Franczak zwrócił uwagę na niezadawalającą bazę samochodową samochodów -

biorących udział bezpośrednio w akcjach gaśniczo-ratowniczych. Wyjaśnił, że 2 Stary (beczki) 
w OSP Gzy mają 28-29 lat i cały czas się psują, a w tej chwili jeden samochód jest niesprawny. 
W ubiegłym tygodniu 1 samochód został przyprowadzony z remontu na Śląsku. Trzeci 
samochód też był niesprawny. W związku z tym był tydzień, że nie był sprawny ani jeden 
samochód. W OSP w Przewodowie jest samochód 21-letni. W OSP W Szyszkach samochód 
również ma 20 lat (Mercedes). W związku z tym uznał, że należy myśleć o nowym samochodzie 
średnim (beczce) bez wyposażenia na teren gminy Gzy, którego koszt zakupu wynosi 
w granicach 700.000 zł. Bezpośredni udział w akcjach biorą OSP Gzy, OSP Przewodowo i OSP 
Szyszki, którzy mają odpowiednio przeszkolonych strażaków. 
Zaznaczył, że jeżeli chodzi o środki finansowe jakie zostały uchwalone w budżecie gminy na 
2016 r. na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 70.000 zł to budżet 
ten jest już praktycznie wykorzystany. 
Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gzy za 2015 r. - stanowi 
załącznik nr 6 do niniej szego protokołu 
Ad. pkt 6. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka -
poinformowała, że nowelizacja ustawy o pomocy społecznej w 2011 r. art. 16a wprowadziła 
obowiązek corocznego przygotowania i przedstawiania przez gminy, powiaty i samorząd 
województwa oceny zasobów pomocy społecznej, która będzie przedstawiona Radzie Gminy, 
radzie powiatu oraz sejmikowi województwa. Ocena ta wraz z rekomendacjami jest podstawą 
do planowania budżetu na rok następny. Ocena zasobów pomocy społecznej dokonana jest 
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby obejmują 
w szczególności infrastrukturę, kardę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania 
pomocy społecznej bez względu na podmiot je realizujący. Formularz oceny zasobów pomocy 
społecznej składa się przede wszystkim z części tabelarycznych obejmujących dane od 
2013 r. wraz z prognozą do roku 2017, sekcji opisowych, a także sekcji wskaźników 
pozwalających na sformułowanie rekomendacji w części dotyczącej pomocy społecznej. 
Zasoby pomocy społecznej składają się z danych o sytuacji demograficznej i społecznej , 
danych o korzystających z pomocy i wsparcia, innych rodzajach pomocy i świadczeń, 
zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia , kadrze jednostki organizacyjnej pomocy 
społecznej, środkach finansowych na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach 
polityki, aktywności projektowo-konsultowej jednostki organizacyjnej, współpracy 
z organizacjami pozarządowymi tj. zadań zleconych w obszarze pomocy i wsparcia, 
wskaźników oceny zasobów pomocy społecznej i wniosków końcowych. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach jest jednostką samorządową wykonującą 

zadania własne i zlecone gminie, która udziela pomocy mieszkańcom gminy poprzez wypłatę 

świadczeń, pracę socjalną w środowisku , udzielanie porad, skierowań oraz pomoc 

instytucjonalną. Zadaniem nadrzędnym GOPS jest usamodzielnienie klientów, wypracowanie 

zdolności do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie oraz prawidłowego 

pełnienia ról społecznych, funkcjonowania rodziny. Działania ośrodka skierowane są na 

obniżenie liczby świadczeniobiorców poprzez wyprowadzenie ich z systemu pomocowego, 

udzielanie wsparcia w aktywnym przygotowaniu do poprawy swojej sytuacji bytowej 

prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania, umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie ich do samodzielności 

i integracji ze środowiskiem. 

Przy planowaniu budżetu na zadania zakresu pomocy społecznej na następny rok należy brać 

pod uwagę: 

- wzrost wielkości populacji ludności w wieku poprodukcyjnym, co będzie wiązało się 

z zabezpieczeniem środków finansowych na utrzymanie tych osób w domach pomocy 

społecznej i zabezpieczeniem środków finansowych na organizacj ę usług opiekuńczych; 

- kontynuowanie zatrudnienia i rozwijania form pracy asystenta rodziny w celu umożliwienia 

powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej oraz zapobiegania odbieraniu dzieci 

z rodzin biologicznych do pieczy zastępczej; 

- zwiększenie kadry o l osobę, finansowaną przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy 

z uwagi na rozszerzenie działalności GOPS o wypłaty świadczeń wychowawczych dla rodzin 

z dziećmi; 

- organizowanie prac społecznie użytecznych, robót publicznych dla osób korzystających 

z pomocy społecznej , a przede wszystkim dla osób bezrobotnych i uzależnionych w celu 

ograniczenia ubóstwa; 

- braki w zakresie mieszkań socjalnych w szczególności dla rodzin , które znajdują się 

w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. 

Dane liczbowe zawarte w ocenie zasobów pomocy społecznej ukazują, że skala potrzeb 

społecznych jak i skala możliwości ich zaspokajania utrzymuje się na niezmienionym poziomie 

z lekką tendencją zwyżkową w ostatnim roku, na co wpływ miało zwiększenie wysokości 

kryterium dochodowego. 

Rok 2016 i lata następne będą dla GOPS kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych 

działań oraz podejmowanych nowych inicjatyw w zakresie rozwiazywania problemów 

społecznych, które są niezbędne , by instytucja pomocy społecznej była skuteczna efektywna 

i nowoczesna. 

Podkreśliła, że poziom życia mieszkańców gminy związany jest ściśle z kwestią zatrudnienia, 

problemów zdrowotnych i procesem starzenia się. Zależność te widać analizując osoby 

i rodziny korzystające z pomocy społecznej. Niepokojące zjawisko to liczba rodzin długotrwale 

korzystających z pomocy społecznej pozostająca na niezmienionym poziomie (powyżej 3 lat). 

Problemy związane z bezrobociem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, bezradnością 

rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych są ze sobą powiązane i często występują 

łącznie. 

Skala istniejących problemów społecznych ukazuje potrzebę znacznych środków finansowych 

na realizację nałożonych ustawowo zadań, co nie będzie możliwe bez zwiększenia także 

środków pochodzących z budżetu państwa. 
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Z przedstawionej oceny i analizy sytuacji wyłaniają się zadania takie jak zwiększenie usług 

opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania. 

W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został 

zatrudniony asystent rodziny, który objął wsparciem 11 rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Od 2012 r. GOPS współfinansuje pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 

i placówkach opiekuńczo-wychowawczych , co w kolejnych latach generować będzie 

zwiększone nakłady finansowe w ramach środków własnych. 

Analizując wydatki na poszczególne świadczenia należy zwrócić uwagę na wzrost kosztów 

utrzymania osób przebywających w domach pomocy społecznej gdzie gmina ma obowiązek 

współfinansowania kosztów pobytu mieszkańców swojej gminy, a to spowodowało rosnące 

wydatki na realizację powyższego zadania. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Kaczorowski 

- zapytał, czy osoby, które wymagają umieszczenia w domu pomocy społecznej nie mają 

rodzin? 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka odpowiedziała, że -

jest np. pasierb, który nie w pełni spełnia warunki. Ale więcej wymagać nie można , iż ta osoba 

mieszka w oddaleniu, nie jest miejscowa. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski -

zapytał, jak wygląda sytuacja, jeżeli z urzędu ściga się kogoś w celu zmuszenia do obowiązku 

alimentacyjnego? 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka - odpowiedziała, że 

zazwyczaj osoby te są zwalniane z obowiązku. Na przykład w rodzinie wykazywane są dzieci, 

że jest niepełnosprawność, niski dochód. I zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoba ta jest 

zwolniona z obowiązku alimentacyjnego. Jest jeszcze Kodeks rodzinny, ale w sytuacji złożonej 

materialnie, moralnie i zdrowotnie tej rodziny osoba taka jest zwalniana z obowiązku 

alimentacyjnego, a cały ciężar spada na gminę. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa T. Sobieraj zapytał, czy na chwilę obecną gmina -

dysponuje wolnymi lokalami mieszkaniowymi? 


Wójt B. Polańska odpowiedziała, że na obecną chwilę gmina nie dysponuje żadnymi 
-

wolnymi lokalami mieszkaniowymi. 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 - Gmina Gzy - stanowi załącznik nr 7 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 7 i 8. 

Wójt B. Polańska przeprosiła Państwa radnych, za niedostarczenie w terminie projektu -

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy i projektu uchwały 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 . Wyjaśniła, że jest to 

spowodowane tym, że Pani Skarbnik od miesiąca przebywa na zwolnieniu lekarskim, 

a Zastępca Skarbnika jest młodą osobą, która ma mniej doświadczenia. Oprócz przygotowania 

projektów w/w uchwał musiała sporządzić sprawozdanie roczne za rok 2015. 

Odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

powiedziała, WPF jest opracowywana na okres zadłużenia i zawiera wszystkie zapisy, które są 

zawarte w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 

Przypomniała, że na rok 2016 r uchwalono dochody w kwocie 10.844.566 zł. 
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Obecnie nastąpiło zwiększenie dochodów do kwoty 13.030.363,47 zł. Wyjaśniła, że różnica 

wynika z kwoty jaką gmina otrzymała na realizację programu ,,500 +" i wynosi 1.747.373 

zł. O taką kwotę zwiększyły się też wydatki. 

Jeśli chodzi o dochody zmniejszyły się o kwotę 35.559 zł i zwiększyły o kwotę 440.758,47 zł. 

W dziale O 1 O zwiększenie planu dochodów w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku -

akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 433.226,47 


zł. 


W dziale 700 i 801 zmiana klasyfikacji budżetowej 97 zł. 


W dziale 756 zwiększenie dochodów o kwotę 7.235 zł ze względu na zwiększenie wpływów 
-

z podatku dochodowego od osób fizycznych po zatwierdzeniu budżetu państwa. 

W dziale 758 zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 35.462 zł-

Ostateczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na rok 2016 wynosi 4.918.071 zł: 


z tego: 


- część wyrównawcza 2.165.928 zł, 


- część oświatowa 2.752.143 zł. 


W stosunku do roku 2015 część oświatowa jest wyższa o kwotę 138.404 zł. 


Główne zmiany sposoby podziału części oświatowej dotyczą: 


- określenia standardu "A 
" 

dla wszystkich j.s.t - 5.278.0717 zł w stosunku rocznym na ucznia 


- wprowadzenia nowych wag i wydzielenia kalkulacji kwot części oświatowej subwencji 


ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży. 

W dziale 852 zwiększenie o 200 zł to dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

gminie. 

W wydatkach zmniejszenie o kwotę 138.297,84 zł i zwiększenie o kwotę 635.158,47 zł. 

W dziale 010 kwotę 433.226,47 zł przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego -

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 

producentów rolnych w kwocie 424.731,83 zł i pokrycie kosztów postępowania związanych 

z jego zwrotem 8.494,64 zł.-

W dziale 801 zwiększenia 197.732 zł i 134.297,84 zł zmniejszenia. -

Planowane wydatki w ramach subwencj i na realizacj ę powyższych zadań wymagaj ących 


stosowania specj alnej organizacj i nauki i metod pracy dla dzieci: 


- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie (szkoła podstawowa) 29.281 zł,
-

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie ( oddział przedszkolny) 23.425 zł,-

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie (szkoła podstawowa) 29.544 zł,-

- Publiczne Gimnazjum w Gzach 63.305 zł,-

- Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach (szkoła podstawowa) 58.481 zł,-

- Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach (oddział przedszkolny - środki własne j .s.t.) - 24.193 

zł , ponieważ nie ma subwencji na jednego ucznia i do 30 czerwca będzie składany wniosek 

o refundację. Kwoty te przyznane są na konkretnych uczniów z orzeczeniami , które muszą 

być rozliczone. 

W związku z ostatecznym przyznaniem subwencji oświatowej na rok 2016 oraz otrzymanej 

metryczki w sprawie naliczenia dokonano rozliczenia dotacji na rok 2016 dla Społecznej 

Szkoły Podstawowej w Gzach. 



- 10 -

W rozdziale 80101 -szkoły podstawowe wynosi ona 357.924,16 zł. Miesięcznie na jednego 


ucznia przypada kwota 707,36 zł. Liczba uczniów w styczniu i w lutym -43, od marca - 42. 


W rozdziale 80150 -58.481 zł Liczba uczniów-l. Miesięcznie na ucznia 4.873,42 zł. 


W rozdziale 80103 -80.478 zł. Liczba uczniów - 23. Miesięcznie na ucznia przypada 280,02 


zł. 


W rozdziale 80149 - 24.193 zł . Liczba uczniów 1, od lutego 2016 r. Miesięcznie na ucznia 


2.199,32 zł (11 miesięcy) - środki własne j.s.t. 


Zwiększono również wydatki z tytułu opłaty za przedszkola na terenie innych gmin, do których 


uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy - 20.000 zł. 


Z uwagi na zmniejszenie subwencji oświatowej wydatki bieżące w Publicznym Gimnazjum 


i w pozostałych PSP oraz w urzędzie gminy z celu zapewnienia minimalnych potrzeb zostały 


pokryte z wolnych środków w kwocie 91.661,16 zł. 


W wydatkach majątkowych dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie pn. " Utwardzenie 


placu kostką przy PSP Przewodowo ". Zadanie te będzie realizowała Gmina. 


W dziale 852 zwiększenie o 200 zł i zmniejszenie 4.000 zł. 


Zwiększenie o 200 zł wiąże się wynagrodzeniem za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 


zadania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. 


Zmiana 4.000 zł wiąże się z zabezpieczeniem środków finansowych do prawidłowego 


funkcjonowania GOPS. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński -powiedział, że radni nie mieli czasu 


się zapoznać ze zmianami w budżecie gminy , a są bardzo ważne rzeczy. 


Uznał, że 91.661,16 zł to kwota z wolnych środków. Zmniejszenie subwencji oświatowej to 


kwota 35.462 zł. W związku z tym, poprosił o wytłumaczenie różnicy między kwotą 


91.661,16 zł, a kwotą 35.462 zł. 


Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika Ewelina Stawińska wytłumaczyła,
-

że w kwocie tej znajduje się 35.462 zł, kwoty dołożone na szkoły plus 20.000 zł na 

przedszkola. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefan Franczak - uważał, że Panu 

M. Mordwińskiemu chodzi o co innego i jemu również. Wytłumaczył to w ten sposób, że w 

uchwale budżetowej z grudnia 2015 r. w dziale 801 jest pewna kwota. Skoro subwencja 

oświatowa jest mniejsza o 35.462 zł to wydaje mu się, że taka kwota powinna być znaleziona 

w budżecie w dziale 801. Natomiast w obecnym projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 na oświatę jest przeznaczone jeszcze więcej. 

Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika E. Stawińska wyjaśniła, że-

z wolnych środków dołożono 30.000 zł do PG, 10.000 zł do SSP, 5.000 zł do PSP 

w Przewodowie, 20.000 zł do urzędu gminy na zapłatę za dzieci uczęszczające do przedszkoli 

w innych gminach i 10.000 zł między szkołami. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i jednocześnie dyrektor 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach Joanna Świderska - poinformowała, że w jej 

szkole do tej pory na ucznia było 770 zł z groszami, a obecnie będzie 707,36 zł. Oznacza to, że 

na ucznia jest mniej o 70 zł. Czyli 10.000 zł jest dla nich. 

Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika E. Stawińska - powiedziała, że 

doszła osoba niepełnosprawna, która jest na razie zabezpieczona z własnych środków. 
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

powiedziała, że właśnie o tym mówi, że tu gdzie jest mniej o 70 zł na ucznia, a w oddziale 

przedszkolnym jest ze środków własnych, to jakby weszło jedno w drugie. 

Wójt B. Polańska dodała, że jest to 24.193 zł.-

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

powiedziała, że mnożąc 70 zł przez 42 uczniów i przez miesiące to też wyjdzie kwota. 

Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika E. Stawińska - wyjaśniła, że do SSP 

doszło dziecko niepełnosprawne, na które jest 58.481 zł, a do tej pory było 30.200 zł (plan) . 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

wyjaśniła, że uczeń był wykazany w Systemie Informacji Oświatowej już we wrześniu. 

Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika E. Stawińska powiedziała, że SSP -

otrzymała też 24.193 zł na dziecko, które było wykazane w lutym 2016 r. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

wyjaśniła, że mówi o tym cały czas. To, że dostali zmniejszenie na ucznia w szkole 

podstawowej to jakby się wyrównało bo na ucznia w oddziale przedszkolnym otrzymali 24.193 

zł. 

Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika E. Stawińska wyjaśniła, że to się -

nie wyrównało, bo do tego zostało dołożone 9.208,70 zł. Niby weszło to jedno w drugie, ale 

jeszcze zostało dołożone. 

Wyliczone zostało wagami. W SSP ( szkoła podstawowa) jest 42 uczniów i na 1 ucznia jest 

707,36 zł, poprzednio było 770 zł. Kwota ta weszła w uczniów niepełnosprawnych gdzie było 

30.200 zł planu, a teraz jest 58.481 zł. Zmniejszył się standard "A" i gmina też otrzymała mniej 

środków. 

Wójt B. Polańska - dopowiedziała, że w budżecie było 30.200 zł i trzeba było dodać do tej 


kwoty 28.000 zł. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska zapytała,
-

czy gmina na to dostanie? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że na razie nie ma na to pieniędzy i dołożyła z własnych -

środków. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

powiedziała, że jeśli chodzi o kwotę na każde dziecko, to nie było wykazane w SIO. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że w planie budżetu na ucznia niepełnosprawnego było 30.200-

zł. Z rozliczenia metryczki SSP otrzymała 58.481 zł, a w PG 63.000 zł. Dodała, że podobnie 

jest w szkołach podstawowych. W projekcie budżetu pisane są wagi i pod wagę w rozliczeniu 

otrzymuje pieniądze, a subwencja oświatowa jest ogólna. Dlatego wynikła różnica. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poprosił o bardziej szczegółowe 

usystematyzowanie kwoty 91.661,16 zł. 

Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika E. Stawińska wyjaśniła, że kwota -

35.462 zł została odjęta z dochodów, a nie odjęta z wydatków. Dodane zostało 20.000 zł dla 

urzędu gminy na przedszkola w innych gminach, plus 30.000 zł dla PG na wynagrodzenia 

i pochodne, 5.000 zł dla PSP w Przewodowie i 10.000 zł na wszystkie szkoły na 

wynagrodzenia. Najpierw należało środki zabezpieczyć na uczniów niepełnosprawnych, 

których było 210.000 zł z subwencji. Są tu sprzeczności prawa, ponieważ niby subwencja jest 

na to chcemy, a najpierw trzeba zabezpieczyć środki finansowe uczniom niepełnosprawnym. 
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Wójt B. Polańska dopowiedziała, że były zarezerwowane pieniądze na UCznl0W-

niepełnosprawnych w szkołach, ale tych pieniędzy nie było w budżecie. Dlatego z budżetu 

danej szkoły z jednego zadania były brane pieniądze na uczniów niepełnosprawnych, a teraz 

trzeba z budżetu dodać. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska zapytała,-

czy gmina wnioskuje do innych gmin o środki finansowe na dzieci w naszych przedszkolach 

i czy jest to taka kwota, którą gmina wydaje? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że gmina więcej płaci jak ma zwracane, są to pojedyncze -

przypadki. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Leon Pytel zapytał, ile dzieci z naszej gminy -

uczęszcza do przedszkoli w innych gminach? 


Wójt B. Polańska odpowiedziała, że za pobyt naszych dzieci w przedszkolach innych gmin 
-

w 2015 r. wydano około 50.000 zł. Na rok 2016 plan wynosi 60.000 zł. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński - dziwił się, że dopiero jest I kwartał, 


a już jest wydane 91.661,16 zł. 


-Wójt B. Polańska powiedziała, że do tej pory w subwencji ogólnej były przekazywane 

pieniądze również na dzieci niepełnosprawne i gmina się z tego nie rozliczała. Teraz przyznane 

pieniądze na ucznia niepełnosprawnego trzeba wydać. W związku z tym korzystniej jest dla 

ucznia niepełnosprawnego, a niekorzystnie dla szkoły. Dla przykładu podała, że w obecnych 

w arkuszach organizacyjnych trzeba zwiększyć ilość godzin logopedy i innych godzin. Ponadto 

w oświacie Ministerstwo nie pomaga lecz utrudnia dlatego, że każdy nauczyciel miał 2 godz. 

karciane, które były przeznaczone na świetlicę lub na inne cele. Natomiast od września 2016 r. 

godzin karcianych nie będzie, a opieka dzieciom na świetlicy musi być zapewniona. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak powiedział, że część oświatowa-

subwencji wynosi 2.752.143 zł. W uchwale budżetowej na 2016 r. plan wydatków na oświatę 

wynosił 5.006.269 zł. Obecnie subwencja zmniejszyła się o 35.462 zł więc wzrosły koszty. 

Dlatego mówi, że nie ma problemu w sieci szkół tylko jest problem w etatach i tych 

oszczędności trzeba szukać. Uznał, że radni tych oszczędności nie znajdą tylko musi je znaleźć 

Pani Wójt do końca kwietnia 2016 r, iż wtedy podpisze arkusze organizacyjne szkół. Prosił, 

żeby zwrócić uwagę, ile do oświaty dokłada Gmina Gzy, a ile dokładają inne gminy przy 

podobnym budżecie do naszej gminy ( od 28 % do 35%). Jego zdaniem, dopóki nie będzie 

zrobiona restrukturyzacja oświaty w gminie, tak nic nie będzie zrobione na terenie gminy dla 

mieszkańców. Uważał, że do oświaty należy dokładać, ale nie w takim stosunku jak na terenie 

gminy Gzy. Dlatego jest przeciwny projektowi uchwały, ponieważ nie wykazane zostały 

głębsze oszczędności. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel -

poinformował, że problem oświaty nie jest od dzisiaj tylko jest trochę dłuższy. Miał prośbę do 

Pani Wójt i Pani Zastępcy Skarbnika, aby popatrzeć, czy przedstawione w projekcie uchwały 

zmiany muszą pozostać, czy nie można ich zmienić, czy dodatkowo wyjaśnić radnym, 

ponieważ są to liczby, których nie da się odwrócić inaczej, iż zachodzą potrzeby finansowania. 

Ale mimo wszystko jako radni chcieliby, żeby materiały dostarczać nieco wcześniej i udzielać 

bardziej szczegółowych informacji, że zaistniała konieczność, że takie zmiany trzeba 

wprowadzić. 

Następnie zwrócił się do Pań dyrektorek szkół z pytaniem, czy nie mają jakiś wniosków 

dotyczących zmian uchwały budżetowej, że muszą liczbowo tak być przedstawione? 
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Podkreślił, że żeby dojść do porozumienia i oszczędności, które dawałyby obniżenie kosztów 
to trzeba rozmawiać. Stwierdził, że oświata to gałąź bez której nie da się żyć. Dlatego chciałby, 
żeby panie dyrektorki powiedziały, co myślą o swoich szkołach, o swoich oszczędnościach. 
Członek Komisji Piotr Kownacki - uważał, że ten ciężki problem rozwiąże się sam 
w 2017 r., przez rząd. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że w ubiegłym roku subwencję oświatową gmina 
otrzymała w wysokości 2.613.739 zł, a własnych środków dołożono 2.014.195 zł. 
Zwracając się do Pana Przewodniczącego Rady Pana L. Pytla wyjaśniła, że zmiana Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i zmiany uchwały budżetowej skonstruowane są tak, aby zabezpieczyć 
pieniądze na podstawowe potrzeby. Różnica wynika z indywidualnego nauczania. Natomiast 
jeśli chodzi o oszczędności w szkołach to mogą jedynie być przez zwolnienie ludzi. Innych 
oszczędności nie widzi, ponieważ wydatki są okrojone do minimum. 
Dodała, że przed sobą ma wstępne arkusze organizacyjne PSP w Skaszewie i PSP 
w Przewodowie , które są na poziomie 2015 r., a przybyły zajęcia rewalizacyjne 6 godz., 
zajęcia logopedyczne, nauczanie indywidualne. Świetlicy jest tyle, ile było w ubiegłym roku 
mimo, że nie ma godzin karcianych. 
W PSP w Skaszewie tam gdzie można, zostało połączone wychowanie fizyczne IV i V klasa. 
Ale kI IV i V nie da się połączyć na lekcję matematyki. 
Podobna sytuacja jest w PSP w Przewodowi e gdzie jest uczeń z orzeczeniem o nauczaniu 
wspomagającym, ale nie ma pieniędzy na nauczyciela wspomagającego. W uzgodnieniu 
z rodzicem, jeżeli gmina otrzyma pieniądze z wniosku o zwiększenie środków, od września 
2016 r. uczeń otrzyma nauczyciela wspomagającego. 
Na PG w Gzach gmina otrzymała - 63.305 zł i jest to kwota do miesiąca września. Natomiast 
od września nie ma pieniędzy. Dodała, że do 30.06.2016 r. gmina będzie składać wniosek 
o zwiększenie środków finansowych, ale wątpi czy je otrzyma skoro już tyle otrzymała 
pieniędzy. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Anna Zalewska -

dopowiedziała, że w razie kontroli odpowiada za to, że uczeń nie ma tego, co ma zalecone 
w orzeczenIU. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady 

S. Franczak- powiedział, że nie chce , żeby Panie dyrektorki szkół robiły coś niezgodnie 
z przepisami, czy z ustawami. Cały czas mówi o oszczędnościach, które wynikałyby z działań 
Rady i Pani Wójt np. w oświacie. Nie mówi o Paniach dyrektorkach. Według niego problemem 
nie jest utrzymanie szkół, które są tańsze ponieważ nie ma zim, tylko etaty w szkołach. 
Oszczędności można znaleźć i w administracji i oświacie. Przypomniał, że był okres kiedy 
jednorazowe dodatki wyrównawcze nauczycielom były wypłacane minimalnie, a teraz znowu 
rosną. Dodał, że muszą być pieniądze na dzieci niepełnosprawne, ale gmina na to nie ma. 
Wójt B. Polańska - przyznała, że pieniędzy na to nie ma. Wyjaśniła, że przed chwilą mówiła, 
że na PG plan wynosi 63.305 zł na cały rok, a od września brakuje do końca roku 30.687 zł. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady 

S. Franczak- uznał, że jeżeli w budżecie gminy nie będzie pieniędzy, to trzeba będzie wziąć 
kredyt, żeby było na oświatę. Uważał, że jest to grubszy problem, nad którym trzeba się 
pochylić i zrobić jak inne gminy zrobiły w 2013 r., 2014 r. i w obecnym roku np. Gołymin, 
Pokrzywnica, Zatory, Świercze, które są dużo bogatsze od naszej. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj powiedział, że jest I kwartał -

i jest pierwszy sygnał, że może być problem. Jest czwarty miesiąc roku, a zaoszczędzone 90.000 

zł i zdjęte z czegoś przy ustalaniu budżetu gminy na 2016 r., a na samym początku czwartego 

miesiąca są już potrzebne. Przypomniał, że na sesji w 2015 r. przy uchwalaniu uchwały 

budżetowej na rok 2016 jeden z Panów zarzucił mu sugestię polityczną. Jednak ta ekipa 

rządząca cały czas coś zabiera. Idzie to w kierunku zubożenia samorządu i może dojść do tego, 

że gmina będzie prosić o pieniądze na rzeczy, które są najbardziej potrzebne. Natomiast kwoty 

90.000 zł, którą trzeba przeznaczyć na cele zawarte w projekcie uchwały budżetowej nie 

dostaniemy znikąd. Następnie zapytał, co będzie jeżeli powstanie deklaracja modernizacji 

jednej, czy drugiej drogi, co będzie jeśli będzie nagląca potrzeba zbiorników wyrównawczych? 

Uznał, że pewnie radni i Pani Wójt będą się spotykali częściej i będą rozmawiać, ale co za 

tym będzie szło nie wie. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Jadwiga Koc -

zauważyła, że nikt otwarcie nie chce powiedzieć, że w szkołach jest mało dzieci, a dużo 

nauczycieli. Chodzi o to, żeby zmniejszyć etaty nauczycieli. Uznała, że skoro połowa budżetu 

idzie na oświatę, a dzieci jest coraz mniej to faktycznie trzeba się zastanowić. Może trzeba 

połączyć klasy, wtedy zmniejszą się etaty, a ludzie pójdą szukać pracy. Jeśli w administracji 

można zmniejszyć etaty, jeśli są niepotrzebne są osoby, też można podzielić pracę. Uznała, że 

trzeba szukać pieniędzy skoro nie będzie ich skąd wziąć  Poza tym 3 nauczycieli przebywa na 

urlopach zdrowotnych, na których trzeba płacić gromadę pieniędzy, które idą z budżetu gminy. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński dodał, że słuchy chodzą, że teraz -

też kilka osób przymierza się do urlopów zdrowotnych. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki uznał, że według niego jest to wina 
-

rządu, bo dał władzę, ale nie dał pieniędzy. 


Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach Agnieszka Domańska nawiązując do
-

wypowiedzi Pani radnej J. Koc o łączeniu klas powiedziała, że do klasy I przewiduje się 28 

uczniów, ale w żadnej klasie nie zmieści się 14 ławek. Podkreśliła, że nie jest to jej argument 

przed obroną. Poprosiła, żeby wszyscy Państwo radni przyjechali do szkoły, wstawią 14 ławek, 

usadzą uczniów i zobaczą, czy ci uczniowie wejdą. Nie chce wracać, co roku do tego 

argumentu, iż jest to nie realne. W planach budowy szkoły każda klasa była dla 15 uczniów. 

PG zajmuje pomieszczenia, które nawet nie były przewidziane jako sale lekcyjne. Dwie sale 

były przeznaczone na archiwum, a gdzie jest sala językowa była sala przeznaczona do ćwiczeń. 

Poinformowała, że sale w PSP w Przewodowi e bądź w PSP w Skaszewie to bardzo duże sale. 

Za przykład podała, że sama uczęszczała do PSP w Przewodowie gdzie w klasie było 39 

uczniów i mieścili się z luzem. Dlatego bardzo prosiła Państwa radnych, żeby zobaczyć sale 

lekcyjne w Gzach wtedy, kiedy są uczniowie. Nadmieniła, że faktycznie już dopytują się 

rodzice, jak to będzie, iż chodzą wstępne słuchy, że prawdopodobnie ma być tylko jeden 

oddział i czemu nie zwołuje zebrania, żeby interweniować. W związku z tym powiedziała im, 

że dziś jest wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy i jeżeli padną jakieś ustalenia może 

zwołać zebranie rodziców przyszłych klas pierwszych gdyż chciałaby, żeby taką decyzję podjąć 

wspólnie. Podkreśliła, że jako kierownicy jednostek organizacyjnych podległych gminie są 

w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ mają wykonywać polecenia organu prowadzącego 

jednocześnie trzymając się litery prawa. Poza tym ścian nie przestawi, żeby zmieścić w klasie 

14 ławek. 
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Ponadto należy pamiętać o tym, że nie może klasa wejść do jednego pomieszczenia 

i 7 godzin w tygodniu przez trzy lata w jednym pomieszczeniu spędzać czas nauki. W związku 

z tym miała prośbę, żeby wizyta Państwa radnych w szkole była w czasie, kiedy dyrektorzy 

szkół mają robić arkusze organizacyjne, bo Pani Wójt wywiera presję. Przypomniała, że jak 

była dyskusja rok temu w arkuszach już dawno skończyły się zasoby gdzie można było jeszcze 

coś skreślić. Pod kątem zwalniania ludzi powiedziała, że np. ma 2 matematyczki. Zwalniając 

jedną matematyczkę, druga matematyczka ma 24 godzin przy pensum 18 godzin. Zwolniona 

matematyczka pójdzie do Sądu Pracy i wygra proces, ponieważ nie można zwolnić nauczyciela 

zatrudnionego poprzez mianowanie, aby drugiemu nauczycielowi dać godziny 

ponadwymiarowe. Dodała, że Pan radny S. Franczak powiedział, że nie wymaga od nich 

łamania prawa. Ale za każde łamanie prawa jest zwolnienie dyscyplinarne. Dlatego uważa, że 

wszystko trzeba wywarzyć na spokojnie i rozsądnie. Podkreśliła, że nie chce drenować budżetu 

gminy. Ale to, że 14 ławek nie można zmieścić w klasie to fart, a niej jej wymysł. W związku 

z tym, bardzo chciałaby, żeby dzisiaj ustalić kiedy Państwo radni przyj adą do szkoły, żeby 

przekazać to nauczycielom. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc zwracając się -

do Pani dyrektor PG powiedziała, że mówiąc o łączeniu klas nawiązała nie tylko do PG 

w Gzach ale ogólnie. Uznała, że skoro jest mało uczniów w szkołach podstawowych to , czy 

w szkołach podstawowych nie można byłoby połączyć klas. Innego rozwiązania osobiście nie 

widzi. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Anna Zalewska -

poinformowała, że nie jest to taka mała ilość uczniów, bo w tej chwili obowiązuje przepis, że 

w klasach młodszych powyżej 25 uczniów klasy się dzieli. W związku z tym, jeżeli w jednej 

klasie ma 21 uczniów, w jednej 17 uczniów i jednej 12 uczniów to w żaden sposób ich nie 

połączy na żaden przedmiot, iż to jest niezgodne z prawem. Poza tym praca w klasie młodszej, 

która ma 27 uczniów np. połączone kI. I z kI. II jest to niemożliwe. Dodatkowo klas I z żadną 

inną klasą łączyć nie można. Jeśli chodzi o kI. IV -18 uczniów , kI. V - 14 uczniów i kI. VI-

14 uczniów będą to klasy za duże do połączenia. Dlatego Pani Wójt analizując arkusz 

organizacyjny, który przedstawiła takiej propozycji nie wysunęła, iż wie, że jest to niezgodne 

z prawem. 

Wójt B. Polańska - przedstawiła ilość uczniów w poszczególnych klasach PSP 

w Przewodowie i PSP w Skaszewie na rok szkolny 2016/2017: 

PSP Przewodowo PSP Skaszewo 

kI.I- 12 kI.I- 11 

kI. II- 17 kI. 11-17 

kI. III -21 kI. III - 17 

kI. IV- 14 kI. IV - 8 

kI. V - 14 kI. V -lO 

kI.VI-18 kI.VI -11 

W klasach IV i V połączono wychowanie fizyczne i wychowanie muzyczne. 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska - poinformowała, że niezależnie 

od tego, czy to jest gimnazjum, czy szkoła podstawowa na wychowanie fizyczne grupa 

maksymalnie liczy 26 uczniów, na informatykę 1 uczeń do jednego stanowiska. Na języki obce 

powyżej 24 uczniów jest już podział na grupy. Na świetlicę może być tylko grupa 25 uczniów. 

Oznajmiła, że są to przepisy, których należy przestrzegać. 
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Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Danuta Ojrzeńska - powiedziała, 

że w jej szkole jest połączenie klasy IV z kI. V na zajęcia wychowania fizycznego i zajęcia 

muzyczne ze względu na liczbę uczniów 8 +10. Podkreśliła, że wszystko jest łatwo 

i przyjemnie, kiedy w okresie letnim można korzystać z boiska na powietrzu . Gorzej jest 

w sezonie jesienno-zimowym, jeżeli uczniowie korzystają z sali gimnastycznej (pomieszczenie 

zaadoptowane na zajęcia wychowania fizycznego). Wówczas jeżeli organizują zajęcia jest 

problem, iż jest większa grupa. Nauczyciele muszą realizować podstawę programową, a ta 

jest inna dla kI. IV inna dla kI. V. W związku z tym pewne wspólne zajęcia można 

zorganizować, ale trzeba wykazać się realizacją podstawy programowej. Nauczyciel musi 

zapewnić realizację, ale przede wszystkim zapewnić właściwe warunki nauki i bezpieczeństwo, 

które na lekcjach wychowania fizycznego, jest na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi 

o oszczędności to szukają ich od wielu lat. Arkusze, które przygotowują zawierają minimum, 

które muszą zapewnić uczniom. W arkuszach są tylko i wyłącznie godziny ujęte w ramowych 

planach nauczania poszczególnych etapów edukacyjnych. Nie ma żadnych dodatkowych 

godzin na ucznia typu zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, chociaż są dzieci z takimi 

wskazaniami, czy zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. W tym roku poświecili więcej 

godzin dla uczniów z orzeczeniami , dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, co 

wynika ze zmiany przepisów. Nie wie też jak będzie w stanie zapewnić opiekę świetlicową, 

na co ma przeznaczonych 26 godzin, a ta musi być zapewniona od momentu dostarczenia do 

odebrania dziecka. Poinformowała, że obecnie nauczyciele opiekuńcze zajęcia świetlicowe 

realizują w ramach godzin karcianych. Natomiast jak będzie to w przyszłym roku szkolnym 

tego nie wie. Nie widzi więc z czego można byłoby jeszcze uszczypnąć. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak- odnosząc się do wypowiedzi Pani 

dyrektor PG w Gzach powiedział, że PG powstało na bazie Szkoły Podstawowej w Gzach, 

której otwarcie było w 1998 r. Gdyby nie było budynku szkoły dzieci z terenu gminy Gzy 

chodziłby do PG w Gołyminie i PG w Puhusku. Szkoła jest na 150 uczniów, a uczyło się w niej 

350 uczniów, było ciężko. Dodał, że niedawno w samym PG było 220 uczniów, a 140 uczniów 

dwa lata temu. Natomiast to, że nie mieszczą się ławki, że nie można tyle ławek wstawić, że 

w klasie musi być 12- 15 dzieci to rozumie, że nie można wstawić, ponieważ jest więcej sal 

komputerowych i innych pomieszczeń. Następnie zapytał, czy oznacza to, że jest to najgorsza 

szkoła pod względem pomieszczeń? 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska wyjaśniła, że do każdej sali -

wchodzą 24 osoby, przy czym tylko dwie sale spełniają wymagania Sanepidu pomiędzy 

odległością ławki, a tablicą. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - powiedział, że wszystko rozumie, ale 

gdzieś trzeba zaoszczędzić. Następnie zapytał, czy nie warto może zaoszczędzić na czym 

innym i dostawić jedno skrzydło? Dodał, że działka, na której po budowana jest szkoła w Gzach 

ma powierzchnię 1,76ha. 

Według niego reforma oświaty powinna być zrobiona już dawno, ponieważ było 800 dzieci, 

a teraz jest 300. W związku z tym będzie niemożliwe wykonanie na terenie gminy kawałka 

drogi, ponieważ pieniędzy nie ma na zrealizowanie 200 mb, czy 300 mb drogi, bo wszystko 

pochłania oświata. Podkreślił, że nie mówi o zamykaniu budynków, ale o zrobieniu filii, 

ograniczeniu pracowników w administracji bo nie może tak być. Dodał, że nie chce wracać do 

tamtych czasów, ale kiedyś 1 osoba sprzątała i paliła w piecach kaflowych. Dziś natomiast ten 

sam temat załatwia 3-4 osoby. 
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Odnośnie właściwych warunków nauki i bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego 
powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uczniowie ze szkół podstawowych 
przyjeżdżali do Gzów bOr hala jest dzielna i mogą na niej ćwiczyć dwie grupy, a wychowania 
fizycznego nie jest aż tak dużo. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska poinformowała,-

że 4 godz. wychowania fizycznego tygodniowo ma każda klasa IV,V,VI. Na halę przyjeżdżają 

i korzystają z niej dzięki uprzejmości Pani dyrektor PG i dzięki Pani Wójt, która udostępnia 
autobus. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak przypomniał, że na poprzednich-

posiedzeniach Komisji mówił, że z oświatą trzeba coś zrobić. Nie zamykając szkół można 

zrobić filię tak jak robią inne gminy i tam są oszczędności. Według niego, jeżeli np. w kI. IV 

jest 13 uczniów w jednej szkole, w drugiej szkole w kI. IV - 10 uczniów tj. razem 23 uczniów 

to przy takiej ilości uczniów na terenie gminy powinna być jedna klasa. 

W jednej szkole jest w kI. 111- 14, w drugiej szkole w kI. III 8 osób, to również przy liczbie -

uczniów 22 mogłaby być jedna klasa. Ale jeżeli będzie rozmowa, że uczniowie nie mieszczą 

się do klasy, albo gdy jest 1 osoba za dużo w klasie i tworzy się dwie klasy, to dalekiej jazdy 
nie będzie -po trochu, po trochu i gmina będzie uduszona. Podkreślił, że nic złego tu nie mówi, 
chodzi mu o wszystkich mieszkańców gminy. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki poprosił najpierw, żeby się nikt na -

niego nie obraził. Potem powiedział, że po zlikwidowaniu PSP w Gzach powstało 
Stowarzyszenie Rozwoju W si Gzy, które obciąża budżet gminy i w tym cały problem. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska 
i jednocześnie dyrektor SSP w Gzach powiedziała, że w szkole pracują ludzie i uczą się -

dzieci z terenu gminy Gzy. Dodała, że przysłuchując się dyskusjom zauważyła, że SSP 


w Gzach jest solą w oku, gdzie nauczyciele robią dobrą robotę, uczniowie dostają nagrody, 

gdzie cały czas coś się dzieje, nie umniejszając innym szkołom, a nikt tego nie zauważa oprócz 

rodziców. Uznała, że nauczyciele wkładają w dzieci dużo pracy nie otrzymując za to 

wynagrodzenia. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa uznała,
-

że SSP jest w dobrej sytuacji bo, czy w klasie jest 2 uczniów jest klasa i czy jest w klasie 
20 uczniów też jest klasa, nie są łączone lekcje i nikt nie szuka oszczędności. Natomiast 

o szkołach prowadzących przez gminę cały czas mówi się, że są za małe klasy, za mało 

uczniów. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak przypomniał, że decyzja o rozpoczęciu -

budowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach była podjęta w 1994 r., ponieważ 160 dzieci 

uczyło się w budynku po byłym Gminnym Ośrodku Kultury. Na sesji w Domu Pomocy 
Społecznej w Ołdakach, kiedy radny Jan Kiliś zapytał dyrektora PSP Pana Z. Kaczorowskiego, 

ile przyjmie uczniów ponieważ była koncepcja, żeby nie budować szkoły odpowiedział, że 40. 
Dyrektor PSP w Przewodowi e Pani Weronika Lachowska odpowiedziała, że 100 dzieci może 
oddać i właśnie dlatego podjęto budowę PSP w Gzach. Jednocześnie dodał, że dzieci uczyły 
się w trudnych warunkach przez 16 lat w budynku po byłym GOK-u. Następnie zwrócił się 
z prośbą, żeby cała gmina zrobiła w czynie tylko tyle co wieś Gzy. W jego ocenie wieś Gzy 
można porównać jedynie do wsi Kozłówka, Przewodowo i trochę do wsi Pękowo. Podkreślił, 
żeby nie mówić, że PSP w Skaszewie w dużym stopniu powstawała w czynie, bo w czynIe 
zostały tylko wykopane fundamenty. 
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Budowa szkoły w Skaszewie kosztowała drugie tyle, co budowa szkoły w Gzach i nie jest 

wykonana z solidnych materiałów. Nadzór nad budową sprawowało Kuratorium Oświaty 

i Wychowania. 

Wójt B. Polańska - jej zdaniem, niepotrzebna była budowa dwóch szkół. Należało zrobić jak 

w innych gminach np. w Gminie Winnica tj. pobudować jedną szkołę. A jeśli szkoła 

w Przewodowie była za mała, to należało rozbudować szkołę jedną, czy drugą i nie byłoby 

problemu. Natomiast dziś na terenie gminy są trzy szkoły, mało dzieci, małe klasy i jest 

problem. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski powiedział, że o budowie budynku -

szkoły w Gzach zadecydowała większość w Radzie. Potem zaraz były zamykane szkoły 

w Starych Grochach , w Pękowie. Wtedy była koncepcja dwóch PSP w Gzach i w Skaszewie 

i PG w Przewodowie. Większość Rady zadecydowała wtedy, żeby PG i PSP była w Gzach. Nie 

było przychylenia się do koncepcji , żeby PG było w Przewodowie, choć ludzie chcieli. Dzisiaj 

natomiast wraca się do tego, co już było i nie się wróci. Uznał, że wtedy był popełniony błąd 

budową szkoły w Gzach, a nie dobudową istniejących dwóch szkół, co się mści i będzie się 

mścić jeszcze długo. W związku z tym według niego wszelkie próby połączenia klas w PG 

dla uratowania systemu są próżne. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski -

powiedział, że najgorsze jest to, że pewne decyzje rzeczywiście były tak podejmowane. 

Pamięta rok 1994 gdzie było 211 uczniów, 8-klasowa PSP w Skaszewie. Ale było już wiadomo, 

że mnożenie bytów szkolnych też nie ma większego sensu. Jednak później pobudowano 

szkołę, zmieniły się realia. A dzisiaj jest niż demograficzny. Potem był problem budowy hali. 

Pamięta, że hulał optymizm. Duży obiekt bez myślenia perspektywicznie nad zabezpieczeniem 

środków na utrzymanie. Nie było myślenia o ściąganiu inwestycji, kiedy się nadarzyła okazja. 

Zabrakło równoległego działania w kierunku zabezpieczenia dochodów. Dzisiaj też nie widzi 

rozwiązania. W jakiś sposób jest tu sytuacja patowa, bo co zostanie zamknięta następna szkoła. 

Jego zdaniem, środków trzeba szukać gdzie indziej, ponieważ zminimalizowanie bytów, które 

już są oznaczałoby zupełną katastrofę, jeżeli chodzi o oświatę. Dziś nie widzi z tej sytuacji 

żadnego wyjścia. Nie wiadomo też co przyniosą decyzje rządu - może będzie sytuacja jakaś 

inna i będzie jeszcze gorzej. Następnie zapytał, że jeśli nawet zostałby gdzieś na siłę połączone 

klasy, to ile na tym się zaoszczędzi? Przypomniał, że kiedy mówiono o budowie hali sportowej 

to mówił, że dobrze. Ale jak to będzie w przyszłości, są inne szkoły, które też powinny mieć 

obiekty. Był wtedy jedynym radnym, który mówił, że trzeba budować, ale po co takie duże. 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A  Domańska - wyjaśniła, że prawda jest taka, 

że hala sportowa miała powstać tam gdzie było gimnazjum. A ponieważ budowę hali 

finansowało Ministerstwo Sportu to narzuciło odpowiednie gabaryty. W związku z tym ani 

Rada Gminy, ani ówczesny Pan Wójt nie mieli wpływu na wymiary hali. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak zwracaj ąc się do radnego-

J. Grochowskiego wyjaśnił, że PSP w Gzach była budowana w latach 1994-1998, a wtedy nie 

było mowy o gimnazjach. Prosił nie mówić o koncepcji powstania gimnazjum w Przewodowie, 

bo szkoła w Gzach już stała. A ponieważ nie było co zrobić z 160 dziećmi, dlatego była 

budowana. 

Odnośnie hali sportowej powiedział, że decyzja o budowie była podjęta w 2001r. W tym 

samym roku był robiony projekt. 
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Do sierpnia 2002 r. władze zewnętrzne zaakceptowały projekt i gmina otrzymała dotację. 
Natomiast następna Rada mogła budować halę, albo odrzucić jej budowę. Małej hali budować 
nie można było, ze względu na o połowę mniejszą że dotację. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski uznał, że wracanie do historii nic-

. . .
nIe ZmIenI. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Kaczorowski -

zauważył, że kraju zabrakło jakiegoś rozsądku. Za przykład podał, że w Radomiu powstało 
lotnisko, na które wydane zostały ogromne pieniądze. A teraz nie wiedzą co z tym zrobić. 
Stwierdził, że ludzie wpadają w pułapki, a nasza gmina nie jest odosobniona. 
Wójt B. Polańska prosiła, żeby nie mieć pretensji, że funkcjonują 3 szkoły, a 2 są już -

zamknięte, bo na terenie gminy Winnica powstała 1 szkoła, a na terenie gminy Gołymin 
powstała 1 szkoła, druga jest mała. Uznała, że gdyby wtedy w gminie Gzy zrobiono inne 
posunięcie, to pewnie byłaby 1 szkoła duża i nie byłoby problemu. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak dodał, że we Winnicy szkoła była dwa -

razy dobudowywana. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że bardzo dużo osób gminę Winnica pokazywało za wzór. 
Obecnie we Winnicy jest 1 szkoła ogrzewana prądem elektrycznym, oddana do użytku 4 lata 
temu. Według niej rozważając możliwość jakiejś oszczędności, to w miarę rozsądku nie ma 
możliwości zrobienia kI. III w PSP w Skaszewie, kI. IV w PSP w Przewodowie, bo nikt 
z rodziców na to się nie zgodzi, a przetarg na dowóz dzieci do szkół zamiast 100.000 zł będzie 
kosztował 300.000 zł, iż trzeba byłoby puścić 6, czy 7 linii. Poza tym nikt nie zgodzi się, żeby 
dzieci z Pękowa jeździły do PSP w Skaszewie, ponieważ pojadą do szkoły w Pułtusku. W jej 
ocenie nie można zrobić w sposób, że z łączenia w jednej szkole będą 3 klasy i w drugiej 
3 klasy. Uznała, że można szukać oszczędności w poszczególnych szkołach, ale nie w ten 
sposób. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak oświadczył, że jego sugestia była nie -

w tym, żeby łączyć klasy jak powiedziała Pani Wójt, ale połączenia klas w jednym budynku. 
Uznał można o tym rozmawiać, a decyzja należy do Rady. Był zdania, że w tym roku jest już 
na to za późno, iż pierwsze posiedzenia Komisji Rady Gminy były w miesiącu marcu 2016 r., 
a to było już za późno na rozmowy, iż takie sprawy załatwia się na początku roku. 
Wójt B. Polańska wyjaśniła, że posiedzenia Komisji, czy sesji organizują ich-

Przewodniczący. Natomiast sama posiedzenia takie organizuje, kiedy ma sprawy i określone 

terminy. Poprosiła, aby nie obwiniać się nawzajem, ale znaleźć rozsądne rozwiązanie. 

Przypomniała, że skoro Pani dyrektor PG w Gzach zaprosiła ją i Państwa radnych do szkoły, 

to wypadałoby tam pojechać i obejrzeć powierzchnie klas, ponieważ nie wszyscy radni 

w szkole byli. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - dodał, że w szkole zna każdy kącik, ale 

zobaczy kiedy będzie na ćwiczeniach strażackich. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski zaproponował zorganizowanie sesji -

wyjazdowej w PG w Gzach. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel -

zgłosił wniosek, żeby wyjazd do PG w Gzach odbył się na 1 i Yz godziny przed sesją 
w Świetlicy Wiejskiej w Gzach tj. 29.04.2016 r. o godz. 12.00. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poddał pod głosowanie -

w/w wniosek. 
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Komisja w obecności 8 członków Komisji - 8 głosami "za" jednogłośnie zaakceptowała 
zgłoszony wniosek. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska także poddała pod głosowanie w/wniosek. -

" Komisja w obecności 7 członków Komisji - 7 głosami "za również jednogłośnie 
zaakceptowała zgłoszony wnios\. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 
Następnie poddał pod głosowanie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 
uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za", 
przy 2 głosach "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami "za",-

przy O głosów "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 8 do 
niniej szego protokołu. 
Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Gminy Gzy na rok 2016. 

" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za , 
przy O głosów "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 9 do 
niniej szego protokołu. 
Ad. pkt 9. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że poprzednia uchwała była uzgadniana z Oddziałem Prawnym 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce. 
Podróże służbowe miały być dopisane do diet. Natomiast przed samym posiedzeniem Komisji 
otrzymaliśmy telefon, w którym polecono aby podróże służbowe zapisać w oddzielnym 
paragrafie. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za", 

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

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad 
przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy. 
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" 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 załącznik nr 10 do 


niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 10. 


Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących poinformowała: 


- Odbył się przetarg na odbiór śmieci z terenu gminy. Kwota jest zwiększona o 500 zł, 


co miesiąc. W zrost kwoty wiąże się z tym, że do końca czerwca bieżącego roku należy 


zorganizować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, żeby mieszkańcy mogli 


przywieźć niepotrzebne rzeczy z remontów i wyposażenia mieszkań. Z chwilą powstania 


punktu nie będzie odbioru po wsiach. Punkt taki chce zorganizować przy urzędzie gminy, za 


budynkiem. Teren musi być utwardzony, ogrodzony i muszą być zakupione kontenery. 


W szystko to było wstawione w przetargu. Ofertę złożyła tylko jedna firma, która odbiera śmieci 


tj. firma "Błysk". Przetarg został ogłoszony na półtora ro u. N admieniła, że ustalone opłaty za 


zagospodarowanie odpadów komunalnych nie wystarczą na pokrycie kosztów w całości. 


Obecnie zaległości za 2015 r. wynoszą 32.414 zł. W celu ich ściągnięcia wystosowano ponad 


200 szt. upomnień, powoli wpływają pieniądze. Wpłaty mieszkańców ogółem za 2015 r. 


wynoszą 259.506 zł, a odbiór odpadów kosztuje 308.964 zł, czyli wniesione opłaty nie 


wystarczają na pokrycie całości kosztów. 


- Na terenie gminy pracuje równiarka. 


- Realizowany jest fundusz sołecki. 

- Na drogach gminnych jest robione asfaltowanie na zimno. 

- Łatanie drogi powiatowej Szyszki - Ostaszewo miało być zaczęte w tym tygodniu. 

- Do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi 

gminnej we wsi Nowe Przewodowo, ale nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. 

- Opracowanie projektu dokumentacji na zbiorniki retencyjne przy hydroforni w Gzach będzie 

kosztowało w granicach 10.000 zł. 

- Strategia Rozwoju Gminy Gzy będzie podana do konsultacji mieszkańcom gminy, po czym 

na sesji będą przedstawione wyniki. 

- Dokumentacja na drogę Sulnikowo - Skaszewo jest w trakcie opracowywania. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa - zwróciła się 


z prośbą o poprawienie mostka przez wyrównanie na drodze Gzy- Ołdaki k. Pana Franczaka, 


ponieważ może się kiedyś zdarzyć nieszczęście. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak zapytał Zastępcę Wójta, kiedy zniknie 
-

budynek po piekarni w Gzach? 


Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - odpowiedział, że budynek zniknie w ciągu 3-ch 


miesięcy. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - nadmienił, że poleci wykonawcę, który 


budynek rozbierze w ciągu 5 godzin przy kosztach do 600 zł. Dodał, że są firmy, które biorą 


sześciokrotnie więcej. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc - poinformowała, 


że wczoraj zgłosił się do niej człowiek o równanie drogi, a ona wcale go o to nie prosiła. 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że Pan ten otrzymał wykaz sohysów i równanie 


dróg realizuje w konsultacji z każdym sohysem. 
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc - zapytała, czy 
gdyby po zrealizowaniu oświetlenia we wsi zostały niewykorzystane środki funduszu 
sołeckiego przyznane na 2016 r. to, czy można byłoby wykorzystać je w następnym roku? 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że niewykorzystane środki zostają 
w budżecie gminy. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że 20.04.2016 r. zmarł Pan Zdzisław Sierzan. Długoletni 
radny, w kadencji 1994 - 1998 zastępca Wójta i długoletni sohys wsi Pękowo. Pogrzeb 
odbędzie się w dniu 22.04.2016 r. i rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 11.00 w Kościele 
Parafialnym w Przewodowie. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rolnictwa 
i Budżetu T. Sobieraj o godz. 15.55 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 

 -Zofia Pszczółkowska 

Przewodniczył: 
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