
 

 

P R O T O K Ó Ł  Nr 2/11 

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

odbytego w dniu 18 stycznia 2011 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Emilii Oleksy – Przewodniczącej Komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji Emilia Oleksa – o godzinie 13.15 otworzyła posiedzenie Komisji   
i po powitaniu członków Komisji  i zaproszonych gości oświadczyła, iŜ zgodnie z listą 
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 8 członków Komisji, co  stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  
Lista obecności stanowi załącznik   nr 1 do niniejszego protokołu.   
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
1. Barbara Polańska  - Wójt Gminy 
2. ElŜbieta Głowacka  - Skarbnik Gminy 
3. Jadwiga Frąckiewicz  - kier. ZOSz. w Gzach 
4. Leon Pytel   - Przewodniczący Rady Gminy  
5. Danuta Ojrzeńska               - dyr. PSP w Skaszewie 
6. Anna Zalewska                   - dyr. PSP w Przewodowie 
7. Janina Dąbrowska              - dyr. PSP w Gzach 
8. Agnieszka Domańska         - dyr. PG w Gzach  
Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 
1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów  
    Społecznych na lata 2011-2015. 
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
    Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. 
3. Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy 
    Społecznej w Gzach  projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  
    Ludzki 2007-2013. 
4. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Begno o ujęcie w planie budŜetu gminy modernizacji drogi 
    Begno-Szyszki o długości 2.500 mb tj. nawierzchni asfaltowej. 
5. Rozpatrzenie wniosku Sołtysa wsi Przewodowo Majorat i radnego  Pana Stefana  
    ZadroŜnego o uwzględnienie w budŜecie gminy na 2011 r. połoŜenia dywanika  
    asfaltowego we wsi Przewodowo-Majorat na odcinku Przewodowo -Majorat – Lipniki  tj.  
    od remizy OSP do lasu o długości 350 mb.   
6. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców  miejscowości Szyszki –Folwark o Ŝwirowanie drogi  
    gminnej Szyszki-Folwark – Słończewo – Gotardy. 
7. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi  Wójty –Trojany o dokończenie budowy  
    dywanika  asfaltowego we wsi w 2011 r. 
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8. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Gzy-Wisnowa i Przewodowo Poduchowne 
    o połoŜenie nawierzchni asfaltowej i poszerzenie szerokości  drogi, na drodze łączącej  
    obydwie wsie z wylotem do drogi w kierunku Ład. 
9. Rozpatrzenie wniosku Pana Marka Gąseckiego o zainstalowanie lampy na słupie przy 
     posesji w/w. 
10. Projekt Uchwały BudŜetowej Gminy Gzy na  rok 2011. 
11. Projekt uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na lata 2011 - 
      2019. 
12. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców. 
13. Sprawy bieŜące gminy. 
Wójt Gminy Barbara Polańska – zaproponowała omówienie  pkt 11. „Projekt uchwały             
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na lata 20011 -2019”  przed pkt 12.  
tj. „Projekt Uchwały BudŜetowej Gminy Gzy na rok 2011”. 
Porządek posiedzenia z zaproponowaną zmianą  został przyjęty jednogłośnie. 
Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – zgłosiła wniosek mieszkańców wsi Szyszki z prośbą 
o ujęcie w budŜecie gminy na rok 2011 asfaltowania odcinka drogi gminnej od zjazdu z drogi 
powiatowej Szyszki – Ostaszewo – Gołymin w kierunku połoŜonych przy drodze  gminnej 
gospodarstw rolnych.  
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe wniosek złoŜony przez Panią radną Z. Frąckiewicz 
zostanie rozpatrzony razem z innymi wnioskami. 
Ad. pkt 1. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach  Teresa Linka – 
poinformowała, Ŝe Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów   Społecznych opracowali 
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystując analizy prowadzone 
wcześniej w latach 2009 – 2010. Zadaniem zespołu budującego strategię było wyznaczenie 
kierunków polityki społecznej i wynikających z niej działań prowadzonych w gminie             
w odniesieniu do grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym. Przedmiotem diagnozy były 
problemy najbardziej nurtujące klientów ubiegających się o pomoc tj. bezrobocie, ubóstwo, 
niepełnosprawność, samotne wychowywanie dzieci, starość uzaleŜnienia, przemoc, które 
wymagają podejmowania wszechstronnych działań w celu przeciwdziałania  sytuacjom 
krytycznym w Ŝyciu jednostki i zbiorowości, poprawy ich warunków bytowych, 
wyrównywania róŜnic socjalnych oraz zapobiegania powstaniu niekorzystnych zjawisk.  
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 -2020  została 
opracowana na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o  działalności poŜytku 
publicznego  i o wolontariacie, ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o wychowaniu         
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 
ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, ustawy  o  rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  
Następnie przybliŜyła  diagnozę  poszczególnych problemów społecznych Gminy Gzy              
i  przedstawiła program rozwiązywania  problemów społecznych w gminie na lata 2011 – 
2020 z podziałem na cele szczegółowe, zadania, odbiorców i realizatorów.  
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Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała,  o ile osób na terenie  gminy jest                         
z orzeczeniem   o  niepełnosprawności  I stopnia? 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gach T. Linka – wyjaśniła, Ŝe         
o  osób z orzeczeniem o niepełnosprawności I stopnia nie powie. Ale są osoby z orzeczeniem 
umiarkowanym przed 16 rokiem Ŝycia, które zaliczane są do wypłaty zasiłku  pielęgnacyjny  . 
Na dzień dzisiejszy jest to   200 osób,    w  tym w 97 w Domu Pomocy Społecznej                 
w Ołdakach , 12 osób w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Tąsewach. W tej chwili liczy 
się na  100  osób do 75 lat,  nie licząc  osób które mają 75 lat gdzie jest dodatek 
pielęgnacyjny. Z tym, Ŝe  płacone są świadczenia pielęgnacyjne dla osób, które wygasają 
opieki, to jest bardzo duŜo dzieci. Wypłata świadczeń na zasiłek pielęgnacyjny w roku 2010  
wyniosła - 357.867 zł.  
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, jak się przedstawia współpraca z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Pułtusku,   dla osób niepełnosprawnych? 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gach T. Linka -  wyjaśniła, Ŝe jeśli 
osoba  zgłasza ,Ŝe ma taką potrzebę wówczas GOPS w porozumieniu z PUP informuje, czy 
moŜe załoŜyć działalność gospodarczą. Jeśli dana osoba ma I grupę o niepełnosprawności,  to 
na pewno nie jest zarejestrowana w PUP, poniewaŜ nie wykazuje zdolności do pracy. Musi to 
być osoba jako poszukująca pracy. Wtedy moŜe zatrudnić się zgodnie z przygotowaniem 
zawodowym, Ŝeby ustanowić stanowisko pracy. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, czy  w historii gminy   Urzędu Pracy 
współpracował z GOPS ? Chodzi o grupę niepełnosprawnych?  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka – odpowiedziała, 
Ŝe oczywiście. Nawet teraz  PUP świadczy GOPS pomoce doradcze w ramach realizacji 
programu  Kapitał Ludzki. Na szkolenia przyjeŜdŜa doradca zawodowy dla  tych osób, które 
są w projekcie. Grupy niepełnosprawnych nie brano pod uwagę w projekcie. Muszą to być 
osoby, które będą chciały. W tej chwili GOPS rozwaŜa jaką grupę  osób wziąć na 2011 r. 
Chodzi o osoby najbardziej bezrobotne, Ŝeby wyrwać ich ze środowiska i pomóc im 
przygotować się do podjęcia pracy. Brały pod uwagę matki z dziećmi niepełnosprawnymi , 
ale nie ma naboru , jest bardzo trudno znaleźć. Najbardziej wchodzi w grę, Ŝe osoba ta musi 
być obowiązkowo na zajęciach. W związku z tym, Ŝeby przygotować te osoby i stworzyć        
z nich grupę trzeba ich bardzo głęboko oświadczyć nawet na piśmie, Ŝe jeŜeli nie będą 
uczestniczyć poniosą zwrot kosztów szkolenia. Osoby podpisują oświadczenie, a zrobią 
swoje.  Jest to bardzo trudne zadanie. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – powiedziała, Ŝe w ubiegłym roku był realizowany 
program dla młodych osób bezrobotnych. Słyszała, Ŝe kilka osób zrobiło prawo jazdy, były 
młode mamy.  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka – wyjaśniła, Ŝe 
było to z programu Kapitał Ludzki „ Przyszłość zaleŜy od Ciebie”. W tym roku równieŜ 
będzie realizowany ten program. Mogą się zgłaszać osoby. GOPS poszukuje chętnych. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, jakie kryteria muszą spełniać te  osoby ? 
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka – odpowiedział, Ŝe 
chodzi o osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP. 
Członek Komisji Mieczysław Sadowski – zapytał, czy są osoby, które podlegają pod 
program tj. osoby bezrobotne, alkoholicy z przemocą w rodzinie, czy jest udzielana im 
pomoc? 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka – odpowiedziała, 
Ŝe  GOPS stara się pomóc osobom, które mają najtrudniejszą sytuację. Jednak niektórzy nie 
chcą się zmobilizować do podjęcia pracy, a lepiej byłoby, Ŝeby było więcej osób pracujących 
jak korzystających z pomocy GOPS. 
Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski – powiedział, Ŝe była informacja, Ŝe w tym roku 
budŜet PUP zostanie bardzo mocno okrojony. Następnie zapytał, czy dofinansowanie dla 
bezrobotnych, dla nowo powstających firm teŜ z tym się wiąŜe? 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka – odpowiedziała, 
Ŝe na pewno. Zmniejszenie środków na działalność teŜ będzie. Będzie ograniczenie środków. 
Dodała, Ŝe z tego, co wie to Urząd Pracy tak oscyluje, Ŝe budŜet PUP będzie  taki, jak był       
8 lat wstecz, środki na poziomie 2002 r. 
Więcej pytań nie było. 
Przewodnicząca Komisji E. Oleksa -  poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych na lata 2011 – 2020. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za” , 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały proponowany na sesje Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu.   
Ad. pkt 2. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka -  wyjaśniła, Ŝe 
podstawowym zadaniem gminy wymienionym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości             
i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest  coroczny obowiązek uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
Celem programu jest rozwiązywanie problemów, które istnieją i przede wszystkim 
zapobiegać przez prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych głównie do szkół.           
W dalszej kolejności przedstawiła zamierzone zadania. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, czy członkowie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są  wciąŜ ci sami, czy są powołani nowi? 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka – odpowiedziała, 
Ŝe członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są te same osoby, 
a ona jest Przewodniczącym Komisji. 
Przewodniczący Komisji E. Oleksa – poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gzy na 2011 rok. 
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Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za” , 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały proponowany na sesje Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.   
Ad. pkt 3.  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka -  poinformowała, 
Ŝe GOPS po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007 – 2013. tj. Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1.1 Rozwój                
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
Gmina  w tym miesiącu otrzymała informację, Ŝe ma alokacje  środków na rok 2011. Oznacza 
to, Ŝe została zakwalifikowana do w/w projektu i otrzyma środki pochodzące z Unii 
Europejskiej z dotacji rejonowej w kwocie 85.348,81 zł.  Przy realizacji projektu jest zasadą, 
Ŝe 10,5%  całego projektu musi być udział środków własnych. W związku z tym  prośba           
o przyznanie środków w kwocie  10.012.99 zł.,  na moŜliwość zrealizowania projektu. 
Powiedziała, Ŝe projekt ten jest realizowany na 3 rok pod nazwą „Przyszłość zaleŜy od 
Ciebie” i głównie skupiający się na osobach bezrobotnych, które są zakwalifikowane po 
wstępnych rozmowach do projektu. Jest to nowa forma pracy z klientem pomocy społecznej, 
która jest duŜym wyzwaniem. Podkreśliła, Ŝe wsparcie GOPS dla osób bezrobotnych jest  
kompleksowe. Osoby wyposaŜane są w wiedzę, umiejętności, które pozwalają na powrót na 
rynek pracy. W 2010 r. na 8 osób, które były beneficjentami projektu, 2 osoby podjęły pracę. 
Jest to mały sukces GOPS i jednocześnie całej gminy. 
Przewodniczący Komisji E. Oleksa – poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za” , 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 4,5,6,7,8,9. 
Członek Komisji Witold Czapliński – powiedział, Ŝe wniosek Sołectwa Begno był złoŜony  
28.12.2009 r.  i zapytał dlaczego jest  teraz rozpatrywany? 
Wójt B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe  wniosek Sołectwa Begno został złoŜony w dniu sesji, 
kiedy był uchwalany budŜet  gminy na 2010 r. Z uwagi na to, Ŝe na udzielenie  odpowiedzi 
jest określony czas, Pani Przewodnicząca Rady poprzedniej kadencji  udzieliła odpowiedzi, Ŝe 
wniosek  będzie brany pod uwagę  przy konstrukcji budŜetu na rok 2011. Dlatego zgodnie      
z odpowiedzią  został przekazany w materiałach do zapoznania.  Wyjaśniła, Ŝe oprócz 
wniosków złoŜonych na piśmie miała wnioski ustne złoŜone telefonicznie. 
Poinformowała, Ŝe projekt uchwały budŜetowej Państwo radni otrzymali duŜo wcześniej         
i mogli się zapoznać z sytuacją finansową gminy i zadaniami do realizacji w 2011 r. Przy 
konstrukcji budŜetu wnioski nie były rozpatrywane.  
 



- 6 - 
 
 
Trzymając wnioski w ręku, powiedziała , Ŝe  z góry zakłada, Ŝe na realizację złoŜonych 
wniosków nie ma moŜliwości finansowej   w roku 2011. Nadmieniła, Ŝe są wnioski głównie    
o asfaltowanie dróg. W związku z tym jeŜeli nie będzie z innych źródeł dofinansowania do 
naszego budŜetu,  nie ma moŜliwości ich  zrealizowania. Zaznaczyła, Ŝe złoŜone wnioski 
trzeba omówić  i udzielić odpowiedzi, ale ze względu na trudna sytuacje finansowa gminy w 
roku obecnym nie mogą być zrealizowane.  
W dalszej kolejności przedstawiła wniosek  Sołectwa Begno o połoŜenie nawierzchni 
asfaltowej na drodze Begno – Szyszki , wniosek Sołtysa i radnego wsi Przewodowo –Majorat 
o uwzględnienie w budŜecie gminy na2011 r. połoŜenia dywanika asfaltowego we wsi 
Przewodowo - Majorat na odcinku Przewodowo Majorat – Lipniki od remizy OSP do lasu       
o długości 350 mb. Dodała, Ŝe dalej przez las jest teŜ droga gminna. Następnym wnioskiem 
był wniosek od  mieszkańców wsi Szyszki – Państwa Bruździak i Lisieckich i dotyczył 
Ŝwirowania drogi gminnej Szyszki Folwark – Słończewo – Gotardy. Droga od ta od lat  nie 
była Ŝwirowana w całości i jest jedyną droga dojazdową prowadzącą do domu nr 10 ,   a takŜe 
na pobliskie pola uprawne mieszkańców wsi Słończewa i Gotard.  Zaznaczyła, Ŝe na zebraniu 
wiejskim mieszkańcy wsi środki z funduszu sołeckiego przeznaczyli na budowę lampy. We 
wsi nie ma pieniędzy na Ŝwirowanie.  
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – powiedziała, Ŝe inne wsie, które przeznaczyły fundusz na 
inne cele, Ŝwir otrzymały. 
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe oprócz funduszu sołeckiego,   na Ŝwirowanie dróg jest 
planowana niewielka rezerwa środków finansowych. UwaŜała, Ŝe na powyŜszą drogę  trzeba 
ponieść duŜy wydatek, poniewaŜ  drogę trzeba odtworzyć. Dodała, Ŝe w tej chwili, co dzieje 
się na drogach Ŝwirowych to  aŜ strach pomyśleć  np. w Nowym Przewodowie  woda spływa 
z lasu i droga jest nieprzejezdna w 3 miejscach. W związku z tym musi zamówić Ŝwir. 
Mieszkańcy  wykorzystali to, co mieli-  worki i Ŝwir poukładali w dziury  Taka sama sytuacja 
jest na drodze  we wsi Grochy – Serwatki i innych drogach Ŝwirowych, gdzie woda spływa         
z pól i rwie drogi gminne.  Następny wniosek jaki przedstawiła,  był wniosek mieszkańców 
wsi Wójty – Trojany o dokończenie budowy dywanika asfaltowego w 2011 r. na terenie wsi. 
Członek Komisji M. Sadowski – zapytał, jaki będzie odzew, jeŜeli droga nie będzie 
kontynuowana? Uznał, Ŝe sołectwo się trochę pomyliło, bo asfalt na drogę  zaczęto kłaść        
w roku 1985 r. Wyjaśnił, Ŝe przez  25 lat połoŜono 1.200 mb asfaltu dla wsi, która cały czas 
była poparciem i ostoją  dla poprzedniego i obecnego wójta. Dodał, Ŝe przez tyle lat poparcia 
w roku 2010 połoŜono 200 mb asfaltu, a mieszkańcy cały czas liczą na to. Podkreślił, Ŝe starsi 
mieszkańcy byli tym oburzeni. Nadmienił,  Ŝe mieszkańcy kiedyś nawet opodatkowali się od 
dzieci w szkole, od gruntów, które przylegają do tej drogi. Środki na drogę szły z fundusz 
wiejsko-gminnych,  a  przez tyle lat wykonano 200 mb drogi. Następnie zapytał,  a co dalej? 
Zaznaczył, Ŝe są to ludzie  którzy przeczekają dalej i poglądu nie zmienią, ale jest im bardzo 
przykro.  Uznał, Ŝe samo oczekiwanie mieszkańców, Ŝe asfalt szedł po 100 mb, 50 mb jest 
niepowaŜne.  
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UwaŜał, Ŝe gdyby były jakieś środki i Pani Wójt to zbilansowała, Rada dopomogła, a 
zaleŜałoby to głównie od Pani Wójt, to droga ta w2011 r. byłaby uwieńczeniem I Sesji  tej 
Rady Gminy, na którą wszyscy mieli kłopoty z dotarciem,  ze względu na złe warunki 
pogodowe. Podkreślił, Ŝe mieszkańcy pamiętają i czekają.  Prosił, Ŝeby wniosek mieszkańców 
wsi Wójty- Trojany był priorytetem. 
Wójt B. Polańska –  przedstawiła kolejny  wniosek, wniosek   mieszkańców wsi Gzy – 
Wisnowa i Przewodowo Poduchowne o asfaltowanie drogi łączącej obydwie wsie z wylotem 
na Łady i poszerzenie jej oraz załoŜenie jednej lampy.  
Członek Komisji M. Sadowski –  poinformował,  Ŝe  Ŝeby  ten wniosek  odłoŜyć na następne 
lata proponowałby najpierw   zacząć  kopać rowy.  Ciekawy jest,  czy ludzie tak od razu by 
się zgodzili, a wtedy 3 lata byłoby z głowy. 
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe Ŝeby kopać rowy trzeba uregulować tytuły prawne działek, 
poniewaŜ są sytuacje, Ŝe pobudowane są drogi,  a nie są uregulowane stany prawne, co 
związane jest z powaŜnymi  kosztami. 
Członek Komisji W. Czapliński -  zwrócił uwagę na drogę gminną od hydroforni we się  
Gzy - Wisnowych  do wsi  Ołdaki  gdzie asfalt  pokruszony jest na całym odcinku, a przed  
samym mostkiem jest zaorane do samego asfaltu, nie ma Ŝadnych poboczy. Następnie zapytał 
dlaczego się na to pozwala ? Podkreślił, Ŝe asfalt jest poniŜej pola uprawnego i gdy nie będzie 
odprowadzona woda za dwa miesiące zniszczy się.  
Wójt B. Polańska  - wyjaśniła, Ŝe  w projekcie raczej  nie było okopania drogi rowami. 
 Członek Komisji M. Sadowski – poinformował Ŝe  na drodze powiatowej droga Kozłówka 
– Krzemień asfalt juŜ się schował  poniŜej poboczy 50 cm. 
Wójt B. Polańska - nadmieniła, ze projektuje się Ŝeby było taniej. Okopanie drogi rowami to 
podwójny koszt. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – powiedział, Ŝe sytuacja jest teraz trudna i jeszcze będzie 
się pogłębiała. Dochodzi do wniosku, Ŝe rowy są  bardzo potrzebne. Jednak nie o tym chciał 
mówić. Rozpatrując złoŜone wnioski  ma  te same odczucia jak w poprzedniej Radzie.  Nie 
moŜemy sobie dzisiaj pozwolić, Ŝeby drogi dzielić na krótkie odcinki. Jak słyszy o 250 czy 
300mb, to trafia go szlak. Nie moŜna robić tego typu rzeczy, a szczególnie u nas. MoŜemy 
sobie pozwolić na jakiś projekt większy ,  ale nie na robienie takich odcinków. Jak słyszy taką 
prośbę, Ŝe  do lasu, a co dalej?. Przypomniał, Ŝe  wiele razy temu mówił, Ŝe naleŜy 
współpracować z sąsiednią gminą, ale czemuś ma droga słuŜyć przez  las. Dodał, Ŝe Pani 
Wójt sugerowała, o drogach Ŝwirowanych, Ŝe gmina nie ma na to środków. Jego zdaniem, na 
to muszą być środki.   Nie wyobraŜa sobie takiej sytuacji , bo dzisiaj jeszcze przejechał,          
a moŜe juŜ nie wrócić ta drogą. Uznał, Ŝe drogi muszą być naprawiane. 
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe są środki przewidziane z funduszu sołeckiego i ponad 
fundusz na drogi remont dróg , które po tej zimie naprawdę będą wymagać remontu 
doraźnego , ale  nie stać gminy Ŝeby odtwarzać budowę nowych dróg. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zgodził się z tym. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, ile jest na terenie  kilometrów dróg do 
Ŝwirowania, są naprawdę potrzebne i co rok się je Ŝwiruje?  
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Wójt B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe dróg jest duŜo, ale w tej chwili nie odpowie ile jest to 
kilometrów. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – poinformowała o naprawianiu dróg tłuczniem , tak jak 
robią to inne sąsiednie  gminy.  
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe temat był analizowany wewnętrznie i jest nie na dzisiaj. 
Ale przed podejmowaniem decyzji  o przetargu na Ŝwirowanie, naleŜy się z tym tematem 
zapoznać. Czy rzeczywiście  jest Ŝwir, czy moŜe inny zamiennik jak tłuczeń, co będzie 
korzystniejsze. 
Członek Komisji W. Czapliński - zapytał, dlaczego wybiera się   najtańszego wykonawcę? 
Dodał. Ŝe w 2010 r. woŜony Ŝwir był złej jakości, po deszczu na drogach było błoto. Na drogę 
od Pana Kraszewskiego w kierunku  Osieka  były przywoŜone  kępy   łąk i trawy. 
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe. jeŜeli przystępujący do przetargu wystawi nam cenę           
i wiemy, Ŝe inna firma ma lepszy towar,  nie ma takiej moŜliwości. Jedynie jeŜeli ogłosimy 
przetarg i  damy parametry , to musimy dopilnować, Ŝeby faktycznie dostarczony Ŝwir miał 
takie parametry. Nie mamy moŜliwości  wyboru. Wybierany jest oferent, który ma najniŜszą 
cenę. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, kiedy Publiczne Gimnazjum w Gzach doczeka 
się odwodnienia. Uznał, Ŝe tam trzeba coś zrobić, nie moŜna dojść do szkoły. 
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe kiedy było zagospodarowanie terenu przed nadaniem 
imienia szkole były planowane studzienki i to miało rozwiązać problem.  
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach Agnieszka  Domańska -  wyjaśniła, Ŝe wtedy 
gdy rozwaŜali  z Panem Wójtem tę kwestę,  to zakończeniem odwodnienia  tego miał być 
wykopany rów wzdłuŜ całej posesji szkoły. Miało to spowodować obniŜenie wód 
gruntowych. Studzienki mają określoną objętość i gdy są ulewne deszcze wypływają.  Gdy są 
lokalne opady od strony przedszkola  nie ma Ŝadnej wody, ale od strony furtki i dalej wzdłuŜ 
ogrodzenia  (w tej chwili droga powiatowa asfaltowa jest wyŜej połoŜona niŜ teren szkoły)  
wszystko spływa z   drogi asfaltowej od strony pani Kowalskiej do szkoły zamiast od szkoły. 
Uznała, Ŝe nie jest to problem odwodnienia szkoły, tylko terenu. Zaznaczyła, Ŝe  szkoła jako 
szkoła jest odwodniona,   tylko problem jest  gdzie jest trawa i  gdzie są drzewa. Trzeba 
wykopać rów wzdłuŜ ogrodzenia. 
Wójt B. Polańska – przystąpiła do dalszego omawiania wniosków. Poinformowała, Ŝe 
wniosek Pana Marka Gąseckiego dotyczy zainstalowania lampy oświetleniowej przy jego 
posesji. Następnym wnioskiem był wniosek radnego i  mieszkańców  Gzy – Wisnowa  
dotyczył  połoŜenia dywanika asfaltowego o długości 300 mb  We wsi Gzy-Wisnowa od 
hydroforni do Państwa Bednarczyków.   Wniosek mieszkańców wsi Ostaszewo-Pańki              
i  Ostaszewo -Włuski   dotyczył uwzględnienia w budŜecie gminy na rok 2011 połoŜenia 
dywanika asfaltowego na odcinku od Ostaszewa - Pańki do Ostaszewa - Włuski o długości 
ok. 1.500 mb. Jest to droga gminna rozpoczęta w 2006 r. Dodała, Ŝe chodzi to  o dokończenie 
drogi, która była realizowana w ubiegłym roku.  
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Kolejnym wnioskiem był wniosek mieszkańców wsi Szyszki dotyczył ujęcia w budŜecie 
gminy na rok 2011  asfaltowania drogi gminnej od  zjazdu z drogi powiatowej Szyszki – 
Ostaszewo – Gołymin w kierunku gospodarstw rolnych Państwa Przewłockich, Szwąder , 
Słończewskich. Bilińskich  i  Pychewicz. Poinformowała, Ŝe był jeden wniosek telefoniczny 
Pani Sołtys Sulnikowa i Pana Sołtysa wsi Nowe Skaszewo. Dzisiaj była równieŜ delegacja ze 
Skaszewa o drogę Sulnikowo- Skaszewo.  Nadmieniła, Ŝe  w tej chwili jest objazd do 
Skaszewa od Sulnikowa     i  objazd od strony Skaszewa do Sulnikowa, poniewaŜ na środku 
drogi woda  zrobiła wyrwę    i droga jest nieprzejezdna. Jest tam potrzebny przepust. 
Poinformowała, Ŝe wnioski są skierowane  do Rady Gminy do budŜetu 2011 r. , ale jak 
powiedziała na wstępnie nie jesteśmy w stanie ich zrealizować 
Członek Komisji M. Sadowski -  w sprawie drogi powiatowej Kozłówka -  Krzemień  prosił, 
Ŝeby  Przewodniczący Rady Gminy  I Pani Wójt  wspólnie wystąpili  do Powiatu, Ŝeby 
Powiat zajął się  droga i poczciwie  ją naprawił . Poinformował, Ŝe przywiezienie  ŜuŜlu                 
i zasypanie dołków nic nie daje. Rolnicy rozbijają sobie samochody i sprzęt rolniczy. Dodał, 
Ŝe po tej zimie powyŜszą drogą nie da się jechać.  
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe jeśli chodzi o zwiększenie deficyt zmiany              
w budŜecie  moŜe tylko zaproponować Pani Wójt.  Rada mogłaby wprowadzić zmiany przez 
wykreślenie z budŜetu którąś drogi, a w te miejsce wprowadzić  drogę z wniosku.  Jednak 
zwiększenie deficytu jest niemoŜliwe. W przypadku nowej ustawy, która obowiązuje od roku 
2010 i powoli wchodzą poszczególne artykuły ustawy,  nie ma moŜliwości finansowej, Ŝeby 
w projekcie budŜetu  na rok 2011 umieścić te drogi. Poinformowała, Ŝe gmina ma 
opracowane dokumentacje projektowo-kosztorysowe z lat wcześniejszych i 2010 r., które 
zostały zapłacone i drogi są nierealizowane. W związku z tym uwaŜała, Ŝe byłoby 
bezsensowne przeznaczać środki na dalsze dokumentacje i znowu rozpoczynać całą 
procedurę dokumentacji ,   sprawy geodezyjne i wyrzucać pieniądze następne, a leŜą              
w kolejce wcześniejsze dokumentacje. Uznała, Ŝe Rada moŜe zmienić zdanie, ale na dzień 
dzisiejszy nie ma pieniędzy.  Uznała, Ŝe bieŜące wydatki musimy utrzymać. 
Wójt B. Polańska -  zaproponowała powrót do wniosków po dokładnym  omówieniu budŜetu 
i moŜliwości finansowych na rok 2011 . 
Członek Komisji M. Sadowski – zapytał, czy była opracowana dokumentacja na drogę Stare 
Grochy – Wójty Trojany? 
Wójt B. Polańska – odpowiedziała, ze na powyŜszą drogę dokumentacja jest opracowana na 
całość, nie ma tylko kosztorysu.  
Skarbnik E. Głowacka – dodała, Ŝe dokumentacja jest opracowana  na  drogę Skaszewo – 
Sulnikowo   z  tym, Ŝe  do uregulowania są sprawy geodezyjne   i u notariusza. 
Członek Komisji M. Sadowski – uznał, Ŝe głosowanie, mogłoby przekreślić  drogę , o której 
mówi on tj. Stare Grochy – Wójty Trojany, bo  gdy radni zagłosują za odrzuceniem, to nie 
będzie realizowana, a dokumentacja jest, to moŜe zrobić  takŜe na te drogi,  co jest 
dokumentacja.  
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe na drogi przy budŜecie jest dokumentacja. 
Wójt B. Polańska – uznała, Ŝe do złoŜonych  wniosków powrócimy po omówieniu budŜetu. 
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Wnioski mieszkańców gminy – stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu  
Ad. pkt 10. 
Skarbnik E. Głowacka – stwierdziła, Ŝe projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz opinię organu nadzoru – Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie     
w spawie wydania opinii o przedłoŜonym projekcie budŜetu i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej otrzymali wszyscy członkowie Komisji. Nadmieniła, Ŝe dokument jakim jest 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy jest dokumentem sporządzonym po raz pierwszy        
w tym roku, a  wynika to  z wymogu przepisów ustawy o finansach publicznych, poniewaŜ 
nowe przepisy ustawy o finansach publicznych i przepisy  wprowadzające   wprowadziły 
obowiązek reformowania sektora finansów publicznych i jednocześnie gmin, iŜ budŜet 
państwa podporządkowany jest budŜetowi państwa.  
Dług publiczny liczony jest  do długu państwa  i dług samorządu. PowyŜsza ustawa 
ograniczyła bardzo powaŜnie zadłuŜanie się jak równieŜ planowanie deficytu budŜetu. Do tej 
pory gmina mogła i moŜe zadłuŜyć się do wysokości 60% dochodów budŜetowych, ten 
procent relacji jest do roku 2013. Od roku 2014 jest ograniczone zadłuŜanie się gminy i jest 
wskaźnik, który oblicza się na podstawie  rat spłaty kredytów w stosunku do dochodów.        
W opinii RIO w prognozie  długu jest zachowana relacja pomiędzy wymaganym 
wskaźnikiem 60% i 15% tj. splata odsetek rat kredytu w danym roku natomiast od 2014 r. 
zgodnie z załoŜeniami przewidzianymi jako dochody i wydatki bieŜące jest  jak gdyby 
zagroŜenie, Ŝe wskaźnik ten moŜe być niewykonany. W związku z tym taki budŜet od roku 
2014 nie moŜe być uchwalony. Dlatego  naleŜy podjąć działania zmierzające do tego, Ŝeby      
w pewien sposób ograniczyć wydatki bieŜące, poniewaŜ od 2014 r. wydatki bieŜące nie mogą 
przekroczyć dochodów bieŜących. Podkreśliła, Ŝe od stycznia tego roku budŜet nie mógłby 
być uchwalony, gdyby  wydatki bieŜące przekraczały dochody bieŜące. 
W tym roku zostało to uzupełnione środkami wolnymi jakie pozostały z roku 2010 i w ten 
sposób budŜet się uregulował. Niemniej jednak w WPF  jest  tak zaplanowane, Ŝe dochody 
bieŜące i wydatki bieŜące muszą się równowaŜyć, poniewaŜ cały czas jest to badane nie tylko 
na etapie planowania,  ale i wykonania roku budŜetu. W WPF określa się równieŜ 
przedsięwzięcia wieloletnie. Poinformowała, Ŝe załącznik  wieloletni inwestycyjny  został 
zlikwidowany w budŜecie gminy, a wszedł do przedsięwzięć WPF.  W załączniku WPF 
przedsięwzięciem wieloletnim na rok 2011 zostało wprowadzone  zadanie inwestycyjne pn. 
„Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce II etap” gdzie była podejmowana uchwała 
i złoŜony jest wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Wyjaśniła, Ŝe Ŝeby ująć w WPF kilka 
zadań inwestycyjnych, naleŜy wskazać źródła pokrycia wydatków. Nie moŜe być jak do tej 
pory, Ŝe był pisany załącznik inwestycyjny na kilka lat bez pokrycia środków finansowych. 
Poza tym WPF nie moŜe przekroczyć parametrów zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 
Poinformowała, Ŝe spłaty kredytów zostały opracowane zgodnie z harmonogramem 
zaciągniętych kredytów do 2019 r. W powyŜszym załączniku dochody bieŜące zbilansowane 
zostały po równo w tej samej wysokości,  co wydatki bieŜące. Stąd późnej będzie rozmowa na 
temat racjonalizacji wydatków bieŜących. Wyjaśniła, Ŝe do tej pory mieliśmy finansowaną 
oświatę w takiej liczebności szkół  jaką mamy. 
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Sprawy te były podejmowane  na posiedzeniach komisji i sesjach, ale zostały do końca nie 
doprowadzone. Jednak w  sytuacji wymogów nowej ustawy o finansach publicznych, takiej 
sytuacji nie moŜemy dalej finansować, bo jeśli nie zrobimy reformy, mogą być problemy  nie 
będziemy się mogli rozwijać. Zaznaczyła, Ŝe wydatki i sprawy bieŜące są waŜne, ale 
społeczeństwo  oczekuje od gminy inwestycji. Nadmieniła, Ŝe Ŝeby sięgnąć po środki z 
zewnątrz musimy mieć własne środki, bo na dzień dzisiejszy w roku 2011  na inwestycje 
drogowe Ŝadnych środków nie sięgniemy,  bo juŜ  nie ma. Być moŜe środki uda się  
ewentualnie uzyskać z Urzędu Marszałkowskiego. Jej zdaniem,   na pewno złoŜone wnioski 
nie są moŜliwe, Ŝeby  na dzień dzisiejszy przeanalizować  je  i wprowadzić  do prognozy         
z uwagi na finanse. 
W dalszej wypowiedzi poinformowała, Ŝe WPF ściśle wiąŜe się z projektem budŜetu, bo 
jeŜeli mamy wprowadzać nowe zadania przedsięwzięć wieloletnich , to trzeba je wprowadzić 
do prognozy i zmienia się projekt uchwały budŜetowej. Dodała, Ŝe projekt uchwały w sprawie 
WPF nie moŜe być zatwierdzony później niŜ uchwała budŜetowa.  
Poinformowała, Ŝe z zadań wieloletnich z poprzednich lat ujętych w załącznikach 
wieloletnich na dzień dzisiejszy  została droga Skaszewo – Sulnikowo, jak gdyby 
wstrzymana, poniewaŜ jest to bardzo duŜa inwestycja. Nadmieniła, Ŝe z wnioskiem na 
powyŜszą drogę gmina występowała w 2009 r. do Ministerstwa Administracji  o tzw. 
„schetynówkę”. ZłoŜony wniosek został niezakwalifikowany, poniewaŜ nie spełniał 
warunków  priorytetowych, jakie zostały określone przez  Ministra tj. bezpieczeństwa ruchu 
drogowego a przede wszystkim połączenia  dróg z drogami wojewódzkimi  i krajowymi.               
W związku z tym powtarza się wniosek mieszkańców wsi Skaszewo i Sulnikowo                    
o modernizacji drogi,  a niemoŜliwe  jest pobudowanie drogi z własnych środków, ze względu 
na  wysokie koszty. Jej zdaniem, przebudowę drogi moŜna jedynie rozwaŜać przy 85% 
dofinansowaniu z tym ,Ŝe  teŜ  w tej chwili tam nie ma środków. 
Wójt. B. Polańska  - dopowiedziała, Ŝe  w roku 2004 r.  był opracowany Plan Rozwoju 
Lokalnego Gminy Gzy, do którego zostały uchwalone kolejne zmiany, z zadaniami 
przyjętymi do realizacji. Z w/w  PRL zostały niezrealizowane 2 drogi tj. droga Sulnikowo – 
Skaszewo i droga Nowe Przewodowo. Pozostałe zadania zostały zrealizowane. Droga 
Sulnikowo – Skaszewo  była wprowadzona do PRL w  2008 r.  rezultaty - 3.785 mb 
realizacja   - 2008  i 2009 r. koszt  - 2.356.832 zł.  w tym pomoc finansowa, o którą ubiegała 
się gmina – 2. 058.000 zł.- 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, czy będzie dokończona droga śebry  Włosty – 
Gotardy?  
Przewodniczący Rady Gminy  Leon Pytel – odpowiedział, Ŝe powyŜsza droga będzie 
remontowana. 
Wójt B. Polańska –  odpowiedziała ,Ŝe droga powiatowa   w tym roku na pewno nie będzie 
skończona,. Wyjaśniła,  Ŝe była na sesji Rady Powiatu i droga, która miła być robiona w roku 
2010 na terenie gminy Świercze jest robiona w 2011 r. W związku z tym  ta droga nie będzie 
realizowana 
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Członek Komisji Z. Frąckiewicz  – uznała, Ŝe droga zanika i niedługo nie będzie moŜna  się 
wydostać. Następnie zapytała, kto jest dyrektorem dróg w Ciechanowie w Urzędzie 
Marszałkowskim? 
Wójt B. Polańska – odpowiedział, Ŝe w Ciechanowie dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim  
od dróg nie ma.  Natomiast Starostwo Powiatowe w Ciechanowie działa na takiej samej 
zasadzie jak  Starostwo w Pułtusku i zajmuje się   drogami powiatowymi.  
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zwracając się do Przewodniczącego Rady L .Pytla  
zapytała, dlaczego drogi powiatowe są remontowane, a po 2 miesiącach , a czasami po           
2 tygodniach znika asfalt? Jej zdaniem jest to komedia. 
Przewodniczący Rady L. Pytel – odpowiedział, Ŝe na sesję Rady Gminy zaprosimy Pana 
Starostę  i Pana Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych i nam to wyjaśnią. 
Członek Komisji Jadwiga Koc – opowiedziała jak wyglądało łatanie dziur w asfalcie               
w Kozłówce na drodze wojewódzkiej nr 618, gdzie z  braku środków finansowych  załatano 
tylko najgorsze dziury , a resztę pozostawiono na później.  
Przewodnicząca  E. Oleksa – poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na lata 2011 – 2019 z autopoprawką tj. 
zmniejszenie kredytu o kwotę 304.853 zł.  
Komisja w obecności 8 członków Komisji – 8 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciwnych” 
oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała   w/w projekt uchwały                   
z przegłosowaną autopoprawką proponowany  na sesję Rady Gminy – który stanowi 
załącznik nr  6  do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 11. 
Skarbnik E. Głowacka  – poinformowała, Ŝe gmina wykonuje zadania własne, które 
wynikają  z ustawy o samorządzie gminnym i zadania rządowe zlecone, zadania w ramach 
porozumień między jednostkami i w takich pozycjach planowany jest cały budŜet. Do 
wyszacowania dochodów na rok 2011 przyjęte zostały kwoty, które wynikały z projektu 
subwencji ogólnej,   z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z budŜetu 
państwa, projektu dotacji celowej  z budŜetu państwa na realizacje zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej na dofinansowanie zadań własnych i zadań zleconych i kalkulacji 
dochodów własnych z tytułu podatków i opłat wynikających z ewidencji. Ogółem na rok 
2011 dochody wyszacowano na kwotę 8.870.445 zł.  tj. dochody bieŜące 8.675.697 zł., 
dochody majątkowe – 194.748 zł.  Dla porównania plan dochodów na rok 2010 r. wynosił : 
Wydatki bieŜące 8.428.185 zł. wydatki majątkowe – 311.925 zł.,  po zmianach na 10.11.2010 
r.  wyniósł 9.188.919,09 .  W stosunku do budŜetu pierwotnego był wyŜszy o kwotę 194.748 
zł. Obecnie po zmianach jest niŜszy o kwotę 318.465,09  zł.  
Struktura dochodów przedstawia się następująco: 56,1% - subwencja ogólna, dotacje celowe 
– 15,1%, dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieŜących – 2,5% , dochody z tytułu 
podatków  i opłat i pozostałe dochody własne – 25,5%,dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych – 0,8%..W dalszej wypowiedzi omówiła dochody  w poszczególnych działach . 
Po stronie wydatków przyjęto obecna strukturę organizacyjną gminy, moŜliwości wykonania 
finansowe gminy , które wynikają z ustawy o finansach publicznych.  
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Plan wydatków wynosi 9.823.529,29zł. wydatki bieŜące  9.048.282 zł. w tym na 
wynagrodzenia i pochodne 5.119.659 zł., wydatki związane  z realizacją  zadań statutowych 
tj. wydatki bieŜące pozostałe  - 1.848.305zł., dotacje na zadania bieŜące - 80.000 zł. 
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.717.008 zł., obsługa długu 240.000 zł., wydatki  na 
programy finansowane ze środków unijnych – 43.310 zł.., wydatki majątkowe  - 775.247,29 
zł  Następnie omówiła planowane wydatki w poszczególnych działach budŜetu. Według  
prognozy kwota zadłuŜenia na dzień 31.12.2010 r. – 4.512.820 zł. planowane kredyty - 
1.330.000 zł., na pokrycie deficytu 508.245zł , na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów -
764.605 zł., na wydatki majątkowe  poprzedzające działania ze środków Unii Europejskiej - 
57.150 zł. spłata kredytów i poŜyczek na 2011 r. – 786.605, zadłuŜenie na 31.12.2011 r. - 
5.056.215 zł. stanowi 56,36% do dochodów ogółem, spłata odsetek- 10,93%  
Wójt B. Polańska – zaproponowała następujące autopoprawki : 
Kwotę 304..853 zł  z wolnych przeznaczyć na spłatę kredytu. 
1. Kwotę 40.000 zł z wolnych przeznaczyć na prace geodezyjne iŜ zachodzi potrzeba 
regulacji dróg pod względem geodezyjnym we wsiach Gzy- Wisnowa, Tąsewy,  część dróg –
to drogi gminne, część- drogi powiatowe. W porozumieniu z Powiatem chcemy  uregulować 
kawałki dróg. – 5.000 zł. Sprawa następna, to w Gzach Wisnowych  wspólnota samorządowa, 
którą gmina  w 2010 r. przejęła poprzez zebranie wiejskie, poniewaŜ na gruncie jest droga, 
której niema w ewidencji. Wyjaśniła, Ŝe mieszkaniec Pułtuska kupił działkę, na której stoi 
dom i chce się budować. Od roku czasu nie moŜe otrzymać pozwolenia na budowę, bo  
oficjalnie nie ma drogi dojazdowej. Drogą tą dojeŜdŜają tak jak Pan Makowski mieszkańcy 
do swoich pól. W związku z tym chcemy geodezyjnie wydzielić działkę. We wsi śebry – 
Wiatraki  podział działki, który naleŜy wykonać geodezyjnie. Droga Skaszewo – Sulnikowo    
i we wsi Mierzeniec ( droga koło Pana Mieczkowskiego). Pan Miecznikowski złoŜył              
w Starostwie  wniosek o podział działki .Podziału  działki nie moŜna dokonać, poniewaŜ 
geodezyjnie nie jest uregulowana droga asfaltowa. 
Radna Z. Frąckiewicz – poinformowała, Ŝe nie rozumie tego. Pani Wójt mówi, Ŝe trzeba 
zamówić geodetę, bo nie jest  wydzielona jest droga do budynku, który ma dopiero powstać. 
A jak mieszkańcy Szyszk złoŜyli wniosek o Ŝwirowanie gdzie droga przez niedbalstwo gminy 
jest zapuszczona, poniewaŜ  nie była remontowana, nie rozumie tego.  Dodała, Ŝe tam  
mieszkają ludzie i nie mają wyŜwirowanej drogi. Nie chodzi o asfalt, a  tylko o Ŝwirowanie         
i dopomoŜenie tym ludziom. 
Wójt B. Polańska -   uwaŜała, Ŝe w remont drogi trzeba rozwaŜyć w ramach napraw 
bieŜących. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – poinformowała, Ŝe po drugiej Państwa Lisieckich 
budynek stawia Pan Bruździak , który uzyskał pozwolenie, poniewaŜ jest to droga gminna. 
Zjazd jest z drogi powiatowej na drogę gminną. 
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe w Gzach – Wisnowych droga jest i istnieje na gruncie 
tylko nie jest nigdzie zaewidencjonowana. UwaŜała, Ŝe zachodzi konieczność, Ŝeby ją 
formalnie zaewidencjonować.  Poinformowała, Ŝe przy drodze tej mieszkają Państwo 
Kowalscy, Franczak, Zarzyccy.   
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To samo jest z drogą Sulnikowo – Skaszewo, gdzie musi być indywidualny podział kaŜdej 
działki  i zaewidencjonowanie. 
2. Kwotę 3.000 zł. przeznaczyć na zarządzanie kryzysowe zgodnie z uchwałą Składu 
Orzekającą Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
3. Wykreślenie  z projektu uchwały budŜetowej  realizacji drogi śebry Falbogi – śebry 
Wiatraki  na kwotę 250.000 zł.  Środki miałyby pochodzić z zaciągniętego kredytu. 
4. Kwotę 40.000 zł. przeznaczyć na wsparcie finansowe dla Powiatu Pułtuskiego w ramach 
porozumienia, na dalszą realizację przebudowy drogi powiatowej Łady - Zalesie Skórznice. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał , dlaczego nie było dofinansowania na 
przebudowę drogi śebry Falbogi – śebry Wiatraki? 
Wójt  B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe w tej chwili nie ma moŜliwości.  Zaznaczyła, Ŝe        
w tym  roku   prawdopodobnie nie będzie moŜliwości  skorzystania ze środków  od Marszałka 
w ramach  określonego komponentu. JeŜeli chcemy realizować drogę, to tylko z kredytu. 
Członek Komisji Z. Sierzan-  zapytał, jaka długość  pozostała do realizacji? 
Wójt B. Polańska – odpowiedziała, ze do realizacji pozostało 1.200mb.  
Członek Komisji W. Czapliński – zapytał, jaka kwota była w 2010 r. z tytułu umorzenia 
podatków? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe w tej chwili nie ma sprawozdania, ale kwota 
umorzenia podatków była bardzo mała. Jeśli chodzi o wykonanie dochodów  gminy za 2010 
r. to jest bardzo dobre. W podatkach jest blisko 100%. Dochody zawsze były tak 
zaplanowane, Ŝeby były zgodne z planem. Do planowania dochodów podatkowych 
przewiduje się pewien procent umorzeń w stosunku do roku poprzedniego,  nie bierze się 
100% tak jak jest naliczony, bo byłoby to nigdy nie realne. Poinformowała, Ŝe na ostatniej 
sesji podawała kwoty skutków obniŜeń i zwolnień. Na rok 2010 było to ok. 1.000.000 zł.  
Członek Komisji M. Sadowski – był zdania, Ŝe radni chcieliby drogi i mieć najniŜsze 
podatki. 
Skarbnik E. Głowacka – odnośnie podatku rolnego wyjaśniła, Ŝe  egzekucja jest dobra, bo 
kaŜdy rolnik ma załoŜone konto. 
Przewodnicząca Komisji E. Oleksa – poddała pod głosowanie autopoprawki 
zaproponowane przez Panią Wójt tj.  przeznaczenie z wolnych środków : 
1. Kwoty 40.000 zł. na uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych we wsiach  Gzy- 
Wisnowa, Tąsewy, śebry –Wiatraki, Mierzeniec, Sulnikowo – Nowe Skaszewo. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych i 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w  
autopoprawkę. 
2. Kwoty 3.000 zł.  na zarządzanie kryzysowe. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 8 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych i 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w   
3. Kwoty 40.000 zł. na wsparcie finansowe dla Powiatu Pułtuskiego w ramach porozumienia, 
na dalszą realizację  przebudowy drogi powiatowej Łady – Zalesie – Skórznice. 
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Wójt B. Polańska – odnośnie 3 autopoprawki nadmieniła,  Ŝe  do przebudowy dróg  
powiatowych kaŜda gmina dokłada jakoś kwotę. Wtedy jest rozwaŜana propozycja na 
Zarządzie Rady Powiatu i podlega głosowaniu. 
Członek Komisji W. Czapliński – zapytał,  co z drogą powiatową Kozłówka – Krzemień? 
Wójt  B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe na pewno nie będzie realizowana w 2011 r. bo będzie 
realizowana droga w Świerczach, która miała być realizowana w2010 r.  
Wyjaśniła, Ŝe w  związku z tym, Ŝe Starostwo złoŜyło wniosek o dofinansowanie  drogi           
z mostem, droga taka została rozpoczęta na naszej gminie i Starostwo otrzymało 
dofinansowanie. Z uwagi na to, Ŝe przetarg był o duŜo zmniejszonych kosztach, droga została 
wydłuŜona. 
Członek Komisji W. Czapliński – zapytał, czy była wzmianka na temat drogi Kozłówka – 
Krzemień?  
Wójt B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe  jutro ma posiedzenie i na pewno temat dróg będzie 
omawiany, ale trudno jej powiedzieć w jakim zakresie. 
Przewodnicząca Komisji E. Oleksa – poddała pod głosowanie w/w autopoprawkę tj. 
przeznaczenie z wolnych środków   kwoty 40.000 zł. na wsparcie finansowe dla Powiatu 
Pułtuskiego w ramach porozumienia, na dalszą realizację  przebudowy drogi powiatowej 
Łady – Zalesie – Skórznice. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, 
przy 2 głosów „przeciwnych i 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w  
autopoprawkę. 
Przewodnicząca Komisji E. Oleksa – poddała pod głosowanie  wykreślenie z projektu 
budŜetu gminy na 2011 r. przebudowy drogi śebry Falbogi – śebry Wiatraki  na kwotę 
250.000 zł. realizowanej z kredytu. 
Przewodniczący Rady  L. Pytel  - powiedział, Ŝe zastanawiał się nad tym  bardzo długo i 
częściowo podziela wniosek Pani Wójt. Z uwagi na to, Ŝe chodzi o nie całkowite 
wydatkowanie 250 .000 zł. ale ok. 150.000 zł. Chodzi tu o połączenie odcinka z drogami 
bocznymi, które są i ewentualnie w niedalekiej przyszłości byłaby moŜliwość  zrobienia 
zajazdu. Wnioskował o przeznaczenie kwoty 150.000 zł. i zrobienie ok. 350 mb , do miejsca 
gdzie rozchodzą się 2 drogi  boczne do Pana Chodkowskiego i w stronę śeber- Włost. 
Członek Komisji  M. Sadowski – uznał, Ŝe wg niego następuje sprzeczność. Był zdania, Ŝe 
to samo moŜna powiedzieć o drodze na Wójty – Trojany.      Drogę tę odkładamy i na raz 
robimy  drogę śebry  Falbogi – śebry Wiatraki. 
Przewodniczący Rady L. Pytel -  powiedział, Ŝe  droga,  o której mówił przed chwilą,          
w PRL był większy odcinek jak był zrobiony. Ten odcinek budowy jest przeniesiony na 2011 
r. W związku z tym nie widzi moŜliwości, Ŝeby całkowicie zejść z tego odcinka i Ŝeby nie 
zrobić przynajmniej 350 mb. 
Wójt B. Polańska – zwracając się do Pana Przewodniczącego Rady, była zdania, Ŝe za 350 
mb za 150.000 zł. nie zrobimy. Kosztorys na drogę Ostaszewo Włuski- Begno na 280 mb  
opiewa na 170.000 zł. 
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Przewodniczący Rady L. Pytel – uznał, Ŝe wydaje mu się, Ŝe za 170.000 zł.  jeŜeli się na 
drogę asfaltową 190.000 zł i moŜna połoŜyć 400 mb asfaltu, to wydaje mu się, Ŝe za 170.000 
zł. moŜna połoŜyć 350  mb asfaltu. 
Członek Z. Kaczorowski – jego zdaniem, skoro droga znalazła się w projekcie budŜetu,         
a pamięta jaka była historia, jak  mieszkańcami motano, w jakich okolicznościach  te krótkie 
odcinki były wprowadzane  i jakie są tam warunki , to nie będzie głosował za wykreśleniem 
tej drogi z budŜetu. Zaznaczył, Ŝe droga jest robiona w bardzo krótkich odcinkach i to jest źle,  
nie naleŜało tego robić, ale skoro te błędy popełniono i tym mieszkańcom dano nadzieję,   
dzisiaj nie będzie głosował przeciw. 
Wójt B. Polańska – poinformowała, Ŝe drogę moŜemy realizować, ale musimy mieć 
świadomość, Ŝe na tą drogę w tej chwili bierzemy kredyt. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski -  był zdania, Ŝe droga jest tragiczna. 
Członek Komisji M. Sadowski – uwaŜał, Ŝe argumenty są  mało  przekonywujące, co do 
głosowania i nie będzie wiedział jak  głosować. Będzie się kierował tylko tym, Ŝe jeśli nie 
będzie pieniędzy i trzeba będzie wziąć kredyt na tą drogę to automatycznie odsuwa się droga 
z jego strony i w 2012 r. nie zrobimy nic.  
Wójt .B. Polańska – poinformowała, Ŝe kwota  250.000 zł jest w załoŜeniach kredytowych      
i wycofała swoją autopoprawkę. Uznała, Ŝe droga śebry Falbogi – śebry Wiatraki niech 
zostanie w budŜecie gminy tak jak jest. Automatycznie z Panem Przewodniczącym Rady się 
nie zgadza , Ŝeby zmienić do 170.000 zł. 350 mb, poniewaŜ to nie ma sensu. 
Skarbnik E. Głowacka – dodała,  Ŝe gmina wystąpi z wnioskiem i otrzyma ok. 50.000 zł. 
dotacji na drogi z realizacji funduszu sołeckiego i będzie moŜna w ciągu roku wykonać 
pewne części zadań. Dodała, Ŝe jeśli chodzi o ten budŜet, to z  zadań inwestycyjnych nie ma 
na razie moŜliwości Ŝeby cokolwiek zrobić. Po przetargach, być moŜe część środków 
zostanie, jednak jak to się potoczy niewiadomo.  
Przewodnicząca E. Oleksa – poddała pod głosowanie autopoprawkę  zmniejszającą                  
z wolnych środków zmniejszenie kredytu do kwoty 304.853  zł. na spłatę kredytu.  
Komisja w obecności 8 członków Komisji – 8 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciwnych” 
oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w autopoprawkę. 
Przewodnicząca E. Oleksa – poddała pod głosowanie projekt Uchwały BudŜetowej Gminy 
Gzy na rok 2011 z przegłosowanymi autopoprawkami.  
Komisja w obecności 8 członków Komisji – 8 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciwnych” 
oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały                    
z przegłosowanymi autopoprawkami proponowany na sesję Rady Gminy  – który stanowi 
załącznik nr  7 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 12. 
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe po wyborach samorządowych odbywają się wybory 
sołtysów i rad sołeckich   w terminie 6 miesięcy od w/w wyborów. W związku z tym został 
przygotowany projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu          
z terminem do 31 marca 2011 r.  UwaŜa, Ŝe Ŝeby odbyły się wybory w 35 sołectwach jest to 
termin realny.  
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Terminy zebrań wiejskich będą  indywidualnie uzgadniane z  sołtysami  wsi. 
Przewodnicząca E. Oleksa – poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zarządzenia wyborów do organów samorządowych.  
Komisja w obecności 8 członków Komisji – 8 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciwnych” 
oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała   w/w projekt uchwały 
proponowany na sesję Rady Gminy – który stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 13. 
Członek Komisji W. Czapliński- poruszył  oznakowanie drogi  Osiek Górny –Mierzeniec. 
Ktoś drogowskaz  postawił, przy pomniku, przy dołach, a on otrzymuje telefony. Jeśli ktoś 
porusza się według GPS, to droga kończy mu się w łąkach w Osieku. Chodzi o przeniesienie 
drogowskazu do Osieka Górnego przy przystanku. 
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe przeniesienie znaku musi uzgodnić z przedstawicielem 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Dalej poinformowała, o piśmie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika,       
w którym do 23.01.2011 r. prosi o odpowiedź na3 podstawowe pytania: 
- jakie 3 najwaŜniejsze zadania naleŜałoby  realizować dla rozwoju gminy, powiatu, 
województwa mazowieckiego? 
- realizacji jakich 3 najpilniejszych zadań naleŜy obecnie rozpocząć by umoŜliwi ć dalszy 
rozwój, gminy, powiatu, województwa mazowieckiego? 
Przewodniczący Rady L. Pytel – poinformował, Ŝe analizował, co na terenie gminie 
naleŜałoby zrealizować, Ŝeby nastąpił rozwój gminy. Jest to: gminna oczyszczalnia ścieków, 
melioracja gruntów rolnych (1.800 ha plus 700 ha na terenie gminy Świercze),budowa  boiska 
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie. 
Na terenie powiatu, to rozbudowa międzygminnego wysypiska  odpadów w Płocochowie, 
modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Gzy : Kozłówka  - Gzy- Borza Strumiany – 
I etap: -  od Kozłówki do PG w Gzach, II etap: kontynuacja etapami  przebudowy drogi 
powiatowej Łady – Zalesie – Skórznice, III etap: modernizacja drogi Kozłówka – Kozłowo 
Grochy Imbrzyki.   
Poinformował, czego moŜemy się spodziewać na terenie gminy od Marszałka i Wojewody: 
budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 od granicy gminy Gołymin do granicy 
gminy Pułtusk, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 620 od miejscowości Łady do granicy 
gminy Świercze, utrzymanie centrum ratownictwa medycznego na terenie co najmniej 2-ch 
powiatów, albo przy nowym szpitalu w Pułtusku albo w Makowie Mazowieckim.  
Wojewoda przewiduje 12 centrów medycznych. 
Wójt  B.  Polańska – uznała, Ŝe w 3-ch najwaŜniejszych zadaniach  dla rozwoju gminy 
zabrakło dróg gminnych.  
Następnie  poinformowała, Ŝe dzisiaj rozdała informację, Ŝeby w skrócie przedstawić sytuację 
finansową i stan naszej oświaty. Dodała, Ŝe wcześniej była rozmowa  na temat spraw 
budŜetowych, sytuacja finansowa jest trudna. Gmina otrzymuje subwencje w wysokości 
2.976.489 zł.  natomiast dokłada do szkół  1. 413.041 zł. Są to własne środki gminy,  z czym  
między innymi wiąŜe  się kredyt.  
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Na terenie gminy funkcjonują 3 Publiczne Szkoły Podstawowe i 1Publiczne Gimnazjum. 
Przedstawiona informacja zawiera ilość  uczniów w poszczególnych szkołach., kwota 
otrzymanej subwencji na daną szkołę, koszt utrzymania szkoły, środki, które  dokłada gmina  
do funkcjonowania  szkoły, wyliczoną kwotę na 1 ucznia. Dzieląc subwencję na 377 uczniów,  
roczna kwota subwencji na 1 ucznia  wynosi  - 7.895 zł. W poszczególnych szkołach 
przedstawia się następująco: Publiczna Szkoła Podstawowa Gzy – 16.116 zł, PSP 
Przewodowo – 10.598 zł, PSP Skaszewo – 16.322 zł. PG Gzy  - 9.476 zł. Dodała, Ŝe w grę 
nie wchodzą remonty. Kwota zaplanowana w budŜecie na rok 2011  to wynagrodzenia, 
zabezpieczenie  opału, przeglądy, bez zabezpieczonych środków na remonty szkół. UwaŜała, 
Ŝe jeśli oświata zostanie w takim stanie jak jest w tej chwili, budŜetu na 2012 r. się nie zepnie. 
Uznała, Ŝe temat trudny  da niej, dla Pań dyrektorek i radnych, ale z tematem tym naleŜało 
zmierzyć się duŜo wcześniej i najwyŜszy czas aby się z nim zmierzyć. UwaŜała, Ŝe powinna 
nastąpić likwidacja 1 szkoły. 
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe postawieni zostaliśmy pod murem. Ustawa             
o finansach publicznych wprowadziła zasadę, Ŝe wydatki bieŜące muszą być pokryte 
dochodami bieŜącymi. Jej zdaniem, w tej sytuacji są 2 drogi, albo podwyŜszenie  dochodów 
własnych tj.  podatków lub likwidacja szkoły i automatycznie zmniejszenie wydatków 
bieŜących. Uznała, Ŝe jeŜeli w szkole jest 4 czy 5 dzieci w klasie, to jest komfort dla 
rodziców,  dla dzieci i dla nauczyciela, ale nie jest to komfort dla budŜetu od strony 
finansowej gminy, poniewaŜ przy takiej sytuacji nie będzie moŜna utrzymać budŜetu iŜ 
budŜet nie moŜe być zatwierdzony jeŜeli wydatki przekroczą dochody. Myśl, Ŝe Minister 
Finansów nie da propozycji zmiany do ustawy w tej sytuacji budŜetu państwa. Zaznaczyła, Ŝe  
nie ma gminy, Ŝeby gmina nie dokładała do oświaty, ale nie w takiej sytuacji jak u nas, gdzie 
szkoły są rozdrobnione. Dodała, Ŝe do tej pory 2 -3 lata wstecz w szkole w Skaszewie było 
duŜo więcej dzieci, ale raptem  urwało się to. Najwięcej była dofinansowywana szkoła           
w Gzach, szkoła w Skaszewie była górą. Wyjaśniła, Ŝe gmina otrzymuje subwencję na ucznia. 
Sytuacja jest taka,  Ŝe 1 nauczyciel uczy 4 dzieci i 1 nauczyciel uczy 25 dzieci                         
w Przewodowie,  róŜnica jest, a wynagrodzenie idzie.  Temat był poruszany na komisjach        
i raz na sesji, ale zawsze był zły moment. 
Członek Komisji W. Czapliński – dodał, Ŝe temat oświaty był poruszany jak większość       
w Radzie miało Samorządowe Porozumienie Rolników Gminy Gzy, ale było róŜne 
manipulowanie. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe wtedy sytuacja nie była aŜ tak zła, poniewaŜ w tym 
okresie w 2006 r. dzieci była duŜa ilość i była znacznie wyŜsza subwencja. W tej chwili 
zostały na gminę zrzucone podwyŜki. Minister Finansów daje 7% podwyŜki dla nauczycieli,    
a gmina nie ma na to pieniędzy. W takiej  sytuacji gmina stanie w listopadzie 2012 r. , Ŝe nie 
starczy środków finansowych dla nauczycieli i inne utrzymanie. Najpierw powinny być 
zabezpieczone wydatki bieŜące , potem inwestycje, a gmina kredytu nie  weźmie na wydatki 
bieŜące, poniewaŜ ustawa postawiła szlaban, Ŝeby zmniejszyć procent zadłuŜenia państwa, 
poniewaŜ przekraczamy juŜ i  szuka się furtek wyjścia, Ŝeby nie przekroczyć, poniewaŜ 
będziemy płacić duŜe kary  do Unii Europejskiej, a budŜet gminy wchodzi w budŜet państwa. 
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Członek Komisji M. Sadowski – patrząc na przedstawioną informację prosił, Ŝeby go źle nie 
zrozumieć, ale uczniowie zmieściliby się w 1 szkole podstawowej. 
Członek Komisji Zdzisław  Sierzan – uznał, Ŝe chyba w przypadku, gdyby Publiczne 
Gimnazjum przenieść do innej szkoły.  
Członek W. Czapliński – rzucił pomysł, Ŝeby przenieść PSP z Gzów do Skaszewa. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  w Gzach J. Dąbrowska -  wyjaśniła, Ŝe PSP        
i PG mieści się w jednym budynku. PSP zajmuje cały dół i korzysta z hali. JeŜeli jest 
propozycja, Ŝeby zamknąć, to budynek zostaje. Koszty utrzymania budynku dzieli się 
połowicznie. 
Członek Komisji W. Czapliński – zapytał, czy są realne warunki, Ŝeby dzieci przyjąć dzieci          
z PSP ze Skaszewa do PSP w Gzach?  
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  w Gzach J. Dąbrowska - odpowiedziała, Ŝe są 
warunki. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski -  uznał, Ŝe radni otrzymali dopiero dziś materiały              
i wymaga to oddzielnej dyskusji, poniewaŜ są ściśle określone kryteria.  
Przewodniczący Rady L. Pytel – powiedział, Ŝe zawsze patrzył i patrzy dobrym okiem na 
oświatę i wie, co to jest oświata. Ale w  temacie, który przed chwilą poruszyła Pani Wójt        
i podała argumenty przez Panią Skarbnik, z bólem serca, ale jedną ze szkół podstawowych 
będziemy musieli przenieść do innej szkoły. Poinformował, Ŝe było robocze spotkanie 
Prezydium Rady z udziałem Pani Wójt, na którym analizowano sprawę we wszystkie strony, 
tak aby było to najbardziej korzystnie dla oświaty, bez zachwiania jej  równowagi tej i  dla  
dzieci  i dla młodzieŜy. Patrząc po ilości młodzieŜy i dzieci uczących  się w 2-ch szkołach 
podstawowych, które ma na myśli, mając na uwadze, Ŝe jedna i druga szkoła jest dobrze 
zaadoptowana z tym, Ŝe jedna szkoła gdzie się  mieści  gimnazjum posiada halę sportową        
i pełne wyposaŜenie edukacyjne, Skaszewo  jest szkołą teŜ zaadaptowaną, a w  ostatniej 
kadencji wmontowano  tam duŜe pieniądze i biorą to  pod uwagę, ale  nie moŜna nadal 
utrzymać 3-ch budynków szkół, gdzie w jednym   z tych  budynków, pięknym budynku,  
gdzie szkoda mu tego budynku, iŜ dokładał swojej ręki jak ten budynek powstawał pracując 
gdzie indziej, ale niestety z bólem serca powiedział nie da się utrzymać szkół w takim stanie  
jakim są, z uwagi na budŜet, Ŝeby  w gminie moŜna było wykonać jakieś przedsięwzięcie. 
Uznał, Ŝe jest niedobrze, Ŝe dzieje się to teraz, bo 4 lata są spóźnione. Dodał, Ŝe na początku 
poprzedniej kadencji ostrzegał, Ŝe trzeba rozmawiać na ten temat   i znaleźć jakąś furtkę 
wyjścia. Stało się jak się stało, jest to historia i nie będzie do tego wracać. Temat ten przypadł 
nowemu gospodarzowi gminy, radnym i jemu jako Przewodniczącemu Rady. Uznał, Ŝe temat 
jest przykry, bo nigdy w Ŝyciu  nie był nastawiony negatywnie do edukacji. Powiedział, Ŝe 
dlatego teŜ musimy rozmawiać ze społeczeństwem, z Panią dyrektor PSP w Skaszewie. Nie 
chcemy, Ŝeby  nauczyciele tej szkoły i Pani dyrektor musiała stracić pracę. Chcielibyśmy, 
Ŝeby zagospodarować część,  bynajmniej nie w 100%,  ale  nauczycieli i uczących dotychczas 
w tej szkole i przenieść  młodzieŜ i  dzieci z PSP w Skaszewie do PSP w Gzach. Przyznał, Ŝe 
dla niektórych osób na pewno nie jest to dobra wiadomość, ale dalej funkcjonować                       
w dotychczasowej sytuacji,  ilości uczącej się młodzieŜy, a są  pewne dane, Ŝe młodzieŜy nie  
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będzie przybywało, bynajmniej w najbliŜszym 10-leciu, jest to wspólny wniosek i  wspiera 
Panią Wójt w tym temacie. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Danuta Ojrzeńska – 
poinformowała, Ŝe jest bardzo zdziwiona, Ŝe juŜ w tym momencie jest wskazanie  na 
konkretną szkołę. Myślała, Ŝe będzie tutaj  rozmowa, będzie moŜliwość  przedstawiania  
argumentów. Dziwi się, Ŝe tak szybko zapadają decyzje i są konkretne wskazania. Myśli, Ŝe 
naleŜałoby zwrócić tutaj uwagę na kilka czynników. Rozmawiając,  domyśla się, Ŝe sytuacja 
jest nieuchronna, nie da rady  moŜe pewnie ze względów ekonomicznych przedłuŜać tego 
tematu i utrzymywać takiego stanu. Niemniej jednak chciałaby, Ŝeby w podejmowaniu 
decyzji   nie był  obcy zdrowy rozsądek. Myśli, Ŝe przede wszystkim powinniśmy brać pod 
uwagę liczbę dzieci  z obwodu danej szkoły i nie wie czy, Pani Wójt, Skarbnik i Prezydium 
Rady  dokładnie przeanalizowali ten temat. Patrząc w  dane moŜna wyciągnąć wnioski, Ŝe 
liczby wskazywałyby na inne typy. Bardziej obiecująca i bardziej rozwojowa jest szkoła                  
w Skaszewie. Kolejne roczniki są zdecydowanie  bardziej liczne w Skaszewie. Poprosiła, aby 
zwrócono uwagę na tabelę na stronie  3 stronę informacji. Rok  2004 – 17 dzieci, 2005 – 12, 
2006 – 13, 2007 – 13, 2008 – 14, 2009 – 14, 2010 – 14. 
Inne liczby, które zdecydowanie bardziej przemawiają za szkołą w Skaszewie, to liczba dzieci 
z obwodu PSP w Skaszewie -  57 uczniów , którzy w tej chwili są uczniami  plus 15 dzieci    
w oddziale przedszkolnym, 53 – 57 są z obwodu tej szkoły. W związku z tym 
dziewięćdziesiąt kilka procent uczniów, to są uczniowie z  tej szkoły. Nie są to uczniowie, 
którzy dziś są, a jutro moŜe ich nie będzie. Kolejna rzecz,  na jaką chciałaby zwrócić uwagę, 
to organizacja dowozu. Myśli, Ŝe ekonomia i kalkulacja czysto  rachunkowa wskazywałaby 
teŜ zupełnie na coś innego. W tej chwili organizujemy dowóz młodzieŜy gimnazjalnej. Na 
bazie tego dowozu w bardzo prosty sposób moŜna organizować dowóz dzieci do szkoły 
podstawowej. Nie ma wtedy pustych przejazdów autobusów. JeŜeli autobus jadący do 
Skaszewa po dzieci gimnazjalne, moŜe spokojnie dowieźć dzieci do szkoły podstawowej Po 
południu odwrotna kolejność.  Nie ma autobus pustych przejazdów. Jej zdaniem, są to rzeczy, 
które teŜ naleŜałoby uwzględnić. Nadmieniła, Ŝe Pan Przewodniczący Rady podkreślał 
atrybuty PSP i PG w Gzach. Nie umniejsza ich i nie  chce mówić pod adresem szkoły            
w Gzach, bo to nie jej rola. Jej rola,  to bronić stanowiska innej szkoły i to chciałaby uczynić. 
Zwróciła uwagę, Ŝe w Skaszewie nie ma pełnowymiarowej sali gimnastycznej, ale jest sala 
zastępcza, w której spokojnie 24 – 25 uczniów moŜe ćwiczyć na zajęciach wychowania 
fizycznego. Były klasy liczebne i prowadziła takie  zajęcia z pełną swobodą w okresie 
zimowym. W tej chwili  jest jeszcze bardzo dobre rozwiązanie - boisko wielofunkcyjne,         
z którego moŜna korzystać  przez ¾ roku szkolnego. Jest to wyłącznie do własnej dyspozycji 
szkoły.  
Przewodniczący Rady L. Pytel – powiedział, Ŝe wiemy o tym.  Bardzo  nam jest przykro. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie  D. Ojrzeńska – uznała, Ŝe ma 
nadzieję, Ŝe decyzje jeszcze nie zapadły. 
Przewodniczący Rady L. Pytel – poinformował, Ŝe decyzje jeszcze nie zapadły. 
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Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie  D. Ojrzeńska - kontynuując swoją 
wypowiedź, powiedziała, Ŝe  pod uwagę naleŜy jeszcze wziąć   warunki lokalowe. Sale, to są 
sale lekcyjne w Skaszewie o wymiarach  5,70 x 8,80 mb  tj. powierzchnia 50,16 m2 .  
Musimy pamiętać o tym, Ŝe normy ,które obowiązują w szkołach biorąc pod uwagę 
bezpieczeństwo      i higieniczne warunki pracy są od 2,0 do 2,5 m2 na 1 ucznia. Jeśli chodzi        
o kubaturę, to powinno być 6,5 m3 na ucznia, Ŝeby zapewnić odpowiednie warunki  dostawy 
tlenu  dzieciom. Myśli, Ŝe biorąc pod uwagę wyposaŜenie dydaktyczne, które podkreślał Pan 
Przewodniczący mają takŜe doskonałe warunki. Mają pracownię internetową składającą się    
z 9 komputerów, przy czy 3 komputery są naprawdę wysokiej klasy, nowoczesne                     
z doskonałym oprogramowaniem. W klasopracowniach szkoła ma zgromadzone pomoce 
dydaktyczne, które są do dyspozycji szkoły cały czas. W niektórych salach lekcyjnych 
zestawy komputerowe i wiele innych. Mają takŜe do dyspozycji, co jest waŜne przy 
organizacji dowozu świetlicę szkolną, gdzie dzieci mogą w godziwy sposób oczekiwać na  
dowóz. Myśli, Ŝe absolutnie nie zgodziłaby się z Panem Przewodniczącym, Ŝe warunki           
w Skaszewie są gorsze niŜ gdziekolwiek indziej. 
Przewodniczący  Rady L. Pytel -  zwracając się do Pani dyrektor i członków Komisji  
powiedział, Ŝe moŜe jedno zdanie źle powiedział i do tego się przyznaje. Po czym przeprosił 
Panią dyrektor. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała,  Panią dyrektor ile jest sal dydaktycznych? 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie D. Ojrzeńska – odpowiedziała, Ŝe 
3 sale dydaktyczne są na parterze gdzie są przeznaczone dla klas I –III, na górze jest 5 sal 
lekcyjnych w tym pracownia komputerowa w połączeniu z salą do nauczania języka obcego    
i sala  dla oddziału przedszkolnego plus świetlica. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, Panią dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Gzach Janinę Dąbrowska,  ile jest u  niej  sal dydaktycznych? 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach Janina Dąbrowska – odpowiedziała, 
Ŝe   w jej szkole jest 6 sal, plus korzystanie z biblioteki wspólnie z  Publicznym Gimnazjum, 
korzystanie z hali razem z gimnazjum, oddzielna świetlica plus klasa zero, która ma oddzielne 
wejście i tam mają 3 sale.  PSP posiada swoją szatnię i 3 ubikacje 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz  - zapytała Panią dyrektor  jaki jest metraŜ sal, czy teŜ taki 
jak w Skaszewie?  
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska – odpowiedziała, Ŝe 
porównywalnie taki sam, teŜ są duŜe sale. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz  - zapytała, czy metraŜ jest taki sam? 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska – odpowiedziała, Ŝe       
w tej chwili nie wie, nie pamięta  
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe kwestia ta była rozwaŜana wczoraj, ale nie do końca.  
Dodała, Ŝe są normy, które trzeba przeliczyć. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz -  zapytała, Ŝe np. gdybyśmy dzieci ze Skaszewa przenieśli 
do Gzów, to czy zmieściłyby się w salach i czy Sanepid wyraziłby  zgodę? Dodała, Ŝe  wie, Ŝe 
sale w PSP Gzach są małe. 
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Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska - odpowiedziała, Ŝe           
1 sala jest mała. Dodała, Ŝe kaŜdy moŜe przyjść do szkoły i zobaczyć.  Nie jest za tym, Ŝeby  
mówić, czy dzieci się zmieszczą, czy nie zmieszczą. Uznała, Ŝe jest tym wszystkim 
zaskoczona w tym pytaniami od Państwa radnych, ile ma która sala. JeŜeli otrzymuje pytania 
jako dyrektor, to moŜe wszystko zmierzyć  i podać wszystkie wymiary. Nie zna dokładnie 
wymiarów kaŜdej sali. MoŜe tylko powiedzieć, Ŝe jest porównywalnie  jak w Skaszewie          
i Przewodowie.  
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, ile  metrów kwadratowych ma PSP                   
w Skaszewie, a ile PSP w Gzach? 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska -  wyjaśniła, Ŝe  na 
posiedzenie  Komisji przyszły wiedząc, Ŝe coś w trawie piszczy. Nikt z nimi nie rozmawiał. 
Jest tym bardzo zdenerwowana. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz  – przeprosiła Panią dyrektor. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska – poinformowała, Ŝe 
jest zaskoczona, Ŝe jako dyrektorki dostają dokumenty. Pod uwagę brane są 2 szkoły – 
Skaszewo, Gzy. Nie będzie  walczyła  z Panią dyrektor PSP w Skaszewie, czy Pani dyrektor      
z PSP w Skaszewie  z nią. Jej zadaniem, jako dyrektora szkoły  zadaniem jest walczyć           
o swoich pracowników i o siebie, bo ktoś  z nich straci miejsce pracy i to jest ewidentne. 
poniewaŜ, nie będzie takiej moŜliwości. jeŜeli jej szkoła będzie rozwiązana i jej wszyscy 
pracownicy znajdą zatrudnienie w pozostałych szkołach, bo nie ma takiej moŜliwości, tak 
samo ze szkoły ze Skaszewa. Uznała, Ŝe dla nich jako dyrektorów szkół i dla ludzi z którymi 
pracują (Pani dyrektor PSP w Gzach10 lat) taki temat  to zaskoczenie, lekki szok, poniewaŜ 
nie potrafi zebrać myśli, Ŝeby członkom Komisji odpowiadać na  konkretne pytania, tym 
bardziej ile metrów ma taka, czy taka sala. Dlatego, jeŜeli będą  rozwaŜne  jej szkoła, czy 
Skaszewo, to bardzo chętnie wysłucha  wszystkich pytań i zapisze i Państwu radnym, którzy 
będą   na spotkaniu, bo spotkanie musi być  z rodzicami,  odpowie. 
Wójt  B. Polańska -  zwracając się do członków Komisji  i Pań dyrektorek powiedziała, Ŝe   
do końca się nie zrozumieliśmy. Dzisiaj jest sprawa budŜetu., przy budŜecie jest omawiana 
sprawa oświaty. Na dzisiejszym spotkaniu chodzi o to, Ŝeby zacząć dyskusję, zacząć analizę. 
Uznała, Ŝe nie będziemy licytować,  która szkoła jest lepsza, a która szkoła gorsza.  Wszystkie 
3 szkoły są dobrze wyposaŜone i wszystkie dofinansowane w ostatnich latach przez gminę. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zrozumiał, Ŝe chodzi o rozpoczęcie dyskusji. Uznał, Ŝe 
to co powiedział  Pan Pytel przechodzi wszelkie pojęcie. Są określone procedury, które muszą 
być spełnione. JeŜeli ewentualnie będziemy składać wniosek do Kuratorium będzie musiał 
zostać zaopiniowany i obejmuje on ściśle określone parametry. Przede wszystkim dla 
uczniów, których  przenosilibyśmy do innej placówki nie mogą być pogorszone warunki. Są 
ściśle określone kryteria. Hala sportowa, to jest tylko jedno z tych kryteriów. Następne to 
przyczyny, dane demograficzne, odległości jakie mają  dzieci pokonać w drodze do szkoły, 
obwody szkół, organizacja dowoŜenia. To wszystko musi być we wniosku ujęte. UwaŜał, Ŝe 
początek dyskusji powinien się sprowadzać do tego, Ŝe wprowadzimy ściśle określone 
kryteria, przeprowadzimy analizę i dopiero na tej podstawie wytypujemy szkołę do likwidacji.  
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A dopiero wtedy będziemy głosować nad tym. Nie wolno radnym podchodzić do tego jak Pan 
Pytel, który ma prawo do róŜnych spotkań, ale nie kończących się Ŝadnym werdyktem. Jego 
zdaniem, jest to przeraŜające. 
Przewodniczący  Rady L. Pytel – powiedział, Ŝe to nie jest werdykt. 
Wójt B. Polańska – poinformowała, Ŝe tematu nie moŜna rozwaŜać indywidualnie                
w stosunku do jednej czy drugiej szkoły, tylko rozwaŜać globalnie. Gmina szuka 
oszczędności  w budŜecie, Ŝeby mieć pieniądze na inwestycje, bo tego oczekuje od nas 
społeczeństwo. RozwaŜając ewentualnie likwidację jednej,  czy drugiej szkoły, likwidując  
np. Skaszewo musimy wiedzieć, Ŝe te dzieci nie tylko mogą dojeŜdŜać do PSP w Gzach, ale    
i do PSP w Przewodowie,  bo tam się teŜ zmieszczą . Musimy teŜ wziąć pod uwagę Publiczne 
Gimnazjum w Gzach, bo jeśli się okazuje, Ŝe w szkole w Gzach w roku  szkolnym 2015/2016 
w 3 klasach  liczba absolwentów jest 28 osób, gdzie jest sala gimnastyczna, gdzie jest 
zaplecze. Prosiła równieŜ zwrócić uwagę na warunki pracy w urzędzie gminy, gdzie na 
remont urzędu nie ma nawet złotówki,  a trzeba rozwalić 2 piece i myśleć o ogrzewaniu. 
Uznała, Ŝe myśli pod tym kątem. Nie chodzi o to, czy ta szkoła, czy ta szkoła, stoimy w tej 
chwili pod  murem i musimy z tego wyjść wspólnie.   Wiadomo jest, Ŝe muszą być rozmowy        
z rodzicami i jeŜeli społeczeństwo tego nie zrozumie, będziemy utrzymywać szkoły, a nie 
będziemy nic robić, bo w którymś momencie nie wystarczy nawet na wydatki bieŜące. 
Poinformowała, Ŝe są róŜne wnioski. Zdaje sobie z tego sprawę, była nauczycielem, 
dyrektorem i wie co to jest sprawa zamknięcia szkoły. Dodała, Ŝe na   są spotkaniach  a w 
sprawach szkoły róŜnie ludzie mówią.  Niektórzy, rzeczywiście, niektórzy, bez sensu jest 
utrzymywanie 5 uczniów w szkole. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – powiedział, Ŝe autentycznie rozumieją   trudną sytuację 
gminy. Ale czy nie jest szokujące usłyszenie, Ŝe np. Pan Paradowski mówi, Ŝe kupi szkołę      
w Skaszewie i tam załoŜy dom starców, bo juŜ ma takie propozycję. Jego zdaniem, jest to 
szokujące. 
Wójt B. Polańska – zaŜartowała  i zapytała, a moŜe zrobimy inaczej i przeniesiemy jakąś 
instytucję, Ŝeby zagospodarować budynek.  Dodała, Ŝe jeŜeli zamknąć  szkołę w Skaszewie       
i  budynek wystawić do sprzedaŜy i nie weźmie się tego, co się włoŜyło, to jaki jest sens tego 
wszystkiego. 
Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie D. Ojrzeńska – myśli, Ŝe 
naleŜałoby zwrócić uwagę na fakt, Ŝe 3 – 4 lata temu włoŜyliśmy duŜo pracy i  pieniędzy       
w to, aby stan techniczny budynku doprowadzić do obecnego stanu. Serdecznie zaprosiła  
Państwa radnych do Skaszewa nawet jurto, Ŝeby móc ocenić warunki w jakich by 
pracowałyby  nasze dzieci. 
Inna sprawa, to w tej chwili Ministerstwo Edukacji mówi o tym, Ŝeby rozdzielać szkoły 
podstawowe i gimnazja, Ŝeby nie tworzyć takich tworów. JeŜeli robimy zespoły, to robić 
zespoły gimnazjalno-licealne, a nie zespoły najmłodszych dzieci z młodzieŜą gimnazjalną.. 
Tendencja jest raczej w przeciwnym kierunku, a my będziemy pod wiatr iść. Uznała, Ŝe jest 
udowodnione dlaczego są takie wskazania - dzieci są na zupełnie innych etapach 
rozwojowych i to  chyba teŜ jest niezwykle istotne. Myśli, Ŝe takim posunięciem  moglibyśmy 
więcej uczniów stracić niŜ  zyskać finansów.  
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Dlatego, Ŝe   hipotetycznie gdybyśmy zamknęli szkołę w Skaszewie,  juŜ w tej chwili 
Strzegocin puszcza autobus po krańcach swojej gminy   i całe Gotardy, całe  Słończewo            
i znaczna część Szyszk pójdzie do Strzegocina.  
Nie przyjdzie do naszych szkół. JuŜ w tej chwili autobus dojeŜdŜa do Dziarna na granicy 
Skaszewa i dzieci są dowoŜone. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska – powiedziała, Ŝe         
w razie likwidacji szkoły w Gzach jej dzieci z Ostaszewa  pójdą do szkoły w Gąsocinie.         
Spoza obwodu szkoły jest u niej 19 uczniów.  
Członek Komisji W. Czapliński – jego zdaniem, Ŝe Pani Wójt podjęła bardzo  trudny temat , 
ale słuszny. Dodał, Ŝe gmina Gołymin jest o wiele większa od gminy Gzy i na terenie gminy 
Gołymin jest 2 szkoły tj. w Gostkowie i Gołyminie.  UwaŜał, Ŝe nie naleŜy się denerwować 
tylko rozmawiać. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska – wyjaśniła, Ŝe jako 
dyrektorki doskonale to rozumieją. 
Członek Komisji Z. Sierzan – zaproponował robocze spotkanie dyrektorów szkół, Pani 
Wójt, Pana Przewodniczącego Rady, kierownika Zespołu Obsługi Szkół, Ŝeby zrobić  
wszystkie wyliczenia w tym pomieszczeń, Ŝeby były liczby. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska – powiedziała, mniej 
więcej porównywalnie są 2 szkoły w Skaszewie i Gzach. Do szkoły w Skaszewie dokłada się 
trochę więcej, do szkoły w Gzach trochę mniej. W PSP w Gzach niektóre klasy są mniej 
liczne, inne więcej. UwaŜała, Ŝe trzeba usiąść na spokojnie i pod uwagę brać wszystkie 
aspekty.  Podkreśliła, Ŝe w PSP w Gzach  jest hala sportowa, a jest duŜy nacisk na sport, są 
boiska do piłki ręcznej  i siatkowej. Jest bardzo duŜo argumentów, które trzeba wziąć pod 
uwagę . W  PG  w Gzach za 2 lata  dzieci będzie ubywać. Za 3 lata w gimnazjum będą dzieci, 
które są w podstawówkach. Budynek trzeba utrzymać  i nie zakręci się grzejników na dole,    
a na górze będzie się ogrzewać. 
Członek Komisji W. Czapliński – uznał, Ŝe np. w przypadku likwidacji PSP  w Gzach nic 
się nie zyska dla budŜetu gminy, poniewaŜ trzeba utrzymać budynek. MoŜna zaoszczędzić 
tylko na płacach. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska – powiedziała, Ŝe Pani 
Wójt zna doskonale sprawę i wie jak wygląda praca w szkole i jak sama podkreśliła, 
likwidowano szkołę w Pękowie.  Wie jakie są to przeŜycia i emocje zarówno dla  dyrektora       
i wszystkich nauczycieli i nie naleŜy się oszukiwać, Ŝe wszyscy nauczyciele – 12 osób z PSP 
w Gzach znajdą zatrudnienie na terenie gminy. Uznała, Ŝe nie ma takiej opcji.   JeŜeli nawet             
połączy się szkoły i jej dzieci pójdą gdzieś, nauczyciele z nauczania początkowego wypadają. 
Pracę dostanie moŜe polonista, moŜe matematyk.  Analizowała to sama, bo PSP w Gzach 
likwiduje się odkąd jest jej dyrektorem – 10 lat. Temat ten nie jest dla niej obcy i co roku to 
samo przeŜywa, poniewaŜ w roku 2010 było bardzo głośno o likwidacji PSP w Gzach.  
Poprosiła, Ŝeby się nie oszukiwać, bo jeŜeli tak będzie to zarówno z jednej i drugiej szkoły 
zostanie moŜe 2 – 3 nauczycieli,  gdzie uda  znaleźć się im etat lub ileś godzin  w innej 
szkole. Reszta ludzi  będzie do zwolnienia.  
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A na emeryturę w jej szkole, czy w szkole w Skaszewie nauczyciele przejść nie mogą, 
poniewaŜ są to osoby  którym jeszcze brakuje do emerytury. Są w pełni sił. 
Członek Komisji W. Czapliński  – powiedział, Ŝe Pani Wójt podejmuje  się trudnej decyzji, 
którą ocenią potomni., ale myśli, Ŝe jest słuszna. Takie jest jego zdanie. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie D. Ojrzeńska – wyjaśniła, Ŝe  
szkoła w Gzach była budowana na potrzeby  szkoły podstawowej na ok. 100 uczniów, a my 
chcemy do tej szkoły zmieścić ok. 300 uczniów. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska – zgodziła się z tym       
i zaznaczyła, Ŝe co roku liczba dzieci będzie spadała. W przypadku likwidacji PSP w Gzach 
część jej dzieci poszłaby do Sońska, część do Przewodowa, część do Skaszewa, bo są dzieci           
z śeber- Włostów. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – uwaŜał, Ŝe dyskusja została rozpoczęta i cieszy się, Ŝe 
jest o tym rozmowa, a myśli, Ŝe w ciągu roku moŜna będzie wypracować jakieś kryteria,  
Ŝeby podjąć mądrą decyzję, bo na pewno nie moŜe to być ze szkodą dla ucznia. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska – wyjaśniła, Ŝe jeŜeli 
jest rozwiązanie jakiejkolwiek szkoły, to wszystkie  procedury  muszą być zakończone do 
końca lutego.  
Wójt B. Polańska – powiedziała, Ŝe do końca lutego musi być uchwała o zamiarze likwidacji 
szkoły, jeŜeli chcemy zlikwidować szkołę. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska – uznała, Ŝe na podjęcie 
decyzji jest  niecały miesiąc czasu, gdzie trzeba wskazać szkołę, a sprawa na pewno nie 
będzie  łatwa. 
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zaproponował, Ŝeby najbliŜsze spotkanie zrobić 
objazdowe, Ŝeby warunki zobaczyć w PSP w Skaszewie, Gzach i porównać,  Ŝeby od czegoś 
zacząć. Potem przeprowadzić dokładną analizę, Ŝeby mieć pełen obraz, Ŝeby kaŜdy radny 
zajął swoje stanowisko, Ŝeby mógł podjąć uczciwie decyzję. 
Członkowie Komisji nie byli bardzo zainteresowani  propozycją.  
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – korzystając z jutrzejszej  obecności Pani Wójt                 
na spotkaniu w Powiecie  poprosiła o przekazanie wniosku o lustro na drodze wyjazdowej  od 
Strzegocina do Szyszk. 
Przewodniczący Rady  L. Pytel – zabierając głos przeprosił Panią dyrektor PSP                    
w Skaszewie D. Ojrzeńską  za mocne słowo , które mu się niepotrzebnie  wypowiedziało. 
Powiedział, Ŝe więcej tego nie powie, ale z bólem serca szanując oświatę, coś musimy zrobić.    
Wójt B. Polańska – powiedziała, Ŝe społeczeństwu gminy naleŜy się przedstawienie 
prawdziwej sytuacji oświaty, poniewaŜ na spotkaniach nie ma pojęcia ile dostajemy 
subwencji, ile gmina dokłada środków własnych. Społeczeństwo uwaŜa, Ŝe np. utrzymywanie 
oświaty   nie jest zadaniem gminy, poniewaŜ gmina otrzymuje subwencję, zatem czego chce.  
Poinformowała, Ŝe w zawiązku z tym, Ŝe będą spotkania społeczeństwu naleŜy się twarda, 
rzeczowa rozmowa. Podkreśliła raz jeszcze, Ŝe  dyrektor broni szkoły , bo ma takie prawo        
i obowiązek. Sama była dyrektorem, gdzie zlikwidowano jej szkołę. Zaznaczyła, Ŝe 
likwidacja szkoły wiąŜe się z miejscami pracy, a jest to sprawa bardzo bolesna.    
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Sprawą bardzo bolesną jest budŜet gminy , Zaznaczyła, Ŝe w tej chwili,  jeŜeli  wszystko 
zostaje  na następne 4 lata  jak było, gmina będzie robić 280 – 300 mb  drogi i nic więcej.  
Uznała, Ŝe tak będzie   w następnych latach , Ŝe  do  dróg powiatowych   będą dokładały 
środki inne gminy, a mieszkańcy gminy Gzy będą jeździć po dziurach, poniewaŜ do tego 
zmusza nas nowa ustawa o finansach publicznych ,która weszła w Ŝycie 0d 01.01.2011r. . 
Zaznaczyła, Ŝe chodzi tu o równowagę wydatków bieŜących z dochodami.  
Skarbnik E. Głowacka – uznała, Ŝe myśli, Ŝe   Panie dyrektorki trochę się obraŜają                
w stosunku do władz, ale nie ma co się obraŜać.  
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska – stwierdziła, Ŝe 
dyrektorzy szkól nie obraŜają się. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe sprawa budŜetu była omawiana  na 2 miesiące 
wcześniej przed opracowaniem projektu i juŜ sygnalizowała jaka jest sytuacja. Zresztą 
mówiła to nie raz, co się dzieje. Dodała, Ŝe  Panowie radni na posiedzeniach komisji i sesjach 
wprost występowali, Ŝeby Pan Wójt rozpoczął jakieś działanie. Przypomniała, Ŝe  jak 
wcześniej mówiła są 2 furtki wyjścia. Martwi się jak zatwierdzi się budŜet na 2012 r.  Jej 
zdaniem, jeŜeli nie zreformujemy oświaty, będą cięcia, a gmina naprawdę nie ma z czego 
dołoŜyć.  Podkreśliła, Ŝe Panie dyrektorki wiedzą same jak jest z budŜetem ich szkół. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska -  powiedziała, Ŝe jako 
dyrektorzy szkół  nie obraŜają się. Jej rola jako dyrektora,  to obrona placówki.  Uznała, Ŝe po 
to ludzie ją wybrali i jej zaufali, Ŝeby ich broniła,  więc  mówi swoje argumenty.  Podkreśliła, 
Ŝe jakiś czas jest juŜ dyrektorem szkoły, ludzie jej ufają i nie myślą, Ŝe jak będzie likwidacja 
szkoły, to głowę schowa w piasek jak struś i będzie siedziała cicho.  Dyrektorzy szkół na 
władze się nie obraŜają, poniewaŜ wiedzą, Ŝe przyjdzie taki czas, Ŝe sytuacja ta nastąpi. Jako 
dyrektor zdaje sobie sprawę, Ŝe dzieci z roku na rok ubywa.  Obecnie  dzieci  w szkole jest 
połowa tego, co było 4 lata temu  i   dyrektorzy wiedzą jaka jest sytuacja. Ale jeŜeli gmina 
szuka oszczędności,   to niech szuka ich w  kaŜdy sposób, Ŝeby one były. Jej zdaniem, kaŜdy 
ma prawo swojego głosu i kaŜdy ma i kaŜdy ma swój rozum i po swojemu będzie mówił, ale 
prosiła, Ŝeby ją zrozumieć, Ŝe zabiera głos i mówi, bo po to jest tam dyrektorem. 
Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie D. Ojrzeńska – poinformowała, 
Ŝe podpisuje się pod słowami, które powiedziała jej koleŜanka. Chciałaby tylko prosić, aby   
w podejmowaniu decyzji nie zabrakło   w pełni uczciwego podejścia, zdrowego rozsądku, bo 
myśli, Ŝe to jest  niezwykle istotne. Zaznaczyła, Ŝe liczyła tutaj na dyskusję, rozmowę.  
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach J. Dąbrowska – nadmieniła,  
hipotetycznie rozwaŜane są 2 szkoły.  JeŜeli dyrektorzy szkół byliby przygotowani na  
rozmowę, to rozmawia się inaczej, a jeśli są zaskakiwani, jak bynajmniej ona,  to jest czyjś 
błąd, bo jutro musi pójść  rano do pracy i swoim ludziom powiedzieć ”albo my, albo 
Skaszewo”.  Podkreśliła, Ŝe wobec swoich ludzi,  z którymi pracuje  i którymi kieruje musi 
być uczciwa i za to ją ludzie cenią, za jej uczciwość i odwagę.  
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe po to jest spotkanie, Ŝeby zacząć dyskusję, Ŝeby jutro  
nawet  wyjąć dokumenty i powiedzieć swoim nauczycielom ile mają subwencji, ile dopłaca 
gmina, ile jest na 1 ucznia, poniewaŜ nie wszyscy to wiedzą.  Jej zdaniem, trzeba rozwaŜać 
Ŝeby szukać oszczędności. 
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Członek Z. Sierzan – podziwiał Panią Wójt za odwagę, Ŝe w pierwszych miesiącach  
swojego urzędowania podjęła się tak trudnego tematu. 
Członek Komisji Z. Frąckiewicz – była zdania, Ŝe jeśli zostanie szkoła w Skaszewie              
i Przewodowie, to zawsze będą dzieci.  
Członek Komisji Z. Kaczorowski – zapytał, kiedy w tej kwestii  najbliŜsze spotkanie? 
Wójt  B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe w dniu 20.01.2010 r. ma posiedzenie Komisja 
Rolnictwa i BudŜetu.   
Informacja o stanie oświaty w gminie Gzy  - stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu. 
                            Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca E. Oleksa                      
o godz. 18.10  zamknęła posiedzenie Komisji.    
 
Protokołowała:                                                                                  Przewodniczyła: 
 
Zofia Pszczółkowska 
 


