
Protokół Nr 5/2019

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 20 marca 2019 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji -  Joanny Świderskiej

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
i Przewodniczący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wskazali, że wspólne posiedzenie 
Komisji będzie prowadziła Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
-  Joanna Świderska.
Przewodniczący Komisji Joanna Świderska - o godz. 15.40 otworzyła wspólne posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Po 
powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczyła, że zgodnie z listami obecności we 
wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczy spośród 8 - osobowego składu Komisji Rolnictwa 
i Budżetu 8 członków Komisji i spośród 7-osobowego składu Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego 6 członków Komisji, co stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji.
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Cezary Wojciechowski
2. Cezary Parzychowski
3. Ewa Karpowicz
4. Krystyna Machnowska - Stój
5. Hubert Szajczyk
6. Maria Kurpiecka

- Wójt Gminy
- Zastępca Wójta
- Skarbnik Gminy
- dyr. PSP w Przewodowie
- kier. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach
- Przew. GKRPA w Gzach

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2019 roku.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statutach Sołectw.
5. Rozważenie propozycji przejęcia przez Gminę Gzy w formie darowizny od Powiatu 

Pułtuskiego nieruchomości zajętej pod drogę publiczną „Osiek-Skaszewo” w obrębie 
Borza Strumiany.

6. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie awansu 
zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających 
za 2018 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gzach na 2018 rok.
9. Sprawy bieżące gminy.
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Na wniosek Przewodniczącego Komisji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego Joanny Świderskiej i Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 
Witolda Czaplińskiego porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej Komisje przyjęły jednomyślnie. 
Porządek wspólnego posiedzenia Komisji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt l i  2.
Skarbnik Gminy Ewa Karpowicz -  poinformowała, że w załączniku Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gzy dokonano następujących zmian:
- w związku ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi dotyczącymi poprzedniego roku wpisano 
rzeczywiste wartości, które zostały wykonane w poszczególnych kategoriach ekonomicznych 
wymienionych w załączniku;
- wroku 2019 zwiększono plan dochodów do kwoty 16.045.502,58 zł ( zwiększenie o kwotę 49.109,00 
z ł ) , które wynika z Zarządzenia Wójta Gminy Gzy z 27.02.2019r. Zwiększono zasiłki stałe o kwotę
3.000 zł. Jest to dotacja z budżetu Wojewody, zmniejszone o kwotę 3.000 zł zasiłki okresowe, o kwotę
57.000 zł świadczenie „500 plus” ,o kwotę 19.800 zł świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyj nego).
W projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019 zaproponowano 
zwiększenie dochodów o kwotę 10.890 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zwiększenie o kwotę 114.945 zł części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie 
z pismem Ministerstwa Finansów.
Plan wydatków po zmianach wynosi 15.231.132,85 zł.
Zwiększenie o kwotę 97.644,27 zł obejmuje także zmiany, które wynikają z Zarządzenia Wójta 
z 27.02.2019 r. oraz zmiany, które są proponowane w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej.
Wydatki bieżące Urzędu Gminy zostały zwiększone w sposób następujący:

o kwotę 10.000 zł z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych,
- o kwotę 84.451 zł dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach,
- o kwotę 14.050,95 zł - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, wynika to z kwoty zwiększenia 
dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o kwotę 10.890 zł, kwota 3.160,95 zł wynika 
z wydatków, które nie zostały dokonane w roku 2018,
- zwiększenie wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 35.374,32 zł.
- zwiększone zostały wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim 
o kwotę 23.410 zł,
- wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym o kwotę 5.002 zł, - 
wydatki bieżące Publicznego Gimnazjum w Gzach o kwotę 2.082 zł.
Ponadto dokonano przeniesień w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 
31.427 zł w tym:
- w planie finansowym Urzędu Gminy przeniesiono kwotę 15.990 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim przeniesiono 

kwotę 5.780 zł,
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym przeniesiono 

kwotę 8.516 zł,
- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Gzach przeniesiono kwotę 1.141 zł,
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- w związku z tym, że zwiększone dochody nie pokrywają zwiększenia wydatków, zaangażowano

o kwotę 35.374,32 zł,
- zmniejszono nakłady na zadanie pn. „Dostawa energii na terenie Gminy Gzy” o kwotę 6.200 zł. 

Ponadto są dodatkowe zmiany:
- wpłynęła dotacja w kwocie 50 z ł , która dotyczy dostarczenia do Archiwum Państwowego depozytów 
z przeprowadzonych wyborów samorządowych w roku 2018,
- zabezpieczenia do końca roku pobytu mieszkańców Gminy Gzy w domach pomocy społecznej 
w kwocie 1.300 zł w związku ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkańca w DPS w Obrytem i DPS 
w Ciechanowie.
Gmina będzie występowała o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na realizację zadania pn. „ Budowa ścieżki edukacyjnej”. Planowana wartość całkowita 
zadania 91.854 zł. Dotacja z Funduszu może wynosić maksymalnie 80.000 zł. W związku z tym Gmina 
została zobowiązana do zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 11.854 zł. Wkład zostanie 
zabezpieczony z wolnych środków. W związku z tym prowadzone są rozmowy ze sponsorami, którzy 
być może zrefundują część wkładu własnego. Gmina będzie też musiała zabezpieczyć środki na dzieci 
Gminy Gzy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin o kwotę 20.000 zł.
Gmina otrzymała również dotację z budżetu Państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych dla PSP 
w Przewodowie i PSP w Skaszewie kwocie po 4.000 zł w ramach zadania pn. „ Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa”, środki własne w kwocie 2.000 zł zostały zabezpieczone w budżecie. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  
zapytała, czy już została rozliczona metryczka subwencji na uczniów dla SSP w Gzach na 2019 r. ? 
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że tak.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa -  zapytała, czy 
to wynika z subwencji?
Skarbnik E. Karpowicz -  wyjaśniła, że nie do końca, ponieważ w SSP w Gzach jest dziecko 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dziecko nie jest wykazane w metryczce subwencji, ale Gmina 
musi przekazywać na dziecko dotacje. W związku z tym Gmina będzie się starać o środki z rezerwy 
subwencji oświatowej, wykaże zwiększone zadania oświatowe.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  zapytała, czy kwota 
84.451 zł to cała rozliczona subwencja dla SSP w Gzach.
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że niekoniecznie, bo 114.945 zł to zwiększenie subwencji, 
którą teraz otrzymała Gmina. Z kwoty tej 84.451 zł otrzyma SSP w G zach, 23.410 zł PSP w Skaszewie, 
5.002 zł PSP w Przewodowie.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  uznała, że jest to 
bardzo duża różnica.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska - poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek na rachunku bieżącym , a wynikające 
z poprzednich łat w kwocie 48.535,27 zł,
- w wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany wartości zadania polegającą na zwiększeniu wartości 
zadania pn. „Usuwanie odpadów komunalnych wynikających z umowy zawartej na lata 2018-2019”



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 na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński - również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  8 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/ w projekt 
uchwały na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska - poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019. 
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 na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński - również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  8 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/ w projekt 
uchwały na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 3.
Zastępca Wójta Cezary Parzychowski -  powiedział, że co roku w pierwszym kwartale należy przyjąć 
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Gzy. Program jest taki sam jak był w poprzednich latach. Środki przeznaczone na jego realizację 
to kwota 10.000 zł. Gmina ma podpisana umowę ze schroniskiem. Całodobowa opieka weterynaryjna 
będzie prowadzona przez Gabinet Weterynaryjny w Pułtusku. Program został uzgodniony z inspekcją 
weterynaryjną i kołami łowieckimi działającymi na terenie gminy, których jest 7. Jedno z kół 
łowieckich akceptując program zaproponowało czipowanie psów podczas obowiązkowych szczepień. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński - zapytał, czy jest jakiś pies, który 
został odłowiony i trafił do schroniska ?
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że Gmina stara się, żeby takich przypadków nie było. 
Wójt Cezary Wojciechowski -  dopowiedział, że Gmina szuka osoby, która zaadoptowałaby 
bezdomnego psa.
Zastępca C. Parzychowski - uważał, że powinny się zmienić przepisy i czipowanie powinno 
obowiązkowe, nawet na koszt Gminy oraz jedna ogólnopolska baza psów.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2019 roku.
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 na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński - również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2019 roku.
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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 w/ w projekt 
uchwały na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4.
Wójt Cezary Wojciechowski -  powiedział, że na zebraniach mieszkańców podczas wyborów 
sołtysów i rad sołeckich odbyły się konsultacje § 7 w załącznikach do uchwały w sprawie uchwalenia 
Statutów Sołectw. W czasie konsultacji wszystkie sołectwa opowiedziały się za wydłużeniem kadencji 
sołtysa i rady sołeckiej z 4 do 5 lat.
Pytań nie było.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w Statutach Sołectw.
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 na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński - również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmiany w Statutach Sołectw.
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  8 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/ w projekt 
uchwały na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 5.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  przypomniał, że Pan Starosta Pułtuski zwrócił się o przejęcie 
dwóch dróg gminnych tj. Przewodowo-Majorat -Stare Lipniki oraz drogi Stare Lipniki -  Gromin.
W zamian zaproponował przejęcie drogi Łady-Krajęczyno przez miejscowość Zalesie do Skórznic, do 
granicy z Gminą Winnica. Wyjaśnił, że droga do miejscowości Zalesie jest o nawierzchni asfaltowej. 
Później raptownie zwęża się , aż do drogi powiatowej, jest bardzo wąska. W rozmowie z Gminą 
Winnica, Gmina Winnica nie jest zainteresowana drogą na swoim terenie. Nadmienił, że Pan Starosta 
nie wiedział do końca gdzie jest granica i z pomysłu się wycofał. Jednak chce coś Gminie Gzy dać 
w zamian. Ma pomysł, żeby Gminie Gzy przekazać drogę z Bórz Strumian do Osieka Aleksandrowo. 
Jest to odcinek drogi 1230W. Powyższa droga nie spełnia parametrów drogi powiatowej, iż powinna 
mieć szerokość 12 mb, a faktycznie ma 4 mb szerokości, ani drogi gminnej, . W związku z tym 
występuje problem prawny jak poszerzyć drogę. Dodał, że droga na terenie Gminy Gołymin, gdzie 
położony jest asfalt, w pasie rozgraniczeniowym ma ponad 13 mb.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Włodzimierz Żbikowski -
uznał, że jeżeli Gmina Gzy przejmie powyższy odcinek drogi, to będzie musiała poszerzyć drogę. 
Zastępca Wójta C. Parzychowski - poinformował, jeżeli Gmina będzie chciała wystąpić
0 jakiekolwiek środki, a w tej chwili jest nabór na realizację dróg z Funduszu Dróg Samorządowych, to 
droga musi spełniać odpowiednie normy. Warunki to pas jezdni asfaltowej 4,5 mb, pobocza 0,75 mb
1 linie rozgraniczające drogi minimum 10 mb. Nadmienił, że odnośnie tej drogi to są dwa wyjścia 
tj. dobrowolne wykupienie gruntów na poszerzenie, chociaż z tego co słyszał, nie są wszyscy tym 
zainteresowani, albo zrobić drogę, a później wypłacić odszkodowanie, gdzie rolnicy mogą walczyć 
o jego wysokość. Z wstępnych obliczeń Pana Starosty koszt dostosowania drogi do odpowiednich 
parametrów to minimum 120.000 zł.
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Żbikowski -  zapytał, ile
właścicieli mieszka przy drodze?
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński - wyjaśnił, że przy drodze jest

Kaczorowski -  zaproponował, żeby wyrazić zgodę na przejęcie drogi, ale po wcześniejszym 
uporządkowaniu sytuacji prawnej tj. doprowadzeniu do parametrów drogi powiatowej.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Piotr Kownacki -  zaproponował 
najpierw porozmawiać z właścicielami działek, ponieważ w grę wchodzi spory pas gruntu, czy wyrażą 
na to zgodę i wziąć od nich odpowiednie oświadczenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W, Czapliński - stwierdził, że chodzi o to, żeby 
sprawę poszerzenia drogi załatwił Powiat. Następnie zapytał, Pana P. Kownackiego, czy chce od 
Powiatu przejmować kukułcze jajo? Uznał, że sprawą powinien zająć się Powiat, a nie Gmina. Jeśli 
Powiat załatwi sprawę od strony prawnej , to Rada i Gmina na pewno wyrazi zgodę na przejęcie drogi. 
Członek Komisji Budżetu i Finansów i jednocześnie Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  
uważał, że wszystko wskazuje na to, że Powiat nie jest zainteresowany doprowadzeniem drogi do 
odpowiedniej szerokości. Natomiast przekazując drogę Gminie pozbywa się problemu , a Gmina 
poniesie tego koszty. Był zdania, że można wyrazić zgodę na przejęcie drogi, ale po wcześniejszym 
uporządkowaniu sytuacji prawnej drogi, czyli poszerzeniu jej do wymaganych wymiarów.
Wójt C. Wojciechowski - uznał, że najbardziej chodzi o koszt wykupienia gruntów. Z uwagi, na to że 
trzeba 4 mb gruntu z każdej strony, nie będzie łatwo negocjować z właścicielami działek.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa - zaproponowała 
sprawdzić jak droga wygląda w dokumentacji, bo być może ma odpowiednie parametry.
Wójt C. Wojciechowski - wyjaśnił, że dokumentacji na drogę nie ma. W planach droga ma 4 mb. 
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  dodał, że jest to odcinek drogi o długości 1002 mb. W terenie 
droga jest raz szersza, a raz węższa.
Członek Komisji Budżetu i Finansów i jednocześnie Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -jego 
zdaniem, nie musimy być spolegliwi dla Powiatu. Powiat kieruje się własną polityką i z tego co wie 
zmienia kolejność preferowaną przez Radę robienia dróg. Powiat prowadzi swoją politykę, a radni 
i Pan Wójt muszą dbać o interes naszej gminy. W obecnej sytuacji Gmina nie pozwoli sobie na robienie 
zbyt wielu odcinków dróg. A uporządkowanie sytuacji prawnej, żeby można było złożyć wniosek 
o dofinansowanie to ogromne koszty. W związku z tym myśli, że wskazana będzie powściągliwość 
w podejmowaniu zbyt pochopnych wniosków. Nadmienił, że o ile pamięta to odcinek drogi, o której 
mowa nie był priorytetem, jeśli chodzi o realizację dróg powiatowych położonych na terenie gminy. 
Przypomniał, że do ostatnio przebudowywanej przez Powiat drogi, dołożono 150.000 zł i nie sądzi, 
czy zrobione to było dobrze.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński - uznał, że Powiat powinien spojrzeć 
ze swojej strony na ciąg drogowy od drogi powiatowej w miejscowości Szwelice przez Wójty-Trojany, 
Stare Grochy -  Mierzeniec -  Osiek Aleksandrowo -  Borza Strumiany - Nowe Skaszewo -  Skaszewo 
Włościański- Dziamo do Nasielska.
Członek Komisji Rolnictw a i Budżetu Wiesław Świątkowski - był zdania, że Rada Powiatu składa 
się z 17 radnych, gdzie każdy ma swoje interesy.

4 gospodarstwa oraz 1 gospodarstwo gdzie są sukcesorzy i rolnicy, którzy nie mieszkają przy drodze, 
a posiadają grunty.
Członek Komisji Budżetu i Finansów i jednocześnie Przewodniczący Rady Zdzisław
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Zastępca Wójta C. Parzychowski -  wyjaśnił w okręgu naszym jest 3 radnych, z tego 2 z terenu Gminy 
Świercze i 1 radny z naszej Gminy, który jest zapraszany na sesje Rady Gminy.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu W. Świątkowski - przyznał, że Gmina Gzy ma tylko 
1 przedstawiciela w Radzie Powiatu, który ma niezbyt dużą siłę przebicia. W związku z tym radni 
powiatowi powinni się wspólnie dogadać i na terenie gminy Gzy wybudować powyższą drogę. Uważał, 
że nie można występować do radnych powiatowych z pozycji siły.
Wójt C. Parzychowski -  wyjaśnił, że żeby droga powiatowa stała się drogą gminną następuje to 
1 stycznia, gdzie uchwała musi być podjęta do 30 września.
Członek Komisji Budżetu i Finansów i jednocześnie Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -
zapytał Pana W. Świątkowskiego, czy w tej Radzie mają wspólne interesy i wspólny cel, czy przez całą 
kadencję mają się łapać za słowa? Nie rozumie i nie widzi, w którym momencie radni w stosunku do 
Powiatu wystąpili z pozycji siły. Dodał, że takie stanowiska ze strony Powiatu w poprzedniej kadencji 
były wyraźnie widoczne. Być może przekaz był nielogiczny, niespójny nieprawdziwy. Ale Pani Wójt 
na posiedzeniach Komisji mówiła wprost, że jeśli Gmina nie dołoży pieniędzy, to Powiat odstąpi od 
inwestycji. Jest to wystąpienie z pozycji siły i tak to rozumie. Natomiast jeśli teraz Powiat wystąpił 
z propozycją przekazania dwóch dróg w zamian za trzecią i radni przychylili się do tego, zastrzegając 
tylko, że niechętnie Gmina przejmie drogę, bo są pewne powody. Nie widzi tu pozycji siły.
W chwili obecnej rozmowa trwa o negocjacjach. Radni mogą wyrazić zgodę i nawet Gmina powinna 
przejąć tę drogę w przyszłości. Natomiast nie w obecnej sytuacji finansowej. Radni w żaden sposób 
nie stawiają Powiatu pod ścianą tylko realizują własne interesy. Podkreślił, że osobiście poprosi Pana 
W. Żukowskiego -  radnego Powiatu, żeby brał udział w sesjach Rady Gminy.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu W. Świątkowski i członek Komisji Zdrowia, Oświaty 
i Bezpieczeństwa Publicznego E. Ołeksa -  uznali, że członek Komisji Budżetu i Finansów 
i jednocześnie Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski, że źle zrozumiał.
Członek Komisji Budżetu i Finansów i jednocześnie Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -
zaproponował, aby Państwo radni nie przyjmowali wszystkiego bez refleksji i bez analizy interesu 
Gminy. Nie ma tu żadnego zdania, z góry upatrzonej pozycji z pozycji siły- nie. Wręcz przeciwnie 
Gmina je uzależniona od powiatu. Osobiście porozmawia z radnym Powiatu Panem W. Żukowskim, 
żeby jednak brał udział w sesjach Rady Gminy. Widzi, że jest powód, żeby był obecny na sesjach, żeby 
można było się zapytać. Myśli, że Pana W. Żukowskiego powinno się poprosić na sesję, żeby pomógł 
zrozumieć intencje Powiatu. Uznał, że Gmina i Powiat mają wspólny interes, który trzeba wypracować 
i się go trzymać.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński - dodał, że interesem Rady Gminy 
jest jej dobro Gminy Gzy. A dochodzą go słuchy, że ustalona przez radnych Gminy Gzy kolejność 
realizacji dróg powiatowych na terenie gminy jest pomijana. Nie weszła do remontu droga, która 
najbardziej, jego wymaga Kozłówka -  Krzemień.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  powiedział, że z tym należy poczekać i zobaczyć jak to będzie. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego P. Kownacki -odnośnie drogi 
powiatowej Osiek Aleksandrowo -  Skaszewo Włościańskie przez Borza-Strumiany uważał, że Gmina 
powinna pomóc Powiatowi nie finansowo ale w prowadzeniu rozmów z rolnikami, żeby nie było 
sporów. Uznał, że jest to wstyd, żeby kawałek drogi był niezrobiony.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński - uznał, że chodzi tu o koszty dojścia 
do konsensusu.
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego P. Kownacki -  był zdania, żeby 
rolnicy przekazali grunty bezpłatnie z grzeczności pod drogę dla swojej wygody.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Żbikowski -  stwierdził, że
spróbować można.
W ójt C. Wojciechowski - poinformował, że z Panem Zastępcą Wójta są skłonni do porozumienia, ale 
jak wyjdą negocjacje nie wie, iż to co było kiedyś, teraz może być całkiem co innego.
Zastępca W ójta C. Parzychowski -  obawiał się, że Gmina wyłoży 120.000 zł, a rolnicy mogą się nie 
zgodzić na poszerzenie drogi. Drogę Gmina może przejąć i będzie taka jaka jest. A jakikolwiek jej 
remont nie ma sensu, ponieważ droga ma tylko 4 m szerokości.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie wniosek członka Komisji Budżetu i Finansów i jednocześnie Przewodniczącego Rady 
Pana Z. Kaczorowskiego, żeby drogę powiatową „Osiek-Skaszewo” przejąć po uregulowaniu stanu 
prawnego.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie ustosunkowała się do w/w 
wniosku.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński - również poddał pod głosowanie w/w 
wniosek członka Komisji i jednocześnie Przewodniczącego Rady Z. Kaczorowskiego.
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie ustosunkowała się do w/w wniosku. 
Pismo Zarządu Powiatu w Pułtusku z prośbą o rozważenie propozycji przyjęcia przez Gminę Gzy w 
formie darowizny od Powiatu Pułtuskiego nieruchomości zajętej pod drogę publiczną „Osiek- 
Skaszewo”, na cel utrzymania drogi publicznej gminnej w obrębie Borza Strumiany -  stanowi załącznik

Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że Gmina jako organ prowadzący szkoły do 20 stycznia roku 
następnego zobowiązana jest sporządzić sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego, które przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej.
Wyjaśniła, że w 2018 r. obowiązywały dwie kwoty bazowe od 01-31.03.2018 r. 2.752,92 zł i od 
1.04. - 31.12.2018 r. -  2.900,20 zł. Po przeprowadzonej analizie, na trzech stopniach awansu
zawodowego nauczyciele, stażyści, kontraktowi i mianowani osiągnęli wynagrodzenia powyżej 
średniej. Natomiast nauczyciele dyplomowani nie osiągnęli takich wynagrodzeń.
Kwota różnicy pomiędzy sumą iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, 
a wydatkami poniesionymi w roku 2018 z budżetu Gminy wyniosła 49.855,28 zł. Kwota ta została 
wypłacona w styczniu 2019 r.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie dodatek uzupełniający wypłacono dla 15 osób 
w łącznej kwocie brutto 17.859,87 zł. Netto kwoty te wahały się od 313 zł do 1.265 zł.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie dodatek uzupełniający wypłacono dla 14 osób 
w łącznej kwocie brutto 15.554,41 z ł . Netto kwoty te wahały się od 47 zł do 1.265 zł.
W Publicznym Gimnazjum w Gzach dodatek uzupełniający wypłacono dla 15 osób w łącznej kwocie 
brutto 16.440,97 zl. Netto kwoty te wahały się od 24 zł do 1.265 zł.

nr 7.
Ad. pkt 6.



Komisje zapoznały się informacją z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne 
stopnie awansu zawodowego nauczycieli i kwotą wypłaconych jednorazowych dodatków 
uzupełniających za 2018 rok.
Pytań nie było. __ ____ _________  _______
Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie awansu 
zawodowego nauczycieli i kwotą wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających za 2018 rok 
-  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
W tym momencie wspólne posiedzenie Komisji opuścił członek Komisji Oświaty, Zdrowia 
i BezpieczeństM>a Publicznego Włodzimierz Żbikowski pomniejszając ilość członków tej komisji do 
5 osób.
Ad. pkt 7.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Hubert Szajczyk- powiedział, że 
celem pieczy zastępczej jest wprowadzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną je 
wychowującą. Efektem działań ma być zapewnienie rodzinie pomocy, która wyeliminuje zagrożenia 
zabrania dziecka z rodziny. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie 
zdolności do wypełniania tych funkcji. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym 
udziałem z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia wewnętrznego. Gdy ośrodek 
poweźmie informację o rodzinie , po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego dokonuje w sytuacji 
rodziny i w razie konieczności wnioskuje do kierowania ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie 
asystenta rodziny. W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Gzach w 2018 r. był zatrudniony był 
asystent rodziny, który otoczył 11 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
wychowawczych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny finansowane są 
z budżetu Gminy i z innych źródeł -  rezerwy celowej z budżetu Państwa w 2018 r. wynosiły 34.382,35 
zł. Oprócz niewydolności opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach występuje również alkoholizm, 
bezrobocie, trudności ekonomiczne, upośledzenie umysłowe matki, złe warunki lokalowe, choroba 
psychiczna, przemoc psychiczne, zła sytuacja materialna, konflikty w rodzinie i niedostosowanie 
społeczne.
Gmina ma również obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. 
W 2018 r. koszty poniesione na utrzymanie dzieci w takich rodzinach wyniosły 33.383,13 zł.
Metody pracy asystenta rodziny skoncentrowane są na rozwiązywaniu problemów. Asystent jako osoba 
wspierająca , w czasie spotkań z rodziną, motywuje, podnosi poczucie własnej wartości, wspiera, 
wzmacnia , modeluje, informuje, podejmuje działania wychowawcze, towarzyszy, rozszerza kontakty, 
a czasami również przydziela zadania. Asystent w swoich działaniach nawiązuje również współpracę 
z wszystkimi instytucjami związanymi z daną rodziną tj. pracownik socjalny , kurator dzielnicowy, 
zespół interdyscyplinarnych, rodzina zastępcza , służba zdrowia, gminna komisja rozwiązywania 
problemów alkoholowych, PCPR, ZUS, KRUS.
Osiągnięte efekty pracy asystenta to podjęcie zatrudnienia, przez członków rodziny, podjęcie się kursów 
zawodowych, pozyskanie orzeczeń o niepełnosprawności, utrzymanie abstynencji w rodzinach 
z problemem alkoholowym, zainicjowanie remontów mieszkań, spotkania podopiecznych z terapeutą, 
psychologiem, odwiedzenie od myśli samobójczych.
Komisje zapoznały się ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok. 
Pytań nie było.
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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok -  stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach Maria
Kurpiecka - powiedziała, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa 
w oparciu o art. 4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
zatwierdzony przez Radę Gminę Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. Komisja została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy . W jej skład 
wchodzą osoby przeszkolone tj. dyrektorzy szkół pracownik GOPS, przedstawiciel policji i GKRPA 
w liczbie 7 osób. Komisja działa w oparciu o środki pozyskane przez Gminę z pobieranych opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach swojej działalności w 2018 r. 
GKRPA wydatkowała kwotę 44.416,15 zł w tym: w zakresie profilaktykę narkomanii oraz działań 
informacyjnych wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej młodzieży gimnazjalnej, działalność Punktu 
Konsultacyjno-Informacyjnego (porady psychologa i terapeuty), na prowadzenie działalności 
profilaktycznej i informacyjno-edukacyjnej w zakresie problemów alkoholowych. W ramach 
prowadzonej profilaktyki i informacyjno-edukacyjnej działalności dla dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych organizowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia i alternatywny sposób 
spędzania wolnego czasu. Program miał na celu hamowanie procesu degradacji osób uzależnionych od 
alkoholu i innych używek i jest kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych, promujących 
zdrowy styl życia.
Pytań nie było.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
za 2018 rok -  stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9.
Wójt C. Wojciechowski -  przedstawił list Prezesa Związku Samorządów Polskich zachęcający do 
przystąpienia do Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich. Dodał, że składka członkowska 
wynosi 0,10 zł od mieszkańca według stanu na 31 grudnia roku 2018.
Członek Komisji Budżetu i Finansów’ W. Świątkowski -  był zdania, że może nie na szczeblu 
ogólnopolskim, ale przynajmniej na szczeblu lokalnym porozumienie między gminami jest potrzebne 
np. tam gdzie działa firma „Błysk-Bis”. Firma Blysk-Bis występuje np. o podwyżkę do naszej Gminy, 
do Gminy Pułtusk, Gminy Sońsk i innych Gmin gdzie odbiera odpady komunalne z pozycji siły, 
a Gmina Gzy jest sama. Uważał, że jeżeli byłby silny związek samorządów, to firma „Błysk-Bis” 
liczyłaby się z samorządami. Poza tym taki związek mógłby wystąpić do Ministra Środowiska, żeby 
pomyślał o odpadach porolniczych (plastików), a nie liczył na to, że przypłynie statek z Chin. Wydaje 
mu się, że propozycja jest rozsądna i należałoby to rozważyć.
Członek Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Pychewicz - proponował, żeby dowiedzieć się na co 
przeznaczane są składki członkowskie.
Członkowie wspólnego posiedzenia Komisji stwierdzili, że przystąpienie do Stowarzyszenia 
Związku Samorządów' Polskich jest to temat do przeanalizow ania i przemyślenia.
Członek Komisji Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństw a Publicznego P. Kow nacki
-  na temat drogi powiatowej Gzy -  Ostaszewo powiedział, że droga nie jest ujęta w planach do 
przebudowy na najbliższe 5-lecie i za ten okres czasu będzie nią trudno przejść pieszo. Zaproponował, 
żeby Pan Wójt porozmawiał z Panem Starostą, żeby zrobił nalewki, iż w drodze są dziury i wyboje.



Zastępca Wójta C. Parzychowski -  przypomniał, że na wcześniejszym wspólnym posiedzeniu 
Komisji w pierwszej kolejności miała być realizowana droga powiatowa Kozłówka -Krzemień, 
w drugiej Szyszki-Ostaszewo, w trzeciej kolejności Gzy-Begno. Myśli, żeby poczekać, iż do
12 kwietnia 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.__
Gminy mogą złożyć 2 wnioski, a Powiat 3.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że w rozmowie Pan Starosta powiedział, że zamierza złożyć 
wniosek o dofinansowanie na cały ciąg drogi Dziamo-Ostaszewo.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  dodał, że Pan Starosta na pewno złożył wniosek o dofinansowanie 
na drogę Szyszki -  Ostaszewo o długości 1 km.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński - nadmienił, że droga Kozłówka -  
Krzemień jest w opłakanym stanie. Cały czas są w niej dziury i wyboje, co potwierdziła również członek 
tej Komisji Pani A. Chojnacka.
Wójt C. Wojciechowski -  poinformował, że zostało uchylone rozporządzenie Rady Ministrów 
Nr 16/2005 kadencja VIII, okres karencji 2015. Oznacza to pozbawienie większości obszaru gminy 
dopłat ON W -  dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.
Na terenie gminy pozostało tylko 5 sołectw, które będą miały nadal dopłaty do niekorzystnych 
warunków gospodarowania. Są to Sołectwo Begno, Grochy-Serwatki, Gzy-Wisnowa , Mierzeniec 
i Porzowo. Dopłaty dla obszarów niekwalifikujących się do wsparcia będą stopniowo zmniejszane 
w okresie maksymalnie 4 lat. Okres ten zaczyna się najpóźniej w 2019 r. Płatności te rozpoczynają się 
na poziomie nie wyższym niż 80% średniej płatności, na okres programowania 2007-2013 i kończą się 
w 2020 r. na poziomie nie wyższym niż 20%.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  w imieniu 
mieszkańców gminy pytała co z pracownikiem zajmującym się wydawaniem decyzji o warunkach 
zabudowy?
Zastępca Wójta C. Parzychowski- odpowiedział, że były ogłaszane 3 konkursy, ale nikt się nie zgłosił.
W celu przygotowywania projektów decyzji , w miesiącu lutym została podpisana umowa z firmą 
zewnętrzną, która przygotowuje projekty decyzji. Obecnie jest zatrudniona osoba z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Pułtusku w ramach prac interwencyjnych. Jednak musi to przejść odpowiednie 
procedury, co trochę trwa.
Wójt C. Wojciechowski -na temat odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez firmę 
Błysk -B is powiedział, że po ostatniej rozmowie z Panem Prezesem firmy, Pani sekretarka 
poinformowała, że Pan Prezes przystaje na propozycję jaką złożył tj. podwyższenie o 9,99% od 
września 2018 r, ze względu, że starał się przekonać , że już właśnie w tym miesiącu wzrosły koszty. 
Natomiast w rozmowie Pani Skarbnik w powyższej sprawie z Regionalną Izbą Obrachunkową coś 
takiego nie może mieć miejsca, ponieważ Pan Prezes pismo o podwyżkę od stycznia 2019 r. złożył 
w miesiącu grudniu 2018 r., dokumentując, że koszty wzrosły od stycznia 2019 r. W związku z tym 
porozumienia nie można podpisać za cały okres. Sprawę też analizowała obsługująca Gminę Pani Radca 
Prawny obsługujący Gminę, która powiedziała, że porozumienie nie powinno być podpisane wstecz. 
Pani Radca Prawny twierdzi, że jeżeli będą zagwarantowane i zatwierdzone na podwyżkę pieniądze 
(35.000 zł) na najbliższej sesji 28.03.2019 r., to aneks do umowy może być podpisany od 
1.04.2019 r. Jednocześnie zaznaczył, że przy cenie 11 zł Gmina nie bilansuje śm ieci, co nie powinno 
mieć miejsca, gdyż nie powinna dokładać do śmieci, ani też na śmieciach zarabiać.
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Jeśli chodzi o odpady porolnicze, to sytuacja nieco się poprawiła. Worki białe po nawozach, pojemniki 
po olejach zbiera firma z Leszna.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji J. Swiderska 
ogodz. 18.00 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji. ____
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