
 
P R O T O K Ó Ł  Nr 2/11 

 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i BudŜetu Rady Gminy Gzy  odbytego w dniu 

20 stycznia  2011 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza śebrowskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 
Przewodniczący Komisji Kazimierz śebrowski  – o godzinie 13.15 otworzył posiedzenie 
Komisji, przywitał członków Komisji  i zaproszonych gości. Stwierdził, Ŝe aktualnie                    
w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji , co wobec składu Komisji wynoszącego         
7 członków Komisji stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  
Lista  obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli :   
1. Polańska Barbara  - Wójt Gminy 
2. ElŜbieta Głowacka  - Skarbnik Gminy  
3. Teresa Linka  - kierownik GOPS w Gzach 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił 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. 
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. 
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13. Sprawy bieŜące gminy. 
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyŜej został przyjęty jednomyślnie.   
Ad. pkt 1. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach  Teresa Linka – 
powiedziała, Ŝe  Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów   Społecznych na lata 2011 -
2020  została opracowana w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawę o  działalności 
poŜytku publicznego  i o wolontariacie, ustawę o zatrudnieniu socjalnym, ustawę                    
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę o przeciwdziałaniu 
narkomanii, ustawę o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, ustawę                     
o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Poinformowała, Ŝe do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych wykorzystano wyniki analiz  prowadzonych przez GOPS w Gzach. 
Przedmiotem diagnozy  były problemy najbardziej nurtujące klientów ubiegających się           
o pomoc  tj. bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, samotne wychowywanie dzieci, starość 
uzaleŜnienia, przemoc. Następnie przybliŜyła diagnozę  poszczególnych problemów 
Społecznych Gminy Gzy.  
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji radny Pan Jacek Grochowski.     
Aktualna ilość członków Komisji  biorących udział w posiedzeniu – 6. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach  T. Linka – omówiła 
Program Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gzy z podziałem na cele 
szczegółowe, zadania, odbiorców i realizatorów. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji  K. śebrowski  – poddał pod głosowanie projekt uchwały             
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-
2020. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 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 2 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 2.  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach  T. Linka – wyjaśniła, Ŝe 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gzy na 2011 rok został opracowany przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki na realizację Programu pochodzą 
z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. W dalszej kolejności przedstawiła 
zamierzone zadania  i sposób realizacji. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji  K. śebrowski  – poddał pod głosowanie projekt uchwały             
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  Gminy Gzy na 2011 rok. 
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Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 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 3 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3.  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach  T. Linka – poinformowała, 
Ŝe  działaniem GOPS jest równieŜ przystąpienie do nowego wyzwania jakim jest realizacja 
projektu „Przyszłość zaleŜy od Ciebie”. Na rok 2011 alokacja środków pochodzących             
z dotacji rozwojowej – środków Unii Europejskiej  dla Gminy Gzy wynosi 85.348,81 zł. 
ZałoŜeniem projektu   jest  udział środków własnych -  10,5% tj.  kwota 10.012,99 zł. 
Nadmieniła, Ŝe realizacja projektu jest nowym wyzwaniem, ale jednocześnie nową formą 
pracy  pracowników GOPS, gdzie osoby przez działalność GOPS tj. poradnictwo, warsztaty 
prowadzone przez psychologa, terapeutę,  czy doradcę zawodowego  wyposaŜają osoby         
w wiedzę i umiejętności, które im pozwalają powrócić na rynek pracy. Poinformowała, Ŝe 
powyŜszy projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w tym roku 
realizowany jest po raz trzeci.  Efektem Programu w 2010 r. jest to, Ŝe na 8 beneficjentów        
2 osoby uzyskało pracę. W roku 2009 pracę od ręki podjęła 1 osoba, 2 osoby podjęły pracę 
dorywczą. W roku 2010 beneficjenci  nabyli umiejętności w zakresie spawalnictwa, pracy na 
kasie fiskalnej, sprzedawcy, prowadzenia księgowości i uzyskanie prawa jazdy kategorii B. 
Członek Komisji Jacek Grochowski – uznał, Ŝe było bardzo wspaniale  Ŝeby  praca  
naprawdę była,  poniewaŜ prawie kaŜda gmina uczestniczy w tym Programie. Jego zdaniem,  
za pośrednictwem urzędów gmin, urzędów pracy i innych instytucji szkoli się masa ludzi, ale 
na rynku pracy trudno jest znaleźć zatrudnienie. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji  K. śebrowski  – poddał pod głosowanie 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. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 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 4 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4, 5, 6,7,8,9. 
Wójt Gminy Barbara Polańska – poinformowała, Ŝe do Rady Gminy wpłynęło bardzo duŜo 
wniosków, które głównie dotyczą modernizacji dróg poprzez asfaltowanie. Odcinki dróg są 
róŜne, dłuŜsze i krótsze. Jednak analizując budŜet 2011 roku w budŜecie nie ma moŜliwości, 
Ŝeby spełnić choć jedną  z próśb mieszkańców. BudŜet jest tak skonstruowany i okrojony, Ŝe 
nie ma moŜliwości. Zaznaczyła, Ŝe po omówieniu budŜetu  wrócimy do wniosków. Wnioski 
przeczyta i zapozna członków Komisji z wnioskami, które wpłynęły w ostatnich dniach. 
Dodała, Ŝeby zrealizować część wniosków trzeba znaleźć pieniądze w budŜecie, trzeba coś 
zdjąć, Ŝeby na te zadanie przeznaczyć środki w budŜecie, a wniosków wpłynęło bardzo duŜo.  
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Odczytała wniosek mieszkańców wsi Ostaszewo – Pańki i Ostaszewo - Włuski                        
o uwzględnienie w budŜecie gminy na rok 2011 połoŜenia dywanika asfaltowego na odcinku 
od Ostaszewa Pańki do Ostaszewa –Włuski  ok. 1.500 mb, radnego i mieszkańców wsi Gzy-
Wisnowa o połoŜenie dywanika asfaltowego we wsi o długości 300 mb,  mieszkańców wsi 
Gzy –Wisnowa i Przewodowa Poduchownego o połoŜenie nawierzchni asfaltowej                    
i poszerzenie szerokości drogi (droga k. Pana Piekutowskiego do Przewodowa 
Poduchownego) i zainstalowanie 1 lampy przy posesji Pana Piekutowskiego,  mieszkańców 
wsi Wójty – Trojany o dokończenie drogi, rozpoczętej w 2010 r. – zrobione jest 200 mb, do 
realizacji pozostało 1.200 mb, radnego i sołtysa wsi Przewodowo – Majorat o połoŜenie 
dywanika asfaltowego na odcinku Przewodowo – Majorat  - Lipniki (od remizy OSP do lasu) 
na odcinku 350 mb, sołectwa Begno o ujęcie w planie budŜetu gminy modernizacji drogi 
Begno – Szyszki tj. połoŜenie nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 2500 mb, mieszkańców 
wsi Nowe Przewodowo od remizy OSP Przewodowo-Majorat do Państwa WoŜniak o dł. 
2.500 mb, rad sołeckich wsi Nowe Skaszewo i Sulnikowo o połoŜenie nawierzchni asfaltowej 
na drodze gminnej Nowe Skaszewo – Sulnikowo o dł. 3800 mb. Dodała, Ŝe droga w Nowym 
Przewodowie , Przewodowo Majorat – Lipniki,   Nowe Skaszewo – Sulnikowo są ujęte           
w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy i  są niezrealizowane. Dalej odczytała wniosek 
mieszkańców sołectwa Szyszki o ujęcie w budŜecie gminy na 2011 r. asfaltowania odcinka 
drogi gminnej od zjazdu z drogi powiatowej  Szyszki – Ostaszewo – Gołymin w kierunku 
połoŜonych gospodarstw rolnych Państwa Przewłockich, Słończewskich, Szwąder, Bilińskich 
Pychewicz,  wniosek mieszkańców wsi śebry- Falbogi o nawiezienie  drogi Ŝwirem                 
i podniesienie jej, iŜ jest w złym stanie, wniosek  Państwa Bruździak i Lisieckich o 
Ŝwirowanie drogi, której stan jest fatalny, wniosek Pana Marka Gąseckiego o oświetlenie 
uliczne przy jego posesji. Nadmieniła, Ŝe w poprzedniej kadencji została wykonana 
dokumentacja techniczna na 2 drogi tj. drogę w Słończewie i odcinek drogi Gotardy – 
Ślubowo. Poinformowała, Ŝe do wniosków wrócimy po omówieniu budŜetu. 
Wnioski mieszkańców wsi : Begno, Przewodowo-Majorat, Szyszki–Folwark, Wójty-Trojany, 
Gzy-Wisnowa i Przewodowo Poduchowne, Sisice, Gzy-Wisnowa, Ostaszewo–Pańki               
i Ostaszewo-Włuski, Szyszki, Nowe Skaszewo i Sulnikowo, Nowe Przewodowo stanowią 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu 
Ad. pkt 10.  
Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka – wyjaśniła, Ŝe nowa ustawa o finansach publicznych, 
która weszła w Ŝycie w 2009 r., obowiązywała w roku 2010 nie w całości, niektóre art. są 
wchodzą w Ŝycie od 01.01.2011 r. i lata następne, dyscyplinuje realizację zadań finansowych. 
W celu dłuŜszej perspektywy finansowania gmin została wprowadzona nowa uchwała – 
Wieloletnia Prognoza Finansowa. Jest to dokument, który do tej pory nie miał miejsca, a tylko 
częściowo przy budŜecie. W tej chwili, wszelkie przedsięwzięcia długoletnie,  jeŜeli Rada 
Gminy na wniosek Wójta wprowadzi projekt wieloletni do Prognozy Finansowej tych zadań, 
to muszą być ściśle określone źródła finansowania tej inwestycji w taki sposób,  Ŝeby spełniał 
wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych. Chodzi tu o zadłuŜenie gminy.  
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Poza tym od dnia 01.01.2010 r. została wprowadzona zasada – wydatki bieŜące nie mogą być 
wyŜsze od dochodów bieŜących ewentualnie powiększone o wolne środki lub nadwyŜkę z lat 
ubiegłych. W związku z tym gmina nie moŜe brać jakichkolwiek kredytów na pokrycie 
wydatków bieŜących,   ewentualnie na wydatki majątkowe i spłatę kredytu.  Zaznaczyła, Ŝe 
budŜet gminy jest ściśle powiązany z budŜetem państwa, poniewaŜ otrzymujemy subwencje, 
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacje na zadania rządowe zlecone, 
dotacje  na dofinansowanie zadań własnych gminy Wyjaśniła, Ŝe dochody gminy to dochody 
własne – dochody z podatków, ze sprzedaŜy mienia. Na rok 2011 dochody zostały 
wyszacowane na kwotę 8.870.445 zł.  w tym dochody bieŜące  w kwocie 8.675.697 zł.           i 
dochody majątkowe w kwocie 194.748 zł. Wydatki wyszacowano zaś na kwotę 9.823.529,29 
zł.  w tym wydatki bieŜące w kwocie 9.048.282 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 775.247,29 
zł.  Deficyt budŜetu w kwocie 953.084,29 zł. zostanie pokryty  planowanym kredytem                
w kwocie 565.395 zł  i wolnymi środkami z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 387.689,29 zł. 
Na spłatę kredytu   - przychody w wysokości 786.605 zł.  z tego kredyt 764.605 zł i wolne 
środki w kwocie 22.000 zł.  Przedstawiła strukturę dochodów na 2011 r. wg źródeł 
pochodzenia: subwencja ogólna - 56,1% , dotacje na zadania rządowe zlecone – 15,1%, 
dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieŜących – 2,5%, dochody z tytułu podatków       
i opłat 25,5%, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 0,8%. 
Następnie omówiła planowane dochody w poszczególnych działach. Poinformowała, Ŝe na 
podstawie projektu budŜetu państwa na pewno nastąpią zmiany w stosunku do dotacji 
celowych i subwencji nastąpią zmiany. 
Wydatki wyszacowano na kwotę 9.823.529,29 zł. z tego wydatki bieŜące na kwotę  9.048.282 
zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne - 5.119.659 zł.. na wydatki związane za  realizacją 
statutowych zadań jednostek - 1.848.305 zł. , 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. W dalszej kolejności omówiła planowane wydatki w poszczególnych działach..  
Szczególną uwagę zwróciła na dział Oświata i wychowanie. Plan wydatków wynosi 
4.821.660 zł  gdzie zostały zabezpieczone tylko podstawowe wynagrodzenia dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach z uwagi na niskie subwencje oświatowe. Przedstawiła wydatki 
bieŜące w tym wynagrodzenia osobowe 3.105.700 zł.  i pochodne od wynagrodzeń 568.520 
zł. łącznie 3.574.220 zł. Kwota otrzymanej subwencji wynosi 2.976.489 zł nie  zapewnia 
finansowania zadań oświatowych. Brakująca kwota pokrywana jest z budŜetu gminy.  
Nadmieniła, Ŝe wcześniej były prowadzone analizy, jednak poprzednia Rada i Wójt nie 
wyszli z Ŝadną propozycją do społeczeństwa. Wstępnie robiono analizy       i duŜo się mówi 
na ten temat. Jednak zrobiło się tak głośno, Ŝe zainteresowała się prasa, Ŝe likwidowana jest 
szkoła. Dodała, Ŝe wcześniej teŜ o oświacie była mowa. Jej zdaniem, jest okres, Ŝe trzeba 
społeczeństwu powiedzieć  jaka jest sytuacja i ile jest dzieci, a ile będzie w przyszłości. Nie 
oznacza to likwidacji szkoły, ale konieczna jest  jakaś racjonalizacja. 
Wójt B. Polańska – uznała, Ŝe  społeczeństwo powinno mieć jasność, poniewaŜ nie wie , ile 
wydaje się na oświatę, jaka jest subwencja i ile dokłada się  do oświaty. Społeczeństwu naleŜy 
się taka informacja. Trzeba rozeznać się, co społeczeństwo o tym myśli.  
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JeŜeli społeczeństwo chce utrzymywać wszystkie 3 szkoły podstawowe na terenie gminy, to 
musi być świadome, Ŝe nie będzie modernizacji dróg, nie będzie remontów dróg.  Jej 
zdaniem, zlikwidowania szkoły w  4 ścianach się nie da. 
Członek Komisji Jacek Grochowski – był zdania, Ŝe najpierw trzeba powiedzieć, Ŝe  w tej 
chwili nie ma mowy  o likwidacji jakiejkolwiek szkoły, tylko dać to pod rozwagę 
społeczeństwa, poniewaŜ temat musi dojrzeć.  Uznał, Ŝe na tej,  czy innej Komisji radni mogą 
rozmawiać, dyskutować i na razie myśleć o cięciach, ograniczeniach w tym co jest. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe racjonalizację sieci szkół naleŜało rozpocząć 
wcześniej. Cięcia robi  budŜet państwa i będzie robił dalej. JeŜeli nie będzie Ŝadnych działań, 
to nie wie jak zepnie budŜet,   Ŝeby zrównowaŜyć wydatki bieŜące z dochodami. Jej zdaniem 
trzeba będzie podnosić maksymalnie stawki podatkowe i zwiększą się dochody, ale moŜna 
doprowadzić do tego, Ŝe rolnicy będą wpadać w długi i nie będą płacić podatku, poniewaŜ  
sytuacja  rolników jest bardzo trudna. W związku z tym trzeba powiadamiać, mówić o tym      
i szukać róŜnych furtek wyjścia, nie znaczy, Ŝe całkowicie zlikwidować. 
Członek Komisji J. Grochowski – uwaŜał, Ŝe moŜe zrobić ograniczenia, Ŝeby było widać, Ŝe 
radni coś robią, chcą ratować oświatę.  
Skarbnik E. Głowacka – przedstawiła liczbę uczniów w poszczególnych szkołach. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzach 6 oddziałów -48 uczniów: kl. I -11. Kl. II – 8, kl. III-
9, kl. IV – 4, kl. V – 8, kl .VI – 8.  
PSP Przewodowo uczniów jest trochę więcej,  ale ich liczba spada. W 6 oddziałach  -105 
uczniów: kl. I - 9, kl. II - 21, kl. III – 23. Kl. IV - 14, kl. V- 21, kl. VI- 18.  
WPSP w Skaszewie w 6 oddziałach – 56 uczniów: kl. I – 15, kl. II -11, kl. III – 7, kl. IV – 10, 
kl. V – 7, kl. VI – 6. 
Oddziały przedszkolne: PSP Gzy – 12, PSP Przewodowo ( dwa oddziały) – 27 w tym dzieci 
5-letnie – 8 i 6-letnie -19, PSP Skaszewo -15. 
Roczna kwota subwencji na  1 ucznia - 7.895,20 zł. 
Kwota wyliczona według kosztów w PSP w Gzach wynosi -16.116 zł.,  w PSP                        
w Przewodowie  - 10.598 zł. , w PSP w Skaszewie  - 16.322 zł.,  PG w Gzach – 9.476 zł.  
Członek Komisji J. Grochowski – stwierdził, Ŝe w kaŜdym środowisku, jeŜeli coś się 
likwiduje,  są opory i te opory będą.   Mówiąc o PSP w Skaszewie razem z przedszkolakami 
jest 70 dzieci, gdzie oddział przedszkolny to podstawa, poniewaŜ codziennie rodzic na własny 
koszt musi przywieźć i odebrać dziecko ze szkoły. Jest to róŜnica,  jeŜeli dziecko np. z Gotard 
miałoby się wieźć nie do PSP w Skaszewie tylko np. do PSP w Przewodowie to jest problem 
zwłaszcza, Ŝe w grę wchodzą 5-latki. Jego zdaniem, likwidowanie szkoły do której chodzi ok. 
80 dzieci tak jak np. w Skaszewie  nie jest prostą sprawą i społeczeństwo jeśli nie będzie 
uświadomione, to nie ma oczy mówić.   
Skarbnik E. Głowacka – przystąpiła do dalszego omawiania wydatków w działach. 
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji radny Pan Leon Pytel. Aktualna ilość 
członków Komisji  biorących udział w posiedzeniu – 7. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe przewidywane zadłuŜenie na koniec roku 2011 
stanowi 56,36% do dochodów. 
 



- 7 - 
 
Wójt B. Polańska – do omówionego budŜetu gminy na rok 2011 przedstawiła następujące 
autopoprawki tj. przeznaczenie kwot z wolnych środków na wydatki,  na   następujące 
zadania: 
1. Przeznaczenie z budŜetu gminy  kwoty 3.000 zł. na  zarządzanie kryzysowe,  na  
    bieŜące utrzymanie. 
2. Uwzględnienie w budŜecie gminy kwoty 40.000 zł. na prace geodezyjne polegające na 
    wznowieniu granic działek niektórych dróg:  we wsi Gzy-Wisnowa i Tąsewy wspólnie ze 
    Starostwem Powiatowym w Pułtusku, śebry- Wiatraki, Gzy – Wisnowa – wspólnota wsi  
    (droga jest na gruncie, ale nie jest zaewidencjonowana), Mierzeniec – połoŜony asfalt, nie 
    ma wznowienia granic, nie ma podziału działek, jeden z mieszkańców chce swoje 
    gospodarstwo podzielić na działki i przekazać synowi i nie moŜe tego zrobić, droga 
    Sulnikowo-Nowe Skaszewo. 
3. Przeznaczenie  z wolnych środków kwoty  304.853 zł. na spłatę kredytu. O tę kwotę gmina  
    weźmie mniejszy kredyt, Ŝeby spłacić kredyt. 
4. Przeznaczenie  kwoty 40.000 zł. na wsparcie finansowe dla  Powiatu Pułtuskiego w ramach 
    porozumienia,  na dalszą realizację przebudowy  drogi powiatowej Łady – Zalesie –  
    Skórznice. 
Dodała, Ŝe  wczoraj było się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, na którym 
otrzymała harmonogram odnośnie dróg powiatowych. Uznała, Ŝe obowiązkiem Starostwa jest 
realizacja dróg powiatowych na gminach. Jednak z wydatków inwestycyjnych wynika, Ŝe 
wszystkie gminy dofinansowują budowę dróg powiatowych  na swoim terenie. W gminie Gzy 
jest 53 km dróg powiatowych.  Wartość prac wykonanych na drogach powiatowych 
połoŜonych na terenie gminy Gzy w latach 1999 – 2010 wynosi 5.267.000 zł. w tym środki 
gminy 386.922 zł. tj. 7,4%. Porównując z innymi gminami, gmina Gzy przekazała najmniej 
własnych środków, a zyskała wartościowo tyle, co gmina Pułtusk i Obryte.  
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – zapytał , czy w budŜecie gminy  są przewidziane 
środki na uregulowanie stanu prawnego remiz OSP? 
Wójt B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe  środków z budŜetu gminy nie moŜna przeznaczać na 
regulowanie stanów prawnych remiz, poniewaŜ OSP jest stowarzyszeniem i powinno to robić 
we własnym zakresie. Następnie poprosiła o przegłosowanie autopoprawek. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie proponowane przez Panią 
Wójt następujące autopoprawki: 
1. Przeznaczenie kwoty w wysokości 3.000 zł. na zarządzanie kryzysowe. 
Komisja  w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” i 0 głosów „wstrzymujących” – pozytywnie zaopiniowała w/w 
autopoprawkę. 
2. Przeznaczenie kwoty 40.000 zł. na  prace geodezyjne polegające na wznowieniu granic 
    działek niektórych dróg we wsi Gzy – Wisnowa, Tąsewy, Mierzeniec i na drodze  
    Sulnikowo - Nowe Skaszewo. 
Komisja  w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” i 0 głosów „wstrzymujących” – pozytywnie zaopiniowała w/w 
autopoprawkę. 
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3. Przeznaczenie  z wolnych środków  304.853 zł. na spłatę kredytu. 
Komisja  w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” i 0 głosów „wstrzymujących” – pozytywnie zaopiniowała w/w 
autopoprawkę. 
4. Przeznaczenie   kwotę 40.000 zł. na wsparcie finansowe dla  Powiatu Pułtuskiego 
    w ramach porozumienia,  na dalszą realizację przebudowy drogi powiatowej Łady – 
     Zalesie –Skórznice. 
Komisja  w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” i 0 głosów „wstrzymujących” – pozytywnie zaopiniowała w/w 
autopoprawkę. 
Członek Komisji J. Grochowski – zapytał, co kryje się pod zadaniem ”Prace 
przygotowawcze budowy gminnej oczyszczalni ścieków”.?  
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, Ŝe wygospodarowana kwota  to 30.000 zł. W związku              
z tym naleŜy podjąć decyzję, co robimy dalej. Zaznaczyła, Ŝe z tego co wie, to  na pierwsze 
środki europejski  moŜna liczyć w 2015 r., a od Marszałka  w roku 2011 środków ma nie być.   
Podkreśliła, Ŝe była skłonna ruszyć z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Jednak po 
rozmowie z osobą, która nadzoruje oczyszczalnie ścieków we Winnicy, okazuje się, Ŝe nasz 
grunt jest nieodpowiedni. Zdaje to egzamin na glebach lekkich, a koszt utrzymania jest 
większy jak byłaby kanalizacja. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – uznał, ze rozmawiał z osobą, która robiła to we 
Winnicy. Pan ten powiedział, Ŝe nie przeszkadza zwięzłość gleby, tylko poziom wód 
gruntowych. 
Członek Komisji J. Grochowski – nadmienił, Ŝe przydomowe oczyszczalnie ścieków           
w 2010 r. zakładane były w gminie Sońsk. Koszt jednej oczyszczalni  to kwota 12.000 zł. 
Posiadacze, rolnicy pokrywają  3.000 zł., pozostałą kwotę  stanowią środki gminy i środki 
pozyskane. Uznał, Ŝe dla części gospodarstw rolnych na terenie gminy Gzy byłoby to jakieś 
rozwiązanie, poniewaŜ przy zabudowie kolonijnej nigdy nie podłączy się kanalizacji ze 
względu na koszty. Dodał, Ŝe  zachodnia część gospodarstw rolnych gminy Gzy połoŜonych 
jest na OSN- terenach  szczególnie naraŜonych i z tego tytułu są bardzo duŜe  problemy we 
współpracy z Agencją Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa, czy pozyskaniu   środków, 
poniewaŜ pytają, co robi się ze ściekami. 
Wójt B. Polańska – przedstawiła pismo Pana Marszałka Adama Struzika, w którym zwraca 
się z zapytaniem:  
-  jakie 3 najwaŜniejsze zadania naleŜałoby zrealizować dla rozwoju gminy, powiatu, 
województwa mazowieckiego? 
- realizację jakich 3 najpilniejszych zadań naleŜy obecnie rozpocząć by umoŜliwi ć dalszy 
rozwój gminy, powiatu, województwa mazowieckiego? 
Członkowie Komisji - podali zadania takie jak dobre drogi, oczyszczalnia ścieków. 
Członek Komisji Leon Pytel – powiedział, Ŝe mamy wyremontowaną drogę, a nie ma 
przystanków dla wysiadających. Uznał, Ŝe moŜna byłoby zamówić i kupić przystanki. Dodał, 
Ŝe pasaŜerów wsiadających i wysiadających  nie ma duŜo,  ale rano 6 osób młodzieŜy jedzie 
do szkoły i tyle samo co najmniej wraca. W związku z tym taka jego prośba o 2 przystanki. 
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Wójt B. Polańska – była zdania, Ŝe   potrzebnych jest więcej przystanków tzn. oprócz tych    
o których mówił Pan radny Pytel, przystanek potrzebny jest   jeszcze w  śebrach-Włostach      
i przy PSP w Przewodowie.   
Skarbnik E. Głowacka – stwierdziła, Ŝe nie ma pieniędzy, chyba Ŝe z oszczędności. Poza 
tym niewiadomo ile taki przystanek kosztuje. 
Wójt B. Polańska – poinformowała, Ŝe zakup 4 przystanków to kwestia ok. 20.000 zł.  
Skarbnik E. Głowacka – zapytała, a co będzie z odśnieŜaniem? 
Członek Komisji J. Grochowski – zapytał,  ile  juŜ wydano  środków na odśnieŜanie?  
Wójt B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe na odśnieŜanie w 2010 r.  wydano 22.000 zł., a część  
odśnieŜania w tym roku  jest nie zapłacona. Jej zdaniem, temat przystanków moŜna 
uwzględnić później, ewentualnie przy zmianach.  
Członek Komisji J. Grochowski – uznał, Ŝe wiele przystanków jest do remontu i dobrzy 
byłoby gdyby ktoś się podjął i popoprawiał je. Dodał, Ŝe w przystanku w Słończewie juŜ są 
wyrwane 4 cegły i jeŜeli jest juŜ zaczęte, to przystanek będzie rozbierany dalej. 
Wójt B. Polańska – poinformowała, Ŝe w 2010 r. został pobudowany przystanek                    
w Kozłówce z opaską. Obecnie otrzymała informację od Pani Sołtys wsi, Ŝe  przekręca się 
tylna ściana przystanku. 
Członek Komisji J. Grochowski – był zdania, Ŝe teraz pracuje ziemia i jeŜeli źle zalana jest 
płyta, to nie pomoŜe i opaska. Uznała, Ŝe budowane przystanki teŜ drogo kosztują.                
W związku z tym, czy nie warto się zastanowić i kupić gotowe. 
Skarbnik E. Głowacka – jej zdaniem, Ŝeby coś kupić trzeba zorientować się w cenach             
i kupić coś sprawdzone. W tym roku wszystkich przystanków od razu zakupić się da. Trzeba 
zakupić je tam gdzie są najbardziej potrzebne. 
Członek Komisji J. Grochowski – zapytał o  długości odcinków dróg zaplanowanych            
w budŜecie gminy? 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, Ŝe jeśli chodzi o zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 
Ostaszewo Włuski – Begno” to jest to 280 mb z kosztorysem na kwotę 170.000 zł. Przy 
zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej śebry Falbogi – śebry Wiatraki”  jest tylko 
wskazana kwota – 250.000 zł. i pod tą kwotę naleŜy zrobić kosztorys. Do połączenia asfaltu     
z gminą Świercze zostało ok. 1.200 mb. 
Więcej pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie  projekt Uchwały 
BudŜetowej Gminy Gzy na rok 2011  z przegłosowanymi autopoprawkami. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 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 6 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 11. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe projekt uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gzy na lata 2011-2019 przedstawia poziom zadłuŜenia w poszczególnych 
latach i przewidywane spłaty oraz wykaz przedsięwzięć – „Remont budynku świetlicy 
wiejskiej w Kozłówce II etap”.  
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Poinformowała, Ŝe według kosztorysu są planowane nakłady w kwocie 192.246 zł.  w roku 
2011- 92.524 zł , w roku 2012 - 99.722 zł. PowyŜszy projekt uchwały był przedłoŜony 
organowi nadzoru, który wydał pozytywną opinię.  
Jednocześnie zwraca uwagę na występujące w roku 2014 przekroczenie indywidualnego 
wskaźnika zadłuŜenia wynikającego z ustawy o finansach publicznych, która wprowadza 
bardzo rygorystyczne wskaźniki co do zadłuŜeń gminy, wydatków bieŜących i dochodów 
bieŜących. Jest to jak gdyby załącznik uzupełniający do projektu budŜetu. Dodała, Ŝe 
Wieloletnia Prognoza Finansowa nie moŜe być zatwardzona nie później niŜ budŜet i będzie 
zatwierdzana jako pierwsza, a następnie projekt budŜetu, poniewaŜ wszelkie zmiany jeśli 
chodzi o przedsięwzięcia musiały by się znaleźć w WPF. Zmniejszenie kredytu będzie                       
w autopoprawkach wójta. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie  projekt uchwały              
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na lata 2011-2019 . 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 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 7 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 12.  
Wójt B. Polańska -  poinformowała, ze w ciągu 6 miesięcy od wyborów samorządowych 
powinny się odbyć wybory sołtysów i rad sołeckich. W związku z tym został przygotowany 
odpowiedni projekt uchwały z terminem przeprowadzenia wyborów organów samorządu 
mieszkańców do dnia 31 marca 2011 r. Dodała, Ŝe terminy zebrań wiejskich będą uzgadnianie 
z sołtysami wsi. Poprosiła, Ŝeby w zebraniach  brali udział takŜe  radni. Nadmieniła, Ŝe na 
powyŜszych zebraniach, będzie okazja do przekazania,  co gmina jest w stanie zrobić, Ŝeby 
społeczeństwo wiedziało, Ŝe na niewiele moŜe liczyć, jeŜeli stan szkół utrzyma się na 
poziomie takim jaki jest w tej chwili. 
Wracając do wniosków mieszkańców – uznała, Ŝe jasno wynika, Ŝe mieszkańcom trzeba 
odpowiedzieć, Ŝe wnioski będziemy realizować ewentualnie w miarę posiadanych środków, 
Ŝe w tej chwili nie ma takiej moŜliwości. 
Nadmieniła, Ŝe po zatwierdzeniu budŜetu gminy naleŜy się spotkać i opracować realizacje 
poszczególnych zadań, bo obecnie nie będzie takiej moŜliwości, Ŝe radni podejmą decyzję      
w jednym roku i w jednym roku ewentualnie będziemy robić projekt drogi i dokumentację. 
Poinformowała, Ŝe obecnie opracowanie dokumentacji to czas 8 miesięcy, poniewaŜ gmina 
musi występować do róŜnych instytucji. 
Członek Komisji J. Grochowski –  był zdania, Ŝeby opracować jakąś strategię co robić po 
kolei, ile dróg jest juŜ zaplanowanych, bo jest porobiona dokumentacja, Ŝeby nie robić takich 
odcinków, Ŝe jest droga 1.500 mb  i  odcinki 150 mb czy 200 mb, poniewaŜ na małe odcinki 
nie moŜna uzyskać dofinansowania i jest to trochę niegospodarne. Uznał, Ŝe gdyby to 
usystematyzował, Ŝe tyle jest juŜ zrobionych projektów, moŜe nowych nie tworzyć, tylko 
robić w miarę moŜliwości,  to co zaplanowane, co wydane pieniądze i ile będzie moŜna 
uzyskać pieniędzy z zewnątrz.  
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Podkreślił, Ŝe pieniędzy nie ma na powaŜne sprawy, ale odkrzaczanie przy drogach gminnych 
trzeba jakoś rozwiązać, poniewaŜ jest problem z wysypaniem Ŝwiru, a w zimie tragedia           
z odśnieŜaniem. 
Wójt B. Polańska – poinformowała, Ŝe w temacie tym jest paradoks. Kiedyś , jeŜeli gmina 
chciała wyciąć drzewo przy drodze gminnej, to występowała do Starosty Powiatu. Obecnie 
wniosek trzeba składać do Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Warszawie 
Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie, który musi obmierzyć drzewo i wydać zgodę 
na usuniecie.    
Członek Komisji L. Pytel – dopowiedział, Ŝe od dnia 20 lipca 2010 r. obowiązuje ustawa     
o ochronie przyrody, która podwyŜsza wiek zakrzaczenia do 10 lat. Oznacza to, Ŝe 
zakrzaczenia drzew do 10 lat moŜna usuwać bez zezwolenia. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poinformował, Ŝe na drodze od Porzowa do 
Gzów, ktoś zaczął wycinać krzaki. Elektrycy od linii energetycznej obcięli gałęzie. Obcięte 
lipy z prawej strony są juŜ  ładne, a na lewej stronie zostało gałęzi tyle, Ŝe cięŜarówka musi 
jechać środkiem. W związku z tym gdy przyjdzie wiatr,  gałęzie powywraca, poniewaŜ leŜą   
w rowie. Prosił, Ŝe jeŜeli Pan ten tnie krzaki, moŜe przyciąłby lipy. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – poddał pod głosowanie  projekt uchwały              
w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 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 7 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 13. 
Wójt B. Polańska – poinformowała, Ŝe poprosiła Panią kierownik Zespołu Obsługi Szkół      
w Gzach o opracowanie krótkiej informacji  na temat ile kosztuje utrzymanie szkół, ile gmina 
otrzymuje subwencji, ile dokłada z środków własnych, jaki jest koszt utrzymania 1 ucznia.       
W rozmowie uznano, Ŝe dobrze byłoby zlikwidować jedną szkołę. Wtedy gmina do oświaty 
dokładała by mniej, a zaoszczędzone pieniądze moŜna byłoby przeznaczyć na inne cele.  Na  
posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  były zaproszone Panie 
dyrektorki szkół. Wyjaśniła, Ŝe jest to temat trudny, poniewaŜ w grę wchodzi równieŜ 
zatrudnienie pracowników – nauczycieli, poniewaŜ przy likwidacji jednej szkoły nie da się 
zagospodarować wszystkich nauczycieli, a dzieci jest coraz mniej. Zaproszone na posiedzenie 
Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  Panie dyrektorki argumentowały 
róŜne sprawy, dlaczego ta szkoła, a nie ta szkoła. Powiedziała, Ŝe dziś otrzymała z prasy fax   
z zapytaniem, kiedy została podjęta decyzja  i kto podjął decyzję o likwidacji szkoły               
w Skaszewie, ile gmina dołoŜyła do remontów szkoły i co dalej zamierza zrobić? Uznała, Ŝe 
społeczeństwo z okolic Skaszewa jest oburzone. Dziś o godz. 14.00 miało być zebranie                
w Skaszewie odnośnie walki o szkołę, Ŝeby nie likwidować szkoły. Jej zdaniem, jest to trochę 
wina nasza, Ŝe na poprzednim spotkaniu padło konkretnie i poczuła się obraŜona Pani 
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie i zaczęła ostro polemizować, co odbiło 
się echem w społeczeństwie okolic Skaszewa.  
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Społeczeństwo odebrało to, Ŝe decyzja o likwidacji została podjęta, a przy tym inne sprawy, 
Ŝe gmina sprzedaje szkołę, Ŝe jest juŜ kupiec na szkołę i co w niej ma być.  
UwaŜała, Ŝe wyszła niepotrzebna sytuacja, a wiadomo jest, Ŝe zza biurka nikt nie moŜe 
zlikwidować szkoły, poniewaŜ pracujemy z tym społeczeństwem, utrzymujemy się                   
z dochodów i musimy się ze społeczeństwem i mieszkańcami liczyć. 
Stwierdziła, Ŝe jej zamiarem było uświadomienie społeczeństwa, poniewaŜ  wie ze spotkań, 
Ŝe mieszkańcy o tym nie wiedzą i nie są świadomi ile gmina wydaje na utrzymanie szkół,  ile  
kosztuje utrzymanie 1 ucznia tj. Ŝeby wyjść do mieszkańców i wysądować co o tym sądzą        
i Ŝeby byli świadomi, Ŝe jeŜeli będziemy utrzymywać w dalszym ciągu taką samą ilość szkół 
z takimi ilościami uczniów, to nie stać nas będzie na pewne inwestycje. Podkreśliła, Ŝe           
w przypadku likwidacji szkoły najpierw muszą być przeprowadzone  konsultacje                         
z mieszkańcami -  rodzicami, a stało się odwrotnie. W związku z tym sytuacja stała się 
nieprzyjemna i niepotrzebna,  poniewaŜ zaangaŜowała się prasa i są róŜnego rodzaju 
komentarze. 
Członek Komisji J. Grochowski  - jego zdaniem, takie sprawy naleŜy prowadzić powoli tj. 
prowadzić rozmowy. Społeczeństwo musi wiedzieć co się dzieje, co moŜna zrobić. Przy 
likwidacji przedstawić prognozy, ile się zyskuje przy likwidacji której szkoły. 
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe chodzi o to, Ŝeby Wójt i Rada razem podejmowali decyzje 
i razem współpracowali. 
Członek Komisji J. Grochowski – uznał, Ŝe  trzeba współpracować razem, a razem nie 
moŜna współpracować przeciwko społeczeństwu przy takim sprzeciwie, poniewaŜ to 
społeczeństwo wybrało wójta i radnych. UwaŜał, Ŝe sprawa ze szkołami mogła wyjść duŜo 
duŜo wcześniej i być poddana pod konsultacje. Uznał, Ŝe  sytuacja jest cięŜka i osobiście  
rozumie społeczeństwo, rozumie teŜ co się dziej w budŜecie i Ŝe gmina do oświaty dokłada, 
ale nie moŜna tego zrobić kosztem ludzi. 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski -  powiedział, Ŝe nie  chodzi o to,  Ŝeby zrobić 
komuś krzywdę  tylko o to,  Ŝeby zaoszczędzić i coś zrobić, a jeŜeli  jest nas utrzymać, to jest 
za tym, Ŝeby były wszystkie 3 szkoły.    
Wójt B. Polańska – uznała, Ŝe taki był zamiar, Ŝeby społeczeństwo miało jasność  jeśli 
chodzi o finansowanie szkół tj. ile się dokłada do szkół i z czym to się wiąŜe. To, Ŝe 
nauczyciele i dyrekcja będą przeciwko likwidacji  szkoły, wcale się im nie dziwi, poniewaŜ 
sama była nauczycielem i dyrektorem i była zamykana szkoła lokalna w Pękowie, gdzie do 
szkoły chodziły dzieci tylko z Pękowa i były obawy odnośnie  dowoŜenia. Po niecałym roku 
rodzice dzieci stwierdzili, Ŝe nic na tym nie stracili. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaŜy 
szkoły powstał asfalt. Dzieci nie chodziły do szkoły po 2 km, a autobus zatrzymywał się 100 
mb obok i nie uczyły się w klasach łączonych, jak miało to miejsce w Pękowie. Jej zdaniem, 
być moŜe to, z czym teraz będziemy wychodzić do ludzi zaowocuje za rok, czy dwa lata, Ŝe 
społeczeństwo samo się przekona, Ŝe w takim formacie nie moŜemy utrzymać szkół, 
poniewaŜ będzie wiedziało, co to jest subwencja, ile dokłada się do 1 ucznia i co moŜna za to 
zrobić. Natomiast opozycje ze strony nauczycieli i dyrekcji będą zawsze, poniewaŜ są to ich 
miejsca pracy.  
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Dodała, Ŝe w czasie likwidacji szkoły w Pękowie powstało Publiczne Gimnazjum i osoby, 
które chciały pracować były zatrudnione. Jej zdaniem, gdyby teraz była  taka sytuacja, nie 
byłoby takiej opozycji.  
Członek Komisji J. Grochowski – uznał, Ŝe jeśli zlikwidujemy szkolę, a nikogo nie 
zwolnimy, to nie wiele zaoszczędzimy.  
Członek Komisji i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy L. Pytel – powiedział, Ŝe  
na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego być moŜe, Ŝe  nie 
były wcześniej rozdane informacje odnośnie kosztorysowania i ile dokładamy do jakiej 
szkoły,  mogło to spowodować pewne zbulwersowanie Pani dyrektor PSP w Skaszewie. 
Jedno zdanie moŜe powiedział za duŜo i przeprosił Panią dyrektor, ale jej to nie pomogło. 
Rozgrzało to nie tylko ją,  ale i radnego Pana Zdzisława Kaczorowskiego. W związku z tym 
robią, to co robią. Poinformował, Ŝe Pani dyrektor powiedział, Ŝe kiedy mieszkańcy zabiegali 
o budynek szkoły, w pewnym okresie czasu , pracując gdzieś indziej wspierał ich o materiały 
na szkołę. Ale z uwagi na sytuację ekonomiczną taką jaka jest, Ŝe do szkoły w Skaszewie 
dokładamy z budŜetu gminy najwięcej, wspomniał o likwidacji szkoły. To dało wielkie 
niezadowolenie do niektórych spraw. Teraz broni stanowiska, które było uzgodnione na 
Prezydium Rady z Panią Wójt. Tak jak wcześniej powiedział, Ŝe będzie wspierał Panią Wójt 
w jej działaniach  i  ją wspiera. Podkreślił, Ŝe moŜe za mocno wyszedł przeciw działaniom 
Pani Wójt, ale to zrobił, poniewaŜ jeŜeli chcemy mieć jakieś oszczędności w budŜecie              
i chcemy coś zrobić, to trzeba coś zrobić. Były róŜne rozmowy i rozpatrywane róŜne 
warianty. Dodał, Ŝe był gotów   na dzisiejsze spotkanie w Skaszewie jechać i  spotkać się ze 
społeczeństwem, ale nikt go nie zaprosił. 
Wójt B. Polańska – uznała, Ŝe na spotkanie w Skaszewie teŜ nikt ją nie zaprosił.- Jej 
zdaniem,  źle się stało, Ŝe warianty nie poszły w eter. Nie dziwi się, Ŝe w Skaszewie działają 
emocje odnośnie likwidacji szkoły.  Szkoła jest wyremontowana wewnątrz i zewnątrz, są 
kupione komputery. Oznajmiła, Ŝe o likwidacji szkoły mówiło się tyle lat, kiedy 
Przewodniczącym Rady Gminy był Pan Cezary Wojciechowski, tylko nikt nie chciał podjąć 
tego tematu. Brało się kredyty i się odkładało. Gdyby przestał remontować szkołę                   
w Skaszewie tylko usiadł i racjonalnie przemyślał, wziął pod uwagę ilość dzieci, moŜe 
znalazłby inne rozwiązanie. Obecnie społeczeństwo widzi, Ŝe szkoła jest wyposaŜona, 
doposaŜona, są nowe komputery, z zewnątrz wszystko zrobione. Nakłady na szkołę poszły 
kolosalne, poniewaŜ była w stanie ruiny, jest zrobione ogrzewanie olejowe. UwaŜała, Ŝe 
Polityka Rady Gminy  była inna. Podkreśliła, Ŝe dobrze, Ŝe finansowało się oświatę, bo to 
przyszłość, ale w jakich warunkach pracują pracownicy urzędu gminy, to aŜ wstyd. 
Członek Komisji J. Grochowski – uznał, Ŝe to nie stało się dziś. 
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe w tej chwili  to co teraz robimy, to ostateczność . Uznała, 
Ŝe omawiany budŜet przeraŜa ją, jeśli na zaplanowane zadania  o wartości 250.000 zł               
i 170.000 zł. musimy wziąć kredyt. Następnie zapytała   o czym  mówić, co moŜna zrobić?   
A w tej chwili po tej zimie ma zgłoszoną drogę do remontu w Nowym Przewodowie,  
śebrach – Falbogach, a takich spraw będzie więcej. Jej zdaniem,   społeczeństwo powinno to 
wiedzieć, bo hasło zlikwidowania szkoły było rzucane juŜ poprzednio. 
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Członek Komisji J. Grochowski – uznał, Ŝe nie było prowadzonej analizy i przedstawiane 
społeczeństwu.    
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe analizy były prowadzone,  tylko nie były podawane 
społeczeństwu. 
Członek Komisji J. Grochowski – nadmienił, Ŝe wiedzieli o tym tylko radni, a poza tym 
więcej nikt. 
Wójt B. Polańska – była zdania, Ŝe  szum, który się stworzy moŜe zaowocuje nie likwidacją 
szkół, ale tym, Ŝe będzie moŜna zrobić klasy łączone i bez oporów. 
Członek Komisji J. Grochowski -  był zdania, Ŝe na czymś trzeba oszczędzić. Zaznaczył, Ŝe 
patrzył na wydatki w szkołach i zauwaŜył, Ŝe w niektórych miejscach 1 Pani sprzątaczka  
przypada na 20 dzieci. Dodał, Ŝe sam kiedyś pracował w starej szkole w Skaszewie. Dzieci 
było duŜo, przychodziła 1 woźna, po godzinach myła podłogę na kolanach,  paliła w piecach    
i wystarczyło.  Dzisiaj w kaŜdej szkole jest po 3 - 4 woźne.   
Członek Komisji Joanna Świderska – zapytała, czy nie moŜna byłoby stworzyć zespołu 
szkół – zaoszczędziłby na sekretariacie? 
Wójt B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe w PSP w Gzach jest 0,5 etatu, w PG w Gzach 1 etat      
i w PSP w Skaszewie 0,5 etatu. W Skaszewie ewentualnie moŜna zrobić łączone klasy, 
zamknąć pewną  ilość klas i   ograniczyć sprzątaczki, podobnie w Gzach,   chociaŜ w tamtym 
roku  przy  łączeniu klas juŜ był opór.  Dodała, Ŝe obecnie wyniki nauczana w szkołach gminy 
Gzy są duŜo poniŜej średniej pułtuskiej.   
Przewodniczący Komisji K. śebrowski – uznał, Ŝe o wynikach nauczania mówią roczniki.   
Wójt B. Polańska - dodała, Ŝe jeŜeli klasa liczy np. 18 uczniów, to wyniki nauczania są 
róŜne, ale jeŜeli w klasie jest 4 uczniów, moŜna zrobić wszystko. Poinformowała, Ŝe w dniu 
21.01.2011 r. w PSP w Gzach będzie zebranie Rady Rodziców, na którym przy okazji  będzie 
moŜna przedstawić sytuację finansową szkół. 
Członek Komisji J. Świderska – uznała, Ŝe kaŜda szkoła  obawia się likwidacji, nie tylko 
Skaszewo ale i Gzy, bo szkoła teŜ nie jest liczna. 
Wójt B. Polańska – jej zdaniem, rozwaŜając likwidację szkoły w Gzach, to likwidacja 
wynagrodzenia osobowego, natomiast   koszty utrzymania szkoły zostaną. RozwaŜając dalej 
widać,  ile będzie dzieci w gimnazjum. W latach 2015/2016  w trzecich klasach  liczba 
absolwentów gimnazjum – 28 uczniów, dalej będzie  36, 38. Wyjaśniła, Ŝe na powyŜszą 
liczbę uczniów  składa się liczba uczniów zapisanych na terenie gminy, ale nigdy tak się nie 
zdarza, Ŝe  zameldowani uczniowie  nie uczęszczają do PG w Gzach lecz gdzie indziej. 
Dlatego  na to trzeba teŜ patrzeć. Uznała, Ŝe sytuacja jest trudna, ale wbrew rodzicom nikt nie 
będzie podejmował decyzji o likwidacji szkoły. 
Przewodniczący K. śebrowski – był zdania, Ŝe trzeba przedstawić sytuację i wskazać jakie 
będą korzyści. 
Skarbnik E. Głowacka – jej zdaniem, oszczędności będą powaŜne. Przy połączeniu powstaje 
jedna klasa i odpada utrzymanie jednej szkoły. Jednak wbrew społeczeństwu nikt nie będzie 
tego robił, ale nic nie mówić, teŜ źle. UwaŜała, Ŝe takiej czy innej zmiany trzeba dokonać, lub 
szukać furtek wyjścia. Dodała, Ŝe np. w Sońsku powstało  stowarzyszenie, które  
zorganizowało gimnazjum  i szkoły podstawowe.  



- 15 - 
 
 
Informacja o stanie oświaty w gminie Gzy  - stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu. 
Członek Komisji J. Grochowski -  poinformował, Ŝe na drodze powiatowej Łady – Gąsocin 
są straszne okopy, Ŝe jadąc trzeba się zatrzymać i Ŝeby przejechać  trzeba  jechać jedynką. 
Przypomniał, Ŝe w zeszłym roku było to samo. Miało to wytrzymać jakąś gwarancję, ale 
wytrzymało 2 miesiące i się rozpadło. Taka sytuacja zaczyna się juŜ od miejscowości śebry – 
Falbogi. Poprosił Panią Wójt o ponaglenie Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w sprawie  
poprawienia stanu drogi  - naprawy bieŜącej. 
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe jutro napisze w tej sprawie pismo oraz w sprawie drogi 
powiatowej Kozłówka – Grochy–Imbrzyki.   
Członek Komisji J. Grochowski – skrytykował odśnieŜanie powyŜszej drogi. Uznał, Ŝe na 
drodze była tragedia, trzeba było się odkopywać, był zrobiony tunel, Ŝe nie moŜna było się 
wyminąć 
Wójt B. Polańska- poprosiła, aby do Pana  dyrektora ZDP w Pułtusku dzwonili sołtysi, lub 
rolnicy, poniewaŜ odnosi to lepszy skutek.   Następnie podała nr telefonów – 0 23 692 85 77, 
601 578 731. 
Członek Komisji Stefan ZadroŜny – nadmienił sprawę uporządkowania przez Pana 
dyrektora ZDP placu przy cmentarzu grzebalnym w Przewodowie, gdzie miało być wszystko 
załatwione. Z uwagi, Ŝe nic nie zostało zrobione, zadzwonił  do Pana dyrektora 
przypominając mu o tym. Pan dyrektor ZDP odpowiedział, Ŝe teren uporządkuje, aŜ przyjdzie 
na to czas. 
Wójt B. Polańska – oznajmiła, Ŝe kaŜda droga gminna zarośnięta krzakami i na to jest 
potrzebna masa pieniędzy, a trzeba zakupić przepusty między innymi na drogę w Sulnikowie, 
która jest zamknięta. 
Członek Komisji J. Świderska – poinformowała, Ŝe nawieziony na kawałki  drogi Ŝwir        
w ramach funduszu sołeckiego zabiera woda, poza  tym droga  nie wytrzymuje obciąŜenia. 
Wójt B. Polańska – powiedziała, Ŝe w tym roku dopilnuje szczególnie Ŝwirowania.                
Z  sołtysami będziemy uzgadniać, kiedy będzie Ŝwir, Ŝeby była odpowiednia jakość Ŝwiru       
i tonaŜ.   
Członek Komisji J. Grochowski – uznał, Ŝe w ubiegłym roku Ŝwir był woŜony o róŜnych 
tonaŜach i na róŜnych samochodach, Ŝe trudno było policzyć. Poprosił Panią Wójt, Ŝeby moŜe 
gdzieś dowiedziała się  o tanich asfaltach, poniewaŜ moŜe udałoby się go połoŜyć na niektóre  
drogi, poniewaŜ na takie drogi nie woziłby Ŝwiru przez kilka lat, a przy okazji byłaby   
podbudowa. Dodał, Ŝe ma porównanie  drogi przez Ślubowo  od Gąsocina  z  normalnym 
asfaltem w Słończewie.  Jest to róŜnica, bo w Słończewie nie było podłoŜa. Następnie 
zapytał, czy nie moŜna byłoby organizować posiedzeń Komisji wcześniej?  
Członek Komisji i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy L. Pytel – zapytał, o której  
godzinie? 
Przewodniczący Komisji K. śebrowski  - odpowiedział, Ŝe byłaby to godz. o godz. 9.00 lub 
10.00. 
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Członek Komisji i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy L. Pytel -  stwierdził, Ŝe 
wolałby później. Prosił, Ŝeby najwcześniej  była to godzina 12.00 , ale lepiej byłoby gdyby 
posiedzenia Komisji  rozpoczynały się od godz. 13.00. 
                       Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. śebrowski                      
o godz. 16.10  zamknął posiedzenie Komisji.    
 
Protokołowała:                                                                                  Przewodniczył: 
 
Zofia Pszczółkowska 
 
 


