
Protokół Nr 12/12 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu 


odbytego w dniu 27 kwietnia 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem 


Emilii Oleksa - Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 


Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Przewodniczący Komisji wskazali, że wspólne 
posiedzenie Komisji będzie prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego - Emilia Oleksa. 

r 	 Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia 
Oleksa - o godz. 10.00 otworzyła wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu. Po powitaniu członków 
Komisji i zaproszonych gości oświadczyła, iż zgodnie z listami obecności na 15 członków 
obydwóch Komisji aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 członków Komisji tj. 7 członków 
Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i 7 członków Komisji Rolnictwa 
i Budżetu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Listy obecności stanowią załącznik nr l do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
I. Barbara Polańska 	 - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta Gminy 
3. Elżbieta Głowacka 	 - Skarbnik Gminy 
4. Jadwiga Frąckiewicz - kier. ZOSz. w Gzach 
5. Janina Dąbrowska 	 - dyr. PSP w Gzach 
6. Danuta Ojrzeńska 	 - dyr. PSP w Skaszewie 

• 7. Agnieszka Domańska - dyr. PG im. Papieża Jana Pawła II w Gzach 
8. Jolanta Kurpiecka 	 - specjalista pracy socjalnej GOPS w Gzach 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 
l. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach. 
2. Projekt uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich 

obwodów. 
3. Projekt uchwały w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy 

szkołach podstawowych. 
4. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy Gzy w sprawie konsolidacji długu Gminy Gzy. 
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
6. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012. 
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy użytkowania. 
8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Gzy. 
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9. Rozpatrzenie wniosku Rady Sołeckiej wsi Skaszewo . Włościańskie o przekazanie na 
cele sołeckie ( świetlica wiejska) pomieszczenia po filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Gzach. 

10. Sprawy bieżące gminy. 

Pnewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimien Żebrowski - zaproponował, 


żeby pkt 7 proponowanego porządku posiedzenia był rozpatrywany jako pkt l. 

Komisje zaakceptowały powyższą zmianę porządku posiedzenia. 

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


Publicznego Witold Czapliński. Aktualna ilość członków Komisji biorących udział 


w posiedzeniu - 8. 

Na wniosek Przewodniczących Komisji Komisje przez aklamację przyjęły następujący 


porządek posiedzenia: 

• 	 l. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia urnowy użytkowania. 
2. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach. 
3. Projekt uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich 

obwodów. 
4. Projekt uchwały w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy 

szkołach podstawowych. 
5. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy Gzy w sprawie konsolidacji długu Gminy Gzy. 
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012. 
8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Gzy. 
9. Rozpatrzenie wniosku Rady Sołeckiej wsi Skaszewo - Włościańskie o przekazanie na 

cełe sołeckie ( świetlica wiejska) pomieszczenia po filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Gzach. 

10. Sprawy bieżące gminy. 
Ad. pkt l. 
Wójt Gminy Barbara Polańska - powiedziała, że w projekcie uchwały chodzi o Ochotniczą 
Straż Pożarną w Gzach. Przypomniała, że w ubiegłym roku prowadziliśmy procedurę 

przekazania działek ze Skarbu Państwa na Gminę Gzy. Obecnie Gmina Gzy jest właścicielem 
dwóch działek tj. działki zabudowanej budynkiem i działki niezabudowanej . 
W związku jest prośba z jej strony i strony UŻ)'lkowników o nieodpłatne przekazanie na 
podstawie urnowy użyczenia całości działek wraz z istniejącym budynkiem OSP. Dodała, że 

z przekazaniem wiązały się koszty, iż jedna z działek była zabudowana, natomiast budynek 
nie był naniesiony na mapie. Dlatego też musieliśmy zatrudnić geodetę, wszystkie sprawy 
formalne zostały załatwione, a teraz została ostatnia, przekazanie nieruchomości 

w użytkowanie. Wyjaśniła, że jeżeli będzie to własność gminy, OSP nie będzie mogła 

występować o różnego rodzaju dotacje. 
Pytań nie było 
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Przewodniczący Komillji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania. 


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

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


w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również poddał pod 

głosowanie w/w projekt uchwały. 


Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" także pozytywnie 

zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu . 


• 

• Ad. pkt 2. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że stosowna uchwała o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Gzach została podjęta. Uchwała została przesłana do organu nadzoru 
prawnego jak również do Kuratorium. Kuratorium do uchwały odniosło się pozytywnie. 
Następnie odczytała treść pisma w sprawie wydania opinii dotyczącej zamiaru likwidacji 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach. Poinformowała, że obecnie należy podjąć 

ostatecznie uchwałę w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach. 
Nadnieniła, że tak jak we wstępnej uchwale tak i w uchwale o likwidacji szkoły, uczniowie 
mają możliwość kontynuowania nauki w PSP w Przewodowi e Poduchownym i w PSP 
w Skaszewie Włościańskim tzn. że likwidowany obwód szkolny jest podzielony na 2 szkoły. 
Jest to podział prawny. Natomiast decyzja, do której szkoły rodzic pośle dziecko, należy do 
rodzica. Dodała, że do uchwały należy napi sać jeszcze uzasadnienie 
Przewodniczący Komillji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Gzach . 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz l głosie "wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komillji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również poddał pod 

głosowanie w/w projekt uchwały. 


Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za", 

przy 2 głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" także pozytywnie 

zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 3. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że sieć szkół podstawowych będzie taka jak powiedziała 


wcześniej , zgodnie z przekazanym projektem uchwały. 


Przewodniczący Komillji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych 

oraz granic ich obwodów. 




- 4 

• 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również poddał pod 

głosowanie w/w projekt uchwały. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" także pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że sieć oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy 
publicznych szkołach podstawowych jest taka sama jak w projekcie uchwały w sprawie sieci 
publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych 

zorganizowanych przy publicznych szkołach podstawowych. 

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

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


w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również poddał pod 

głosowanie w/w projekt uchwały . 


Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 


przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" także pozytywnie 

zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt S. 

Skarbnik Gminy Eltbieta Glowacka - poinformowała, że temat konsolidacji długu Gminy 

Gzy był już przy opracowywaniu budżetu i jego zatwierdzaniu na 2012 rok. W Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Gzy pisała, że będzie potrzebna konsolidacja długu gminy ze 

względu, że WPF Gminy Gzy została po raz pierwszy opracowana od roku 2011. W WPF 

Gminy jest pokazywane jak gdyby cała ciągłość wydatków i dochodów jak również spłata 


zaciągniętego kredytu na okres, kiedy został zaciągnięty kredyt. Przypomniała, że latach 

poprzednich warunki według starej ustawy z 2005 r. o finansach publicznych, pozwalały, że 


można było np. brać kredyt na kredyt i wskaźniki, które obowiązywały ze starej ustawy były 


przyjazne gminom. Wówczas warunkiem było, żeby nie przekroczyło zaciągniecie kredytu 

15% spłata w danym roku i 60 % zadłużenie gminy. Natomiast nowa ustawa wprowadziła 


bardzo rygorystyczne warunki, które obowiązują od 2014r. , a w zasadzie od już, że gmina 

musi spełnić warunek art. 243 ustawy tzn. ma wpływ na wskaźniki - wydatki bieżące gminy 

i zadłużenie gminy. W związku z tym, że wskaźnik w 2014 r. liczy się ze średniej z lat 

2011,2012,2013, w roku 20 14 musi być osiągnięty, a u nas poprzednie raty kredytu były 


wyżej ustalone, przy pomocy firmy, która zajmuje się analizami gmin, pozwoliła nam jeszcze 

opracować WPF na w/w lata i propozycja jest, żeby zdolność gminy poprawić, skonsolidować 




- 5 

• 

część długu w wysokości 1.481.000 zł., wydłużyć do 2020 r., co pozwoli na dalsze 
finansowanie głównie zadań majątkowych i jak gdyby nie spowoduje zadłużenia dalszego 
gminy, ale pozwoli na ciągłe wykonywanie zadań w tych latach. Zostało to opracowane 
tabelarycznie w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gzy i pokazane jak to się ma do roku 2020. Poprosiła o pozytywne zaopiniowanie 
stanowiska w sprawie konsolidacji długu Gminy Gzy. Zostanie ogłoszony przetarg i wybrany 
bank, który da najbardziej korzystne warunki. Przypomniała, że nie zwiększa to zadłużenia, 
pozwoli na poprawienie zdolności jak również zachowanie przede wszystkim ustawowych 
wskaźników, które będą obowiązywały od 2014 r. i dalej. 
Nadmieniła, że mówi się wskaźniki te są bardzo rygorystyczne dla gmin i związki gmin 
domagają się, żeby trochę je obniżyć. Ale myśli, że przy obecnej sytuacji finansowej budżetu 
państwa i kryzysie jaki jest w kraju, zostanie to zachowane i ustawa będzie funkcjonować 
w takiej wersji jak jest. 
Wójt B. Polańska - dodała, że nasza gmina ma w tej chwili 45% zadłużenia i musimy 
konsolidować dług, który mamy. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński 
zapytał, czy konsolidacja jest korzystniejsza? 
Skarbnik E. Glowacka - odpowiedziała, że myśli, że według prognoz być może, że już 

w 2014 r. będzie można zaciągnąć kredyty, iż według wyliczonych danych, prognoz bardzo 
ostrożnych, relacje mamy, że w 2014 r maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 

zobowiązań w 2014 r. - 4,84 %, relacja planowana łącznej kwoty spłat 2014 r. - 3,73%, 
w roku 2015 maksymalny dopuszczalny wskaźnik - 11,58%. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński 
powiedział, że sytuacja cały czas będzie na jednakowym poziomie. 
Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, że na razie tak. Dodała, że według prognozy, jeżeli 
to by się spełniło, to dochody i wydatki bieżące jakie żeśmy zaplanowali, to w 2013 r. na 
wydatki majątkowe z własnych środków byśmy już mieli kwotę 1.200.000 zł., ale jest to 
prognoza bardzo optymistyczna. Ale przy wydatkach bieżących jakie są planowane myśli, że 
powinniśmy osiągnąć wskaźnik, bo dochody są bardzo minimalne - 2% zaplanowane wyżej 
w stosunku do lat poprzednich, czyli nie wysoko. Uznała, że trudno powiedzieć, jest to 
prognoza. Dodała, że my też prognozowaliśmy wcześniej dochody wyższe, a stało się jak się 
stało, że dochody przez ostatnie lata zaczęły spadać. Myśli, że przy pomocy specjalnego 
programu i wyspecjalizowanej jednostki, która się tym zajmuje, prognoza powinna być w 
miarę realna. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński 
zapytał, czy jak będą po 2013 r. ustalone programy unijne na lata 2014 - 2020 i będą 
przeznaczone fundusze europejskie na gminy, na lokalne samorządy, czy będzie nasza gmina 
w stanie wystąpić o takie fundusze? 
Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, że jeżeli by tak kształtowały się wydatki bieżące 
i dochody, to tak, bez żadnych problemów. Myśli, że ruchy wszelkiego rodzaju, które 
planujemy, od stycznia 2013 r. pewne zmiany strukturalno-organizacyjne, które trzeba robić, 
żeby wydatki bieżące trochę ścinać, to myśli, że jest to możliwe. 
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Powiedziała również, że pozyskanie środków, dochodów do budżetu jest korzystne, iż 


wpływa na wskaźnik dochodów ogółem. Dodała, że kredyt zaciągany na zadania 


inwestycyjne unijne nie wchodzi do wskaźnika zadłużenia. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Ołeksa 
poddała pod głosowanie przedstawione stanowisko w sprawie konsolidacji długu Gminy Gzy. 


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

przy Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów"wstrzymujących" zajęła pozytywne stanowisko 


w/w sprawie. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również poddał pod 


głosowanie przedstawione stanowisko. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 


przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" także zajęła pozytywnie 

stanowisko w sprawie konsolidacji długu Gminy Gzy. 


Ad. pkt 6 i 7. 
Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, że w zasadzie już nawiązała do zmiany. W projekcie 

uchwały pokazane zostały wskaźniki jakie wynikają z art. starej ustawy i z nowej . Zmiany są 
powiązane ze zmianami zarządzeniem w miesiącu kwietniu, zostały wprowadzone zmiany 

Zarządzeniem Wójta dotyczące dochodów z tytułu głównie podatku akcyzowego, który ma 
wpływ na ogółem dochody i wydatki oraz proponowanej zmiany planu wydatków bieżących 
i majątkowych oraz rozchodów w projekcie uchwały Rady Gminy Gzy w sprawie zmian 

budżetu gminy. W projekcie uchwały dokonano wydatków w planie w poszczególnych 
latach, dostosowano do konsolidacji kredytu. Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 mają się 
następująco: rok 20ł2 - 6,47% - spłata kredytu i odsetek, zadłużenie - rok 2012 - 39,68%, 

rok 2013 - spłata 4,35%, zadłużenie rok 2013 - 35,23%, rok 2012r. i 2013 - nie spełniają 

art. 243. Od roku 2014 zostały zachowane relacje : 
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik Relacje planowanej łącznej kwoty 
spłaty zobowiązań art. 243 spłaty zobowiązań do dochodów 
rok 2014 - 484% rok 2014 - 3,73% 
rok 2015 -11,58% rok 2015 - 5,05% itd. 

W WPF znajdują się zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta i projektem w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012. 
Poinformowała, że w zmianach otrzymaliśmy ostateczną decyzję Ministra Finansów, po 

zatwierdzeniu budżetu państwa ustawy budżetowej na 2012 r. subwencji oświatowej. Została 

ona zwiększona o kwotę 49.272 zł. w stosunku do projektu budżetu. Ale automatycznie 

zmniejszono nam udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do 
projektu o kwotę 51.340 zł. W związku z tym na deficycie mamy o 2.068 zł. mniej 

dochodów globalnie jak do budżetu. W związku z tym, kwotą 2.068 zł. zostało uzupełnione w 
planie zwiększeniem podatku od nieruchomości od osób prawnych i w związku z tym 
dochody pozostały bez zmian. 

W wydatkach, w dziale Transport i łączność zwiększyliśmy na wydatki majątkowe o kwotę 
170.899,50 zł. 
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Jest to zmiana klasyfikacji budżetowej w zadaniach realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego na modernizację i remonty dróg, które są w planie, przeniesiono na zadania 
inwestycyjne i zwiększono o 20.000 zł z wolnych środków na modernizację dróg, z uwagi na 

wynikaj ące potrzeby. 
Obsługa długu publicznego - zwiększenie o kwotę 20.971 zł. 

Spłata kredytów 405.302,42 zł. tj. z nadwyżki 189.029 zł. i wolnych środków - 216.273,42 
zł. 

Zmiany, które są w projekcie uchwały również zostały wprowadzone do projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. 
Ogółem dochody gminy wynoszą: 9.974.570,40 zł w tym: 
- dochody bieżące w kwocie 9.854.570,40 zł 

- dochody majątkowe w kwocie 120.000 zł. 
Wydatki ogółem: 9.785.541,40 zł w tym: 

- wydatki bieżące w kwocie 9.294.410,90 zł 

- wydatki majątkowe w kwocie 491.130,50 zł. 


Nadwyżka budżetu - 189.029 zł, która jest już od kilkunastu lat po raz pierwszy się pojawiła 


jest na spłatę kredytów. 

Przychody budżetu - 216.273,42 zł na spłatę kredytów. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Jadwiga Koc 
zapytała Panią Skarbnik, z czego powstała nadwyżka? 


Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że nadwyżka budżetu jest to różnica pomiędzy 


dochodami, a wydatkami budżetu. Nadwyżka budżetu powstaje, kiedy dochody są wyższe od 

wydatków. Deficyt powstaje wtedy, kiedy dochody są niższe, a wydatki wyższe, z tym, że 


jeżeli występuje deficyt, to musi być wskazane źródło pokrycia deficytu. 


Więcej pytań nie było. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
poddała 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 O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 


w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. żebrowski - również poddał pod 


głosowanie w/w projekt uchwały . 


Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 


przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" także pozytywnie 

zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy 

na rok 2012. 
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Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za", 

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


w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również poddał pod 

głosowanie w/w projekt uchwały. 


Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 g/osami "za", 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" także pozytywnie 

zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Kaczorowski 

- poprosił o zmianę porządku posiedzenia, żeby pkt 9 był rozpatrywany jako 8. 


• Na wniosek Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publ icznego E . 
Oleksa - Komisja przez aklamację przyjęła zmianę porządku posiedzenia tj. zamianę pkt 9 na 
8. 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowskiego - Komisja 

również przez aklamację przyjęła w/w zmianę. 


Ad. pkt 8. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że do niej i Rady Gminy wpłynęło pismo od Rady 
Sołeckiej wsi Skaszewo Włościańskie z prośbą o przekazanie na cele sołeckie ( jako 
świetlica wiejska) pomieszczenia po filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach. 
Wyjaśniła, że filia GBP była w oddzielnym zupełnie budynku. W związku z tym, że było tam 
ogrzewanie na piece elektryczne i były olbrzymie koszty, wyremontowaliśmy 

1 pomieszczenie obok kot/owi przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie. W tej 
chwili nie ma tam toalety, ale będzie zrobiona. Jest tam kuchnia i 2 pomieszczenia i jest to 
oddzielny budynek, który w tej chwili zostaje nieużyteczny. Pan sołtys składając wniosek 
przedstawił, że mieszkańcy zagospodarują budynek np. ze środków funduszu sołeckiego. Jej 
zdaniem, budynek jest w miarę w dobrym stanie. Jest tylko kwestia ogrzewania, które jest 
elektryczne. Wola mieszkańców jest taka, żeby można się tam spotykać, żeby wykorzystać na 
cele jako świetlica wiejska. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski - uważał, że mieszkańcy chociaż 

się zaopiekują i budynek nie będzie stał pusty. 
Wójt B. Polańska - dopowiedziała, że jest to ładny budynek, znajduje się w parku, obok 
dawnej Szkoły Podstawowej w Skaszewie. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
poddała 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 O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również poddał pod 
głosowanie w/w projekt uchwały. 
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Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" także pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieueństwa Publicznego E. Oleksa 
poddała pod głosowanie wniosek Rady Sołeckiej wsi Skaszewo Włościańskie o przekazanie 
na cele sołeckie (świetlica wiejska) pomieszczenia po filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Gzach. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie rozpatrzyła w/w 
wniosek. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budtetu K. Żebrowski - również poddał pod 
głosowanie w/w wniosek. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" także pozytywnie 
rozpatrzyła w/w wniosek - który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
Wniosek Rady Sołeckiej wsi Skaszewo Włościańskie z prośbą o przekazanie na cele sołeckie 
(jako świetlica wiejska) pomieszczenia po filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 


W tym momencie współne posiedzenie Komisji opuścił członek Komisji Oświaty, Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Kaczorowski pomniejszając ilość członków Komisji 
biorących udział w posiedzeniu do 7 osób. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim Danuta Ojrzeńska 
- nadmieniła, że Pani Wójt wspominała, że w budynku kotłowni znajduje się filia biblioteki 
gminnej i będzie przeprowadzany remont toalety. Przy tej okazji ma gorącą prośbę , żeby 

wykonać drobne malowanie szczytu od frontu budynku, ponieważ po wymianach okien 
wygląda mało elegancko. Dodała, że budynek ten przy okazji remontu szkoły trochę 

odmalowany, natomiast w tej chwili to obwódki są mało efektowne. Następnie 

poinfonnowała, że chodzi jeszcze o jedną sprawę. A mianowicie, budynek gospodarczy 
przy szkole, w który jest dzierżawiony przez Telekomunikację ma przeciekający dach. 
Poinfonnowała, że jakiś czas temu, w 2004 r. dach był remontowany ze środków szkolnych. 
Natomiast w tej chwili nie ma takiej możliwości, żeby środki finansowe przeznaczyć na 
remont dachu. A O ile pamięta, to Telekomunikacja dosyć rygorystycznie do tej kwestii 
podchodzi. Nawet była straszona pismami w kwestii odpowiedzialności finansowej za 
uszkodzone urządzenia telekomunikacyjne. W związku z tym chciałaby, żeby w tej kwestii 
gmina jakieś działania podjęła. Dodała, że umowa jest zawarta z dyrektorem, a jakieś środki 
finansowe wpływają do urzędu gminy. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że jeśli chodzi o elewację - pomalowanie, to nie ma problemu. 
Kupimy farbę, mamy pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Puhusku. A z dachem, to 
kwestia sprawdzenia w jakim to zakresie, jaki to obszar, także w tej chwili to ... 



- 10 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzislaw Sierzan 
powiedział, że może raczej się nie opłaci skórka za wyprawkę, że trzeba zobaczyć umowę, 


na jakich warunkach. 

Wójt B. Polańska - przymała, że tak. Powiedziała, że jeżeli budynek stoi, to w tej chwili nie 

ma maczenia, bo będzie niszczał nasz budynek. Zobaczymy, co tam trzeba zrobić. 


• 

Ad. pkt 9. 
Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Jolanta 
Kurpiecka - w imieniu kierownik GOPS przedstawiła dokument jaki jest sporządzony 
z powodu zmiany ustawy o pomocy społecznej z dnia 18 marca 2012 r. pod nazwą" Ocena 
zasobów pomocy społecznej" składający się z 46 stron, a do tej pory nazywany w trochę 
okrojonym kształcie "Bilans potrzeb". 
Poinformowała, że z powyższym dokumentem GOPS-sy mają obowiązek zapomać rady 
gmin do dnia 30.04.2012 r. Dalej zbiera dokument Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej, a następnie dokument jest przekazywany do Wojewody, gdzie są opracowywane 

plany ogólne. 

Dokument dotyczy sytuacji demograficznej i społecznej na terenie gminy Gzy i obejmuje lata 

2009,2010,2011 i rok prognozy - 2012. 


:» Liczba mieszkańców w gminie wynosi ok. 4000 i tendencja się utrzymuje. 
Jeśli chodzi o osoby bezrobotne, to dokument został opracowany na podstawie danych 
z Powiatowego Urzędu Pracy w Puhusku. 

:» Osoby bezrobotne ogółem na terenie gminy: 

2009 r. -186,2010 r. - 233,2011 - 262 

- osoby długotrwale bezrobotne: 

2009 r. - 92,2010 r. -119, 2011 r. -135 

- osoby z prawem do zasiłku: 


2009 r. - 34, 20 lOr. - 44,20 lIr. - 49 

:» Osoby korzystające z pomocy społecznej w gminie: 


- liczba osób, którym przyznano decyzje o świadczeniach: 


2009 r. -139, 2010 r. - 151,2011 r. -136, prognozy na rok 2012 - 160. 

:» Są to nie tylko wybitnie świadczenia pieniężne, ale również świadczenia w postaci 

pracy socjalnej, posiłków w szkole, wszelkie świadczenia w różnej formie. 
:» Powody z jakich osoby korzystają ze świadczeń pomocy społecznej: 
ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo

wychowawczych, rodziny niepe/ne, rodziny wielodzietne, alkoholizm, narkomania, potrzeba 

ochrony macierzyństwa, bezdomność, opuszczenie zakładu karnego, przemoc w rodzinie, 

zdarzenia losowe. 

Reasumując, największy problem stanowią niskie dochody wśród mieszkańców gminy. 

Kryterium dochodowe pomocy nie jest podwyższane od 2006 r .. Trudno utrzymać rodzinę za 

351 zł. na I osobę. 


- osoby korzystające z tytułu bezrobocia: w roku 2009 - 55, 2010 - 53, 2011 - 54. 
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- z tytułu niepełnoprawności korzysta kilkanaście osób, w tym kilka w Domu Pomocy 
Społecznej na terenie gminy. Są to stali mieszkańcy, zameldowani, GOPS swoją opieką 
obejmuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. 

- z powodu alkoholizmu korzysta 7-8 osób. 
- zdarzenia losowe - w 2010 r. miały miejsce 2 pożary, w 20 lir. - 1 pożar, gdzie trzeba było 

wspomóc rodziny. 
);> Wydatki na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej: 

- zadania własne gminy: zasiłki celowe jednorazowe i dożywianie. 
W dożywianiu dzieci w szkole udział środków własnych wynosI 20%, pozostałe środki 
pochodzą z budżetu państwa. 
Kwoty wydatkowane na zadania własne gminy: 
rok 2009 -163.000 zł, 2010 - 299.000 zł. (w tym środki finansowe dla osób 
poszkodowanych w pożarze), 2011 - 249.000 zł. 
- zadania zlecone: 
rok 2009 - 92.000 zł , 2010 -11.000 zł., 2011 -12.000 zł. 
- zasiłki stałe na terenie gminy: obecnie 17, wcześniej 19, 20. 
Są to zasiłki dla osób, które z innych instytucji nie mają możliwości otrzymania żadnego 
świadczenia, ani renty, ani innego świadczenia , iż stan zdrowia nie pozwolił na 
wypracowanie lat składkowych. Są to osoby zameldowane na stałe z ZOL, DPS i terenu 
gminy-lO osób, 
- zasiłki okresowe: 
rok 2009 - 36.000 zł, 2010 - 53.000 zł, 2011 - 35.000 zł. , na rok 2012 przewidywane jest 
48.000 zł. 


- zasiłki celowe: 

rok 2009 - 55.000 zł. , 2010 - 82.000 zł, 2011 - 44.000 zł ., na rok 2012 przewidywana kwota 

wynosi - 45.000 zł. 


- posiłki: 


rok 2009 - 47.000 zł., 2010 r. - 63.000 zł, 2011- 69.000 zł, prognozowana kwota na 2012 r. 
90.000 zł. 


GOPS dożywianiem obejmuje ponad 100 dzieci. 

- usługi specjalistyczne finansowane z budżetu państwa: 


pomocą objęto l dziecko, kwota roczna - 11.000 zł. 


- sprawienie pogrzebu: 

Od roku 2009 nie było sytuacji, żeby była konieczność sprawienia pogrzebu. W 2009 r. 


wydano 2.000 zł . 


- odpłatność za DPS: 

l mieszkanka z terenu gminy w DPS w Ciechanowie, roczny koszt utrzymania w 2009 r. 

23.000 zł, 2010 - 25.000 zł, 2011-28.000zł, prognoza na 2012 r. -29.000 zł . Jest to osoba 

nie mająca żadnej rodziny. 

GOPS zajmuje się również wypłatą świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych. 
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- zasiłki rodzinne i dodatki : 


rok 2009 - 611.000 zł, 2010 - 640.000 zł , 2011 - 587 .000 zł. przewidywana prognoza na rok 


2012 - 590.000 zł. 


- świadczenia pielęgnacyjne: 


520 zł miesięcznie na członka rodziny, który ma niepełnosprawność w stopniu znacznym 


i osoba, która sprawuje opiekę i spełnia odpowiednie warunki może też uzyskać taką kwotę i 


oprócz tego zasiłki pielęgnacyjne po 153 zł miesięcznie. 


- zasiłki jednorazowe dla osób z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe" 


rok 2009 - 50, 2010 - 42, 2011 - 43 , przewidywana prognoza na rok 2012 - 45 


- zaliczki alimentacyjne: 


rok 2009 - 29.000 zł, 2010 - 26.000 zł, 2011 - 25.000 zł, przewidywana prognoza na rok 


2012 - 24.000 zł. 


Oprócz tego od niektórych świadczeń opłacane są składki zdrowotne tj. świadczenia 


opiekuńcze i stałych zasiłków . 


~ Kadra GOPS: 

- l kierownik, 

- 2 pracowników socjalnych w terenie, 

- l pracownik zajmuje się świadczeniami rodzinnymi. 

Zwiększona kadra pracownicza była przez okres 3-ch lat przy realizacji projektów 

systemowych. Osoba ta była zatrudniona ze środków unijnych. 

W roku 2012 GOPS nie przystąpił do projektu. 

Według sytuacji demograficznej gminy wynika, że dużo jest osób w wieku starszym, po 80

ciu latach i na przyszłość będzie problem z zapewnieniem opieki osobom starszym, 

ponieważ niektóre osoby są same. A jeśli nie całkiem same, że nie mają dzieci, to dzieci 

pracują, gdzieś są daleko i robi się problem. Do tej pory GOPS stara się robić usługi 

opiekuńcze w ten sposób, że uzyskuje środki na prace społecznie-użytecznie gdzie 60 % 

środków finansowanych jest z PUP, 40% dokłada gmina i kilka osób po 2 godziny dziennie 

świadczy pomoc na miej scu dla osób najbardziej samotnych i chorych. 

Jeśli chodzi o kierowanie osób do Domu Pomocy Społecznej , to kwoty są straszne, 25.000 zl. 

rocznie za miejsce dla l osoby. Dlatego GOPS stara się trzymać jak najdłużej w środowisku 

domowym. 

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

oprócz środków finansowych GOPS dostaje środki rzeczowe np. art. żywnościowe i je 

rozdaje? 

Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach 
J. Kurpiecka - odpowiedziała, że w latach poprzednich 2009 - 20 10 GOPS dostawał 


z Polskiego Czerwonego Krzyża w Pułtusku. Wtedy były wyższe kryteria, na osobę nie 


mogło przekraczać 526 zł. na l osobę w rodzinie. GOPS zajmował się dystrybucją artykułów 


spożywczych głównie z Banku Żywności . Natomiast obecnie nie mają, ponieważ jako gmina, 


gdyby chcieli uzyskać żywność, trzeba wpłacić kwotę 2.500 zł do ok. 3.000 zł. 


Inne gminy uzyskują artykuły żywnościowe za pośrednictwem stowarzyszeń. 
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc - wyjaśniła, że 

pyta dlatego, że w terenie jest opinia, że GOPS dostaje środki rzeczowe i daje je pijakom. 
Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach 
J. Kurpiecka - powiedziała, że zawsze działka GOPS jest wrażliwa i zdaje sobie z tego 
sprawę, ale pijak też jest człowiek i często ma rodzinę. Poinformowała, że GOSP drugi rok 
nie ma takich artykułów. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski - w sprawie Domów Opieki 
Społecznej dla starszych osób powiedział, że utrzymanie osoby to koszt 28.000 zł rocznie, 
a przeciętny rolnik dostaje 7.000 zł. rocznie, wzrasta wszystko 4-krotnie. 
Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach 

• 
J. Kurpiecka - poinformowała, że na utrzymanie mieszkańców składa się wynagrodzenie 
ludzi w biurze, w pralni i stołówce. Jest też za tym, żeby koszty utrzymania były niższe, ale 
tak jest. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - dodał, że wie, że nie zależy to od 
szczebla gminy, ale gdzieś błąd tkwi. Podkreślił, że mówi pod względem na przyszłość, bo 
my się już starzejemy, a jaka opieka będzie nad nami, czy nad naszymi kolegami nie 
wiadomo. Chodzi o to, kto to ma zapewnić, jaka ma być na przyszłość w takich przypadkach? 
Dodał, że obecnie GOSP w Domu Pomocy Społecznej ma l osobę, ale co by było gdyby 
pojawiło się 10- 15 osób? Uznał, że jeśli pojawi się tyle osób, środki nie będą wystarczające. 
Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach 
J. Kurpiecka - odpowiedziała, że byłaby tragedia. Jeśli jest rodzina, to do alimentacji 
zobowiązana jest rodzina. Ale są przypadki , kiedy nie ma rodziny. Dodała, że Pani, która 
przebywa w DPS to wdowa bezdzietna, niewidząca i nie można zostawić jej bez pomocy. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - powiedział, że wydawało mu się, 
że utrzymanie zbiorowe powinno być tańsze jak pojedynczego człowieka, a okazuje się, że 
jest bardzo wysokie. 
Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach 
J. Kurpiecka - przypomniała, że do 2004 r. utrzymanie w Domu Pomocy Społecznej było 
finansowane z budżetu państwa. Zmiana ustawy z 2004 r. spowodowała to, że tylko na starej 
zasadzie poprzednie osoby zostały wcześniej przyjęte, a wszystkie, które do Domu Pomocy 
Społecznej dostały się po 2004 r. jest odpłatność od rodziny bądź od gminy. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - uznał, że państwo na temat 
różnych pomocy dużo mówi i dużo stron pisze, tylko ze stron wynika jak nie dać. 
Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzacb 
J. Kurpiecka - poinformowała, że dlatego swego czasu GOPS wysyłał dokumenty 
o umieszczenie w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, gdzie jest inna zasada finansowania 
tj. 70% z renty i 30% z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale ZOL są zapchane, przyjmowane 
są ciężkie stany, leżące, wymagające zabiegów. 
Członek Komillji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - był zdania, że podobnie jest 
z progiem umożliwiającym korzystanie z opieki, gdzie od 15 lat jest 351 zł. W tym 
przypadku wychodzi, że w rodzinie ktoś za 351 zł musi się utrzymać. 
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Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach 
J. Kurpiecka - poinformowała, że rodzice z dzieckiem za 1.053 zł mają wszystko zapewnić 


tj . wyżywienie, mieszkanie, ubranie, szkołę· 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - uznał, że ten system jest chory. 

Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach 

J. Kurpiecka- jej zdaniem, jeśli się nie podwyższa kryterium, to chyba jest brak jest 
pieniędzy na te świadczenia. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - powiedział, że dużo się mówi, że 
państwo pomaga, chce pomagać. Tylko tak, jak kiedyś był program w telewizji , nagrody 
w Sejmie ileś milionów złotych, ale i powiedziano, ile bułek dla dzieci poszło, które na 
miliony się nie przeliczają. 
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 20 II dla gminy Gzy - stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu . 

Ad. pkt 10. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że od poniedziałku 30.04.2012 r. będą równane drogi, 
jeś li nie popada. Odkładaliśmy to już 5 razy, że nawet denerwował się już właściciel. Ale jest 
bez sensu jest wydawać pieniądze jak co trzeci dzień, czy co drugi dzień padają deszcze. 
Ma nadzieję , że przez wolne dni będzie ładna pogoda i od poniedziałku od godz. 8.00 
równiarka będzie równała drogi. Dodała, że nawet zastanawialiśmy się, czy równania nie 
przeciągnąć i zrobić razem ze żwirowaniem. Ale jest bardzo dużo telefonów od sołtysów, 

objechała drogi i doszła do wniosku, że drogi żWirowe w tej chwili wymagają porównania. 
Nadmieniła, że będzie prosiła i rozmawiała z sołtysami, żeby przypilnować, jeśli jest 
równiarka i będziemy podpisywać , ile godzin na danej wsi będzie operator. Operator 
równiarki będzie się kontaktował z sołtysem i będzie to uzgadniane. 
Latanie dziur na drogach powiatowych zaczęte. Z jej strony było bardzo dużo telefonów. 
Dyrektor i kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Puhusku obiecali, że dziury będą 
połatane. 

Jeżeli chodzi o drogę w Pękowie, to przy tej okazji łatania dziur na drogach powiatowych 
zostaną połatane dziury w tym roku. Uzgodniła z Powiatem, żeby było jak najtaniej. 
Zaznaczyła, że droga do tej pory się trzymała. W tej chwili w kilku miejscach są dziury na 
całej szerokości asfaltu. Uznała, że w tym roku dziury zostaną połatane, a na drugi rok trzeba 
będzie pomyśleć o nakładkach , czy czyś innym, bo robi się to samo co w Słończewie . 

Członek Komisji Rolnictwa i BuMetu J. Grochowski - powiedział, że teraz po deszczach, 
miejscami niedługo nie będzie można przejechać. Następnie poinformował, że na zakręcie 
w stronę Dziarna skruszył s ię asfalt. 
Wójt B. Połańska - wyjaśniła, że będziemy ogłaszać przetarg na drogę w Wójtach -
Trojanach, ale nie mamy jeszcze z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych i może jak będzie wykonawca, to wykorzystamy i myśli, że 
w Słończewie 2 przepusty należy zrobić, ponieważ się już nie da jeździć. A w związku z tym 
musimy trochę pieniędzy na remonty dróg wydać . 

W tej chwili mamy 2-ch pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy, odkrzaczamy drogi 
gminne. Natomiast nie mamy co zrobić z wyciętymi krzakami. 
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Marian Jakubaszek - wspomniał o Panu 

Czarneckim. 

Wójt B. Polańska - uznała, że Pan Czarnecki jeśli przyjedzie, wytnie naj grubsze krzaki, 

a najdrobniejsze zostawi. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grocbowski - dodał , że Kierownik Gminnej 

Spółki Wodnej w Gzach kontaktował się z Panem Czarneckim, żeby przyjechał i zabrał 


wycięte krzaki. Ale trudno się z nim dogadać . Chciałby, żeby jeszcze za wycięte krzaki mu 

płacić. W końcu obiecał i nie przyjechał. 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że z krzakami jest tak, że mieszkańcy gminy mówią, że rosną, 


ale jak pojadą pracownicy i chcą wycinać i grubsze krzaki, od razu jest reakcja "to są moje 

drzewa, ja nie pozwałam" itd. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Jakubaszek i jednocześnie sołtys wsi 


• 	 Ostaszewo Pański - oświadczył, że w jego wsi tego nie będzie. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zofia Frąckiewicz 
stwierdziła, że widzi, że Powiat to robi. Bardzo ładnie tnie drzewa na drodze powiatowej. 
Wójt B. Polańska - uznała, że Powiat ma rębak. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Jakubaszek- poinformował, że Pan Czarnecki 
tak samo ma rębak. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Elżbieta Kumińska
była zdania, że Pan Czarnecki robi bardzo nieładnie. Firma wycinając drogi zostawia badyle. 
Wycina co lepsze, drobne zostawia, zamiast obciąć, żeby to miało sens. A to w ogóle 
nielogicznie wygląda. 
Wójt B. Polańska - jej zdaniem, nad Panem Czarneckim trzeba stać i pilnować. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Jakubaszek - zapytał , czy wiejskie pieniądze 
można przeznaczyć na odtworzenie rowów melioracyjnych, żeby odprowadzić wodę? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie można, bo jest to na gruntach prywatnych. 
Dodała, że obecnie jest opracowywana dokumentacja na zadanie Skaszewo I i Skaszewo II na 
841 ha. Osobiście z Panem kierownikiem była w terenie, bo są problemy, nasi mieszkańcy 
się nie zgadzają. Rów ma mieć szerokość 3,5 mb, a nie 4 mb i są osoby, które trudno 
przekonać. Udało się przekonać te osoby, ale nie wie, czy jeżeli pójdzie projektant, nie 
będzie odnowa to samo. Myśli, że nie. Ale są pojedyncze przypadki, że teren jest zalany, ale 
rolnik nie wyraża zgody. Ma nadzieję, że się to dobrze zakończy. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Mieczyslaw Sadowski 
- poinformował o rozsypanej drodze w Grochach. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że zna wszystkie drogi gminne i zna stan naszych dróg 
powiatowych. W tej chwili w Grochach - Imbrzykach i Grochach Starych praktycznie nie ma 
drogi. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski - dodał , 

że w Starych Grochach robi się to samo. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że z tego, co wie, to napisał jakiś warszawiak. Sama również 
ma takie pismo. W/w kupił działkę w Starych Grochach po Państwu Kowalskich. 
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W petycji napisał, że drogi praktycznie nie ma, a on ma nowy, dobry samochód. Zaznaczyła, 

że drogąpowiatowąjechała i wie, że jest fatalna. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeóstwa Publicznego M. Sadowski 
poinformował, że rozmawiał z mieszkańcami wsi Stare Grochy, że jeśli ma przyjeżdżać ta 
brygada, która zawsze dziury łata, to niech nie przyjeżdża, bo biorą duże pieniądze. 

A mieszkańcy najwyżej wezmą przyczepę ŻWiru i zrobią to samo. Pieniądze zaś niech 
podzielą na wieś, to sobie zmienią amortyzatory w samochodach, bo tak to nie ma sensu. 
Uznał, że brygada rzuci placek w dziurę brudną, którą nie pogłębią i nie wyczyszczą. Jego 
zdaniem, nie jest to asfalt, a żużel zmieszany z lekką ciekłą smołą i dodatek jakiego 
kamyczka. Do tego wystarczy samochód ciężarowy jadący 60km/h i trochę wody i 
samochód 	 zabiera to ze sobą. Uważał, że jeśli Zarząd Dróg Powiatowych nie zdejmie 
poboczy, to nie ma sensu żadnego i wszędzie robić drogi, bo pobocze jest wyższe od asfaltu, 

• 	 w Starych Grochach 20 cm. W związku z tym na drodze stoi woda, która nie ma gdzie odejść 
i gdy jedzie cięższy samochód zabiera asfalt. Był zdania, że wymiana dyrektorów ZDP nic 
nie da, iż są nadal niekompetentni i myślą tylko O pensji, a o niczym więcej. Osobiście 
wstydziłby się, bo raz można pomylić, druga rzecz - dwa, że ta brygada wygra przetarg, ale 
nie co roku, a nawet 3 razy w roku. Bo na Grochy przyjeżdżają 3-4 razy w roku, popada 
deszczyk i znowu jest to samo. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że ZDP na roboty na drogach powiatowych nie ogłasza 
przetargu tylko to robi sam. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicmego M. Sadowski 
stwierdził, że to jeszcze gorzej. Prosił , żeby ZDP zrobił drogę przed Grochami- Imbrzykami 
i przed Panem Nałęczem, ale niech zrobi porządnie. 
Wójt B. Połańska - powiedziała, że na obrady sesji zaprosimy przedstawiciela ZDP, niech 
przyjedzie i niech przynajmniej wysłucha, co mają do powiedzenia nasi mieszkańcy. 

• 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
przypomniała, że kiedy na sesji był Pan Starosta, Pani radna J. Koc zabrała głos odnośnie 
pracy lekarzy, jak przyjmują pacjentów w przychodni i w szpitalu. Uznała, że jest to samo, 
dalej nic się nie zmieniło. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - powiedział , że Pan Starosta nigdy 

nie ma czasu, przyjeżdża na krótko. 

Wójt B. Połaóska - poinformowała, że jeżeli chodzi o powiat makowski, to tam nie ma 

żadnego problemu, Wójt dzwoni, że gdzieś jest dziura, ZDP przyjeżdża i naprawia. Jest to 

inny świat. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - poinformował, że w Słończewie 


już nie można jeździć 3 lata. W ubiegłym roku drogowcy w 5 miejscach zrobili nakładki, 


a reszta dziury, okopy. Przyjechali w piątek, załatali dziurę, a w poniedziałek już nie można 


było przejechać. Uznał, że jest to tragedia. Podkreślił, że dzisiaj w Słończewie omija się już 


po rowie. Poinformował również, że w Słończewie przy przystanku bliżej sklepu cały czas 

świeci się lampa. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicmego M. Sadowski - dodał, 


że w Starych Grochach, koło Pana Stępniewskiego trzeba objechać rowem. 
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Wójt B. Polańska - powiedziała, że mamy zatrudnionych stażystów, mamy zatrudnionych 
pracowników z PUP, którymi się wspomagamy. Dwie osoby z urzędu gminy są w tej chwili 
na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym złożyła prośbę do PUP i ma pracownika, który 
jest zatrudniony z prac publicznych, bez wkładu gminy. W tej chwili 2 osoby są na 
zwolnieniu lekarskim i 2 osoby, które pracują z PUP. W związku z tym jest trochę 
oszczędności w urzędzie, jest na płacach i tak będziemy ciągnąć ile się da. Na emeryturę 
odeszła Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach Pani Irena Gerek. Na jej 
stanowisko, żeby nie ogłaszać konkursu i nie zatrudniać osoby z zewnątrz przesunięta została 
Pani Małgorzata Łyszkowska. Maksymalnie korzystamy, ile można z PUP, żeby ściągnąć 
dodatkowe środki do biura, a oszczędności, które wynikają ze zwolnień lekarskich, żeby 
zostały w budżecie. Tak samo gospodarowaliśmy w ubiegłym roku. Oszczędności które 
poczyniliśmy są znaczące i ważne do wspólnego rozdziału środków. 

• 	 Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Frąckiewicz 
zapytała, czy biblioteki będą czynne w sobotę, żeby młodzież miała do nich dostęp? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w pomieszczeniu przy PSP w Skaszewie nie ma 
toalet. Jeżeli zrobimy toalety, dostosujemy godziny otwarcia do potrzeb mieszkańców. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan - w sprawie 
znaków drogowych, zapytał Panią Wójt, czy doczeka się ich, iż walczy IiI kadencję 

• 

o ustawienie w Pękowie znaków drogowych obszar zabudowany, gdyż kiedyś stanie się 
tragedia. Poinformował, że mieszka na łuku drogowym, wyjeżdża nie raz z sianokiszonką na 
drogę wolną, a tam jedzie samochód 90kmih. Z belami również nie wyjedzie w ciągu 
sekundy, tylko musi jechać powoli . 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w ubiegłym roku postawiliśmy trochę znaków i w tym 
roku postawimy. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan 
powiedział, że sprawa druga, to należy zlikwidować tranzyt samochodów ciężarowych przez 
wieś Pękowo. Mleczarka chyba z Winnicy, tranzytem przejeżdża z Trzcińca do Przewodowa, 
a równie może się wrócić od Trzcińca do Pułtuska i dojechać do Przewodowa. Uznał, że co 
drugi dzień w godzinach 11.00 - 12.00 jeździ ciężki samochód z przyczepą - mleczarka. 

Podkreślił, że wjeżdżając w Trzcińcu na asfalt, który biegnie do Pękowa stoi znak 7 ton, 

ale na to kierowcy nie patrzą. Podkreślił, że z Trzcińca przez Pękowo i przez wieś jest bardzo 

połamany asfalt, nie mówiąc o pierwszym asfalcie, który był robiony 15 lat temu. 

Poinformował, że asfalt był robiony 8 lat temu i już miejscami praktycznie nie ma asfaltu. 

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

gmina nie może tak robić. Drogi są publiczne i każdy ma prawo jechać. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan 
powiedział, że można zrobić ograniczenie tonażu. 


Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski - jego 

zdaniem, jest to sprawa policji, a nie gminy. 

Wójt B. Połańska - wyjaśniła, że sprawdzi dokładnie i wyjaśni tę sprawę , bo niektórym 

mleczarniom wydawaliśmy zgodę na wjazd, na nasze drogi gminne, tam gdzie odbierają 


mleko od naszych mieszkańców. 
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Koc - zapytała Panią 

Wójt, czy jest już zarejestrowane Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gzy? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nic jej nie wiadomo. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Joanna Świderska - wyjaśniła, że w tej chwili na 
razie jest tak, że składane są poprawki i na razie jest cisza. Na dzień dzisiejszy nic nie wie. 
Tydzień temu się dowiadywała, to żadnych wiadomości nie było . Nie wie, czy przez ten 
tydzień coś się zmieniło. Na razie nie wie nic. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że dyrektorzy szkół do 30.04.2012 r. mają złożyć projekty 
arkuszy organizacyjnych, które do końca maja br. musi zatwierdzić. Zgodnie z podjętą 
uchwałą dzieci z obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach zostaną rozdzielone do 
poszczególnych szkół. Jednak tak jak wcześniej powiedziała, to rodzic decyduje, do której 
szkoły dziecko będzie uczęszczało. Podkreśliła, że przyjdzie czas niedługo, kiedy będziemy 
chcieli zorganizować przetarg na dowożenie dzieci . Ale uważała, że do tego czasu będzie 
miała jakieś informacje. W tej chwili nic nie wie na temat Stowarzyszenia. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach Janina Dąbrowska - dopowiedziała, 

że dokumentacja została złożona do sądu . Okres oczekiwania na rozpatrzenie sprawy 
podobnież naj dłużej wynosi 3 miesiące . Stowarzyszenie ma nadzieję , że do końca maja br. 
otrzyma odpowiedź. W związku z tym na razie nic nie mówi. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący E. Oleksa o godz. 11.35 
zamknęła wspólne posiedzenie Komisji. 

P~~olowała: Przewodniczyła : 
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