
PROTOKÓŁ Nr3/2015 

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

odbytego w dniu 19 marca 2015 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Emilii Oleksa - Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 

Przed rozpoczęciem Komisji Przewodnicząca Komisji Bożena Kwiatkowska i Zastępca 
Przewodniczącego Komisji Emilia Oleksa wspólnie wskazały, że posiedzenie będzie 

prowadzić Zastępca Przewodniczącego Komisji Emilia Oleksa. 

Zastępca Przewodniczącącego Komisji Emilia Oleksa - o godzinie 13.15 otworzyła 

posiedzenie Komisji, przywitała członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła, że 

aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Lista obecności stanowi załącznik nr l do niniej szego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 

l. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 

4. Teresa Linka - Kier. GOPS w Gzach, Przew. GKRP A w Gzach 
5. Anna Zalewska - dyr. PSP w Przewodowi e 
6. Danuta Ojrzeńska - dyr. PSP w Skaszewie 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

l. Rozpatrzenie wniosku OSP Porzowo o nieodpłatne przekazanie działki we wsi Porzowo 
na rzecz OSP Porzowo pod budowę strażnicy. 

2. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Grochy-In1brzyki o podział sołectwa. 

3. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Begno o pomoc finansową na remont dróg. 
4. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla 

potrzeb Posterunku Policji w Świerczach. 
5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gzach. 
6. Projekt uchwały w sprawie wspierania pieczy zastępczej. 
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Puhuskiego. 
8. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015 . 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki. 
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2015 roku. 
12. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
13. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
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14. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gzach za 2014 r. 

15. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie 
awansu zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków 
uzupełniających za 2014 r. 

16. Informacja z wykonania uchwała podjętych w 2014 r. 
17. Sprawy bieżące gminy. 


Wójt Gminy Barbara Polańska - zaproponowała zmianę brzmienia do pkt 5 porządku 


posiedzenia polegającą na zastąpieniu wyrazu "zatwierdzenia" wyrazem "przyjęcia" i zmianę 


polegającą na zastąpieniu w pkt 6 "Projekt uchwały w sprawie wspierania pieczy zastępczej" 


sformułowaniem "Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 

rok". 


Zastępca Przewodniczącego Komisji E. Oleksa - poddała pod głosowanie zmianę w 

sformułowaniu pkt 5 porządku posiedzenia. 


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

przy Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" przyjęła w/w zmianę. 


Następnie poddał pod głosowanie polegająca na zastąpieniu "Projektu uchwały w sprawie 

wspierania pieczy zastępczej" sformułowaniem "Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za 2014 rok". 


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


przy Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" przyjęła w/w sformułowanie. 


Na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Komisji E. Oleksa Komisja jednomyślnie przyjęła 


porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej: 


1. Rozpatrzenie wniosku OSP Porzowo o nieodpłatne przekazanie działki we wsi Porzowo 

na rzecz OSP Porzowo pod budowę strażnicy. 
2. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Grochy-Imbrzyki o podział sołectwa. 
3. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Begno o pomoc finansową na remont dróg. 
4. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla 

potrzeb Posterunku Policji w Świerczach. 
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gzach. 
6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok .. 
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego. 
8. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki. 
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2015 roku. 
12. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
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13. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

14. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gzach za 2014 r. 

15. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie 
awansu zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków 
uzupełniających za 2014 r. 

16. Informacja z wykonania uchwała podjętych w 2014 r. 
17. Sprawy bieżące gminy. 
Porządek posiedzenia Komisji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt l. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że OSP Porzowo wystosowało wniosek do Urzędu Gminy 
po przekazanie działki we wsi Porzowo na rzecz OSP Porzowo pod budowę strażnicy. 
Wyjaśniła, że działka została przejęta przez gminę od Skarbu Państwa w ubiegłym roku. 
Gmina dokonała wyceny działki i miała działkę sprzedać. Okazuje się, że mieszkańcy wsi 
Porzowo wystąpili z wnioskiem, ponieważ mają starą remizę postawioną na prywatnym 
gruncie użyczonyn1 przez jednego z mieszkańców. nieżyjącego Pana Mieczysława 

Malinowskiego. Przyznała, że czytała umowę, w której rzeczywiście było napisane, że Pan 
Malinowski użycza grunt do czasu, do póki się nie rozpadnie remiza. Następca - syn nie 
wyraził zgody na dalsze użytkowanie gruntu i od jakiegoś czasu remiza nie jest remontowana 
i jest w złym stanie. Jej propozycja to odstąpienie od sprzedaży działki, ale żeby działka była 
własnością gminy. Dodała, że jeśli działka będzie własnością gminy to gmina będzie n10gła 
przekazać ją np. w użyczenie i wieś będzie mogła przeznaczyć swój fundusz wiejski na 
realizację zadania. Poinformowała, że straż jest stowarzyszeniem i jeżeli rozwiązałaby się, 
po likwidacji wartość majątku jest do podziału dla stowarzyszenia. 
Zastępca Przewodniczącego Komisji E. Oleksa - podała pod głosowanie nieprzekazanie 

nieodpłatne działki na rzecz OSP Porzowo. 
Komisja w obecności - członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - O głosami "za" 
przy 6 głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" negatywnie rozpatrzyła 
wniosek OSP Porzowo o nieodpłatne przekazanie działki we wsi Porzowo na rzecz OSP 
Porzowo pod budowę strażnicy. 
Wniosek o nieodpłatne przekazanie działki we wsi Porzowo na rzecz OSP Porzowo pod 

budowę strażnicy - stanowi załącznik nr 3 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 2. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że wpłynął wniosek mieszkańców sołectwa Grochy
Imbrzyki o podział sołectwa na Grochy-Imbrzyki i Grochy-Krupy. Sprawa wynikła po 
ostatnim zebraniu wiejskim w sprawie wyborów do organów sołectwa. Na zebraniu sołtysem 
została wybrana Pani Anna Chojnacka mieszkająca w Grochach -Krupach, a mieszkańcy 
miejscowości Grochy-Imbrzyki chcą mieć swojego sołtysa. Dodała, że obydwie miejscowości 
mąją oddzielną numerację domów. Podkreśliła, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa 
i Budżetu, członkowie Komisji ustalili sprawę tę odłożyć do dogłębnej analizy, 
do zorganizowania posiedzenia z udziałem przedstawicieli obu miejscowości, ponieważ 
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niewiadomo, co na to powiedzą mieszkańcy miejscowości Grochy-Krupy. 

Członek Komisji Joanna Świderska - jej zdaniem, Groch-Imbrzyki to niewielka 

miej scowość, gdzie sołtys będzie sam dla siebie. 


Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - poinformował, że jest to miejscowość, gdzie jest 7 

gospodarstw. 


Członek Komisji Jadwiga Koc - zapytała - ile jest mieszkańców w miejscowości Grochy

Krupy? 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że drugą miejscowość stanowią mieszkańcy 


Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, których jest więcej o 5 - 6 osób. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji E. Oleksa - poddała pod głosowanie odłożenie 


rozpatrzenia wniosku do dogłębnej analizy na najbliższe posiedzenie Komisji, na które 

zostaną zaproszeni wnioskodawca i przedstawiciel n1iejscowości Grochy-Krupy. 

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

przy O głosach "przeciwnych" oraz o głosów "wstrzymujących" odłożyła rozpatrzenie 

wniosku do dogłębnej analizy na najbliższe posiedzenie Komisji, na które zostaną zaproszeni 

wnioskodawca i przedstawiciel miejscowości Grochy-Krupy. 


Wniosek n1ieszkańców sołectwa Grochy-Imbrzyki o podział sołectwa na dwa odrębne 


sołectwa Grochy-Imbrzyki i Grochy-Krupy - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 


Ad. pkt 3 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że wniosek taki był złożony też wcześniej. Na posiedzeniu 

Komisji Rolnictwa i Budżetu, Komisja negatywnie rozpatrzyła wniosek. Ze względu na brak 


środków finansowych w budżecie gminy wniosek nie został uwzględniony w projekcie 

uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gn1iny Gzy na 2015 rok. Gmina otrzymała 


niższą subwencję, a poza tym doszła wymiana pieca w Publicznym Gimnazjum w Gzach. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji E. Oleksa - poddała pod głosowanie wniosek 

sołectwa Begno o pomoc finansową na remont dróg. 


Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - O głosów "za", 

przy 6 głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" negatywnie rozpatrzyła 


wniosek sołectwa Begno o pomoc finansową na remont dróg z uwagi na brak środków 


finansowych w budżecie gminy na 2015 r. 

Wniosek sołectwa wsi Begno o dofinansowanie remontu dróg w sołectwie- stanowi załącznik 


nr 5 do niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 4. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku wystosował 


pismo nie tylko do naszej gminy, ale do wszystkich gmin powiatu pułtuskiego 


o dofinansowanie zakupu samochodu. Szacunkowa wartość samochodu - 72.000 zł z tego 
50% zapłaciłaby Komenda, pozostałe 50% po połowie pokryłaby Gmina Świercze i Gmina 
Gzy. Nadmieniła, że jeden Posterunek Policji odsługuje dwie gminy. Poinformowała, że 

w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2015 rok nie 
proponowała tej zmiany. 
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Członek Komisji J. Koc - przypomniała, że wcześniej gmina nasza dofinansowywała zakup 
samochodu dla policji. 

Zastępca Przewodniczącego E. Oleksa - poddała pod głosowanie wniosek Komendy 
Powiatowej Policji w Puhusku o dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego 
dla potrzeb Posterunku Policji w Świerczach. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu O głosów "za", 
przy 6 głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących negatywnie rozpatrzyła 

wniosek o dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb 
Posterunku Policji w Świerczach. W 2015 r. gminę nie stać na sfinansowanie zakupu 
pojazdu. 
Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku o dofinansowanie zakupu pojazdu 
służbowego oznakowanego dla potrzeb Posterunku Policji w Świerczach - stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka - powiedziała, 

że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach jest jednostką organizacyjną gminy 
funkcjonującą jako jednostka budżetowa. Podstawą działania jednostki jest statut, który 
określa nazwę, siedzibę i przedmiot działania. GOPS powołany został uchwałą Gminnej Rady 
Narodowej w Gzach z dnia 26 kwietnia 1990 r. o utworzeniu Ośrodka Pomocy Społecznej. 
GOPS realizuje następujące ustawy: 
- Uchwały Nr IX/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Gzach z dnia 26 kwietnia 1990 r. 

w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach; 
-.Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; 
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego; 
- Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych; 
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
- Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 
- Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
- Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 
- Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020; 

- Uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia 
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych; 
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- Ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. ; 
- Innych aktów prawnych dotyczących jego działalności; 
- Niniej szego Statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy Gzy. 
Bezpośrednim wykonawcą i realizatorem pomocy społecznej jest GOPS działający na terenie 
gminy. Działalnością GOPS kieruje kierownik zatrudniony przez Wójta Gminy. Kierownik 
zatrudnia pracowników. Zadania jakie wykonuj e GO PS wynikaj ą z wcześniej wymienionych 
ustaw. Działalność GOPS głównie skupia się na zaspokojeniu niezbędnych potrzeb 
życiowych osób i rodzin, które posiadają trudności i wykorzystując własne możliwości nie są 
w stanie minimalnie egzystować. W związku z tym, że nastąpiła zmiana w ustawie o pomocy 
społecznej oraz przybyło zadanie Karta Dużej Rodziny należy zmienić statut. Jednak dla 
przejrzystości przepisów wprowadza się nowy statut, który będzie obowiązywał po przyjęciu 
przez Wysoką Radę. Przypomniała, że GOPS dotychczas pracował na Statucie z 2013 r. 
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Zdzisław Kaczorowski. Aktualna 
ilość członków Komisji biorqcych udział w posiedzeniu - 7. 
Zastępca Przewodniczącego E. Oleksa - poddała pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 7 do 
niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 6. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka 
poinfonnowała, że od 1.01.2012 r. GOPS obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. W związku z tym od 1.06.2013 r. w GOPS został zatrudniony asystent 
rodziny. W ubiegłym roku było pełnozatrudnienienie. Pani asystent miała pod opieką 9 
rodzin z tym, że l rodzina była pod opieką wcześniej, ponieważ był nakaz opieki przez 
asystenta zalecony przez sąd. Wyjaśniła, że rodziny te nie radzą sobie z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi. W związku z tym GOPS podejmuje działania, które mają 
przywrócić funkcjonowanie rodziny. Zadaniem asystenta jest praca właśnie z taką rodziną. 
I tak np. w przypadku 2 rodzin gdzie dzieci są w rodzinach zastępczych, aby dzieci mogły 
powrócić do rodziny biologicznej. Największy nacisk kładziony jest właśnie na te działanie. 
W przypadku l rodziny, gdzie jest l dziecko w rodzinie zastępczej jest szansa, że 

prawdopodobnie dziecko wróci w tym roku do rodziny biologicznej. Jej zdaniem, Będzie to 
bardziej zdrowe dla dziecka i rodziny izmniejszy koszty utrzymania dzieci w rodzinach 
zastępczych. Wydatki związane z utrzymywaniem dzieci w rodzinach zastępczych za 2014 r. 
wynoszą - 18.688 zł. Zatrudnienie asystenta rodziny to koszt 28.000 zł z tym, że 26.935 zł 
GOPS otrzymuje z zadań zleconych, a kwota 1.170 zł stanowi udział środków własnych. 
Program z zakresu wspierania rodziny jest nadal aktualny. W przypadku gminy można już 
mieć częściowo ewentualne efekty działania w rodzinach np. że dziecko wróci do rodziny 
biologicznej. Dzieci drugiej rodziny, które są w rodzinie zastępczej to bardzo trudny temat, 
ponieważ praca z nImI sprawia ogromne trudności przywracania funkcji opiekuńczo

wychowawczych. 
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Myśli, że współpracując z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z policją, z kuratorem 
sądowym i z pracownikami terapii uzależnień może będzie szansa powrotu dzieci. Jednak na 
dzień dzisiejszy jest bardzo trudno powiedzieć cokolwiek na ten temat. 

Członek Komisji J. Świderska - powiedziała, że słyszała, że dzieci dobrze się odnajdują w 
obecnej rodzinie zastępczej. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T.Linka - wyjaśniła, że dla 
dzieci jest to jakby druga rodzina zastępcza i dzieci różnie reagują. GOPS ma kontakt z 4 

letnim dzieckiem, które uczęszcza do przedszkola i jest rozpacz, gdyż widzi Panią asystem, 

która odprowadza własne dziecko do tego przedszkola i codziennie musi się z tynl dzieckiem 

przywitać. Chłopiec ten kojarzy Panią asystent z tym, że Pani asystent zawiezie go do mamy, 

a nie ma takiej możliwości. W przypadku poprzedniej rodziny zastępczej z Chmiel ewa tzw. 

ciocia dzieci przywoziła je nawet na miejsce. Dzieci przywoziła nawet Pani asystent gdy 
tylko rodzice je zechcieli. Obecna rodzina postawiła ultimatum , że spotkanie rodziców 
z dziećmi odbywa się w sali Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Podkreśliła, że jedno 

spotkanie jakie było zorganizowane było nietrafione. Mimo usilnych tłumaczeń i próśb 
rodziców, żeby byli na nie przygotowani, rodzice przyjechali w pełni nie trzeźwi. 

W związku z tym scena była nieprzyj emna i bardzo nie miła. Organizatorzy stwierdzili, że na 

przyszłość będą wzywać policję i spotkanie z dziećmi będzie po badaniu alkomatem. Według 

niej jest to straszne. A dziewczynka z rodzeństwa bardzo chciała, żeby było spotkanie 
z rodzicami. Obecnie GOPS czeka na następne spotkanie z nadzieją, że może rodzice dzieci 

się otrząsną i zrozumieją, ale jest słaba nadzieja. Zaznaczyła, że rodzice dzieci na terapię 
w Gzach, ani do Poradni Zdrowia Psychicznego w Pułtusku nie przychodzą. A tęsknota 

i zmiany w charakterach dzieci sąjuż. Według niej, jeżeli dzieci byłyby odwiedzane przez 
rodziców łatwiej przeżywałyby pobyt w rodzinie zastępczej. Dziecko 4-letnie ciągle chce do 

matki. A ze względu na chorobę alkoholową matki, ma częściowe opóźnienie rozwoju, 

a tęsknota za rodzicami i rozstanie z domem powoduje jeszcze większe przeżycia u dziecka. 

nie mówiąc o starszym rodzeństwie, które tego nie pokazuje ale też przeżywa. Rozłąka z 
rodzicami, zmiana szkół wpływa również na słabe wyniki w nauce. Uważała, że powrót 

dzieci do rodziców biologicznych będzie cudem. 

Komisja przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na 2024 rok

które stanowi załącznik nr 8 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 7. 
Wójt B. Polańska - przypomniała, że temat dofinansowania do przebudowy drogi 
powiatowej we wsi Zalesie był analizowany już wcześniej. Powiat złożył wniosek 
o dofinansowanie, a Rada Gminy wyraziła na to zgodę. W związku z tym należy podj ąć 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone 

w budżecie gminy na 2015 r. 
Zastępca Przewodniczącego E. Oleksa - poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 
przy Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
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w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 9 do 
niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 8. 
Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - powiedziała, że budżet gminy był zatwierdzany 
w miesiącu styczniu bieżącego roku. Wtedy mówiła, że dane niektórych dotacji i subwencji są 
na podstawie projektu budżetu państwa. Dopiero po zatwierdzeniu budżetu państwa 

Ministerstwo Finansów poinformowało gminę o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej 
w tym części oświatowej i wyrównawczej, jak również gmina otrzymała pisma ostateczne 
jeśli chodzi o dotacje celowe na zadania rządowe zlecone z tym, że na te zadania rządowe 
Zarządzeniem Wójta zostały wprowadzone zmiany. Następnie poinformowała, że na rok 
2015 bardzo dużo została zmniej szona część oświatowa subwencj i ogólnej gminy. W części 
wyrównawczej jest zgodnie jak było w projekcie budżetu - 2.087.467 zł, natomiast w części 
oświatowej jest obecnie subwencja w wysokości 2.607.739 zł. Subwencja została 

zmniejszona o kwotę 198.736 zł. Dla naszego zatwierdzonego budżetu jest to duża kwota. 
W związku z tym z Panią Wójt musiały wypracowywać pewne zmiany, aby w jakiś sposób 
zbilansować środki finansowe. Nadmieniła, że w budżecie na rok 2015 było sporo środków 
skierowanych na remonty w szkołach i materiały. Z uwagi na sytuację, jaka się zdarzyła 
konieczne było zmniejszenie wydatków bieżących, ponieważ było za mało środków, żeby 
zbilansować oświatę, W związku z tym zostały wprowadzone wolne środki z roku ubiegłego 
w kwocie 140.000 zł plus na wydatki, które są omówione w uzasadnieniu do projektu 
uchwały po stronie wydatków. Wyjaśniła, że zmieniło się naliczenie subwencji oświatowej 
zmienił się algorytm, który został opublikowany 31 grudnia 2014 r. w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji. Subwencja Została naliczona na podstawie nowego algorytmu i danych 
statystycznych jakie były przekazane w Systemie Informacji Oświatowej przez szkoły. 

Powstała nowa procedura naliczenia subwencji, a przede wszystkim nowe przeliczniki wag 
dla uczniów. Wyłączono z przeliczenia wagę Pl dla uczniów gimnazjum i zastosowano wagę 
0,27, a było 0,38 na ucznia, w związku z czym ubyło sporo pieniędzy. Podwyższono wagę Pl 
dla uczniów szkół podstawowych do 5.000 mieszańców w gminach z 0,38 do 0,40. 
Utworzono nową wagę P3 dla uczniów małych szkół do 70 uczniów. Gmina liczyła na to, że 
dofinansowanie otrzyma na 2 szkoły, Społeczną Szkołę Podstawową w Gzach, która jest 
subwencjonowana przez gminę i Publiczną Szkołę Podstawową w Skaszewie z liczbą 69 
uczniów rzeczywistych. W odpowiedzi jednak napisano, że do wagi liczy się dzieci 
przeliczeniowe wskaźnikiem przeliczeniowym 3,4, czyli przekracza 1,31- jednego ucznia. 
W wyniku tego PSP w Skaszewie nie otrzymała dofinansowania w wysokości 78.000 zł. 

Dalej poinformowała, że standard A określony dla j.s.t. w stosunku rocznym na ucznia 
wynosi 5.258,6754 zł, natomiast w projekcie budżetu państwa przyjęto 5.306.0316 zł, czyli 
jest zmiana algorytmu i standardu A o prawie 42 zł mniej. Poza tym wprowadzono nową 
wagę, wydzielono subwencję dla dzieci niepełnosprawnych. Oznacza to, że w części 

subwencji ogólnej rozporządzeniem Ministra Finansów stworzone zostały dwa rozdziały 
80149 dla dzieci niepełnosprawnych z przedszkoli i wydatki 80150 dla szkół. Subwencja dla 
niepełnosprawności obliczona została wagami dla każdego ucznia w zależności od stopnia 
niepełnosprawności i musi być rozliczona. 
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Subwencja na dzieci niepełnosprawne wynosi: 

• 	 Społeczna Szkoła Podstawowej w Gzach ( 1 dziecko -30.200 zł; 
• 	 Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie - 63.715 zł; 
• 	 Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie - 29.962 zł; 
• 	 Publiczne Gimnazjum - 28.744 zł; 
• 	 Oddział Przedszkolny przy PSP w Skaszewie - 46.643 zł, wykazano 2 dzieci, ale 

prawdopodobnie jest 1 dziecko. 

Gmina ma nadziej ę, że niewykorzystane środki nie będzie musiała zwracać. 
Analizując rok poprzedni i obecny subwencja jest niższa w stosunku do roku ubiegłego 
o 83.000 zł., a do projektu 198.736 zł. Wyjaśniła, że miały tu jeszcze wpływ dzieci 

niepełnosprawne, które odeszły do szkoły specj alnej, a to było korzystne dla gminy. Dodała, 


że dzieci jest mało, a nauczyciele są zatrudnieni wg arkuszy organizacyjnych i gmina musi 

partycypować w kosztach. Dlatego część wydatków głównie bieżących remontowych, część 


materiałów została zdjęta, a część została sfinansowana z wolnych środków, aby wystarczyło 


na koszty jakie należy rozliczyć. 


Poza oświatą na oddziały przedszkolne wprowadzona jest dodatkowo dotacja zwiększona 


zgodnie z rozporządzeniem, na przedszkolaka jest 1.273 zł . Do projektu budżetu wpisała 


kwotę ok. 111.000 zł i w związku z obecną ilością przedszkolaków należ zwiększyć dochody 

o kwotę 28.006 zł. 


W dziale Gospodarka komunalna wprowadzona została dotacja na dofinansowanie usuwania 

i unieszkodliwiania azbestu, na którą został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, gmina planuje uzyskać kwotę 25.154 zł. 


Jeśli chodzi o wydatki - zmniejszenia 310.707,72 zł ,zwiększenia - 305.131,72 zł 


z tego: 


• 	 w dziale 600 pomoc dla Powiatu, o czym wcześniej mówiła Pani Wójt na przebudowę 
drogi powiatowej Łady - Winnica we wsi Zalesie-Lenki ( kwota była uzgadniana 
wcześniej) ; 

• 	 w dziale 700 - 9.500 zł zwiększenie planu na przeglądy i bieżące remonty budynków 
zasobu gminnego, założenie ksiąg wieczystych dla n1ienia komunalnego. 

• 	 Po przeglądach budowlanych zalecono poprawić usterki w miejscowości Skaszewo 
Włościańskie i Stare Grochy, gdzie zamieszkują mieszkańcy; 

• 	 w dziale 801 to zmiany, które dotyczą subwencj i i nowych zadań; 
• 	 w dziale 900 kwota 30.154 zł - planowane wydatki na zadanie pn. "Likwidacja 

i unieszkodliwianie azbestu" przy udziale środków WFOŚ i GW - dotacja 25.154 zł 
i środków gminy - 5.000 zł ( 15% całego zadania); 

• 	 w dziale 921 kwota 7.300 zł na opracowanie projektu rewaloryzacji alei prowadzącej 
do parku położonego we wsi Ołdaki, wpisanej do rejestru zabytków zgodnie 
z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zakup 
i nasadzenie drzew w alei we wsi Ołdaki i Skaszewo Włościańskie zgodnie ze 
wskazaniami i konserwacja drzew (zalepianie dziupli, cięcie gałęzi). 

Poza tym skończyła się gwarancja na piec w PG w Gzach. 
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Próba remontów nie dała efektów i zachodzi konieczność zakupu nowego pieca. W związku z 
tym zrezygnowano z części remontów w szkole, a w ramach środków finansowych jakie ma 
Pani dyrektor zostanie zakupiony piec, ponieważ jest to najpilniejsza sprawa. 
Członek Komisji J. Świderska - zapytała jaki będzie koszt zakupu pieca? 
Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, że koszt zakupu pieca to kwota 55.000 zł. 
Podsumowując powiedziała, że dochody zostały zmniejszone, a budżet musiał zostać 

zbilansowany. Dlatego zmiany uchwały budżetowej gminy były konieczne. Proponowane 
zmiany zostały wprowadzone również do Wieloletniej Prognozy Finansowej po stronie 
dochodów i wydatków jak i dotacje, które gmina otrzymała na zadania rządowe zlecone na 
minus i plus. 
Wynik ostateczny - nadwyżka budżetu w kwocie 260.000zł na spłatę kredytu i wolne środki 
kwocie 140.000 zł zostały przeznaczone na spłatę kredytu w wysokości ogółem 400.000 zł. 
N atomiast dochodami pozostałymi pokryte zostały wydatki gminy. 
Zastępca Przewodniczącego E. Oleksa - poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 10 do 
niniej szego protokołu. 
Ad. pkt.9 
Zastępca Przewodniczącego E. Oleksa - powiedziała, że zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Gzy na rok 2015, które przedstawiła Pani Skarbnik. wiążą się ściśle z Wieloletnią 
Prognozą Finansową i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 11 do 
niniej szego protokołu. 
Ad. pkt 10. 
Wójt B. Polańska - przypomniała, że temat funduszu sołeckiego jest podejmowany co roku 
od kilku lat. W budżecie gminy są wyodrębniane pieniądze z podziałem na poszczególne 
wsie, aby każda wieś mogła realizować swoje zadania. Myśli, że wsie dobrze realizują 
zadani, dużo prac wykonanych jest w czynie społecznym. Jej propozycja to wyodrębnienie 
środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy. 
Zastępca Przewodniczącego E. Oleksa - poddała pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 12 do 
niniej szego protokołu. 
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Ad. pkt 11. 

Wójt B. Polańska - przypomniała, że Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi również 
uchwalany jest co roku. Do Programu dochodzi jeszcze zabezpieczenie finansowe. Poza tym 
gmina co roku musi mieć podpisaną umowę ze schroniskiem dla zwierząt i lekarzem 
weterynarii. 

Zastępca Przewodniczącego E. Oleksa - poddała pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na 
2015 rok. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzyn1ujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12 i 13. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że projekty uchwał dotyczą utworzenia odrębnego obwodu 
głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach-Stefanowie i Zakładzie Opiekuńczo
Leczniczym w Tąsewach. Przypomniała, że na terenie gminy są 4 stałe obwody głosowania, 
a na utworzenie odrębnego obwodu głosowania musi być na każde wybory odrębna uchwała. 
Na każdy obwód środki finansowe przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze 
Delegatura w Ciechanowie. 
Zastępca Przewodniczącego E. Oleksa - poddała pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

Stefanowie. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za", 
przy 1 głosie "przeciwnym" oraz 1 głosie "wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 14 do 
niniej szego protokołu. 
Zastępca Przewodniczącego E. Oleksa - poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w Zakładzie Opiekuńczo
Leczniczym w Tąsewach 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 4 głosami "za", 

przy 1 głosie "przeciwnym" oraz 2 głosach "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 15 do 

niniej szego protokołu. 
Ad. pkt 14. 
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
Teresa Linka - powiedziała, że GKRP A działa w oparciu o ustawę o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja realizowała zadania wynikające 
z ustalonego wcześniej Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. Środki, które są przeznaczane na realizację Programu 
to środki z pozyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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Na plan - 57.740 zł, wykonano - 52.058,22 zł tj. 98,71 %. Środki były przeznaczane na 
profilaktykę z zakresu narkomani - 3.500 zł i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
głównie profilaktykę w szkołach podstawowych i ginmazjum. Z zakresu rozwiązywania 
problemów alkoholowych to; skierowanie do biegłego celem badania i wydania opinii 
o przedmiocie uzależnienia - 2 osoby, możliwość leczenia i terapii tj. finansowanie tzw. 
wszywki esperalu - 5 osób, punkt konsultacyjny gdzie przyjmuje Pani psycholog i terapeuta 
od spraw uzależnień. GKRP A wykonuje swoje zadania z myślą o jak najlepszym 
wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem. Komisja ma nadzieję, że 
działalność ta przyniosła chociaż w części osiągnięcie zamierzonych efektów tj. zmniejszanie 
spożycia alkoholu i że dzieci będą trzeźwo patrzyły na świat. A gdy będą wykraczały poza 
teren gminy będą przygotowane i odporne na zagrażające im problemy związane z alkoholem 
i narkotykami. 
Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gzach za 2014 rok. 
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
za 2014 rok - stanowi załącznik nr 16 do niniej szego protokołu. 
Ad. pkt 15. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że za 2014 r. jednorazowych dodatkó uzupełniających było 


wypłacone w Publicznym Gimnazjum w Gzach do nauczycieli dyplomowanych - 11.750 zł. 


Natomiast w szkołach podstawowych nauczyciele w poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego mieli wyższe wynagrodzenie od przewidzianego dla danej grupy nauczycieli. 

Komisja przyjęła informację z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne 

stopnie awansu zawodowego nauczycieli i kwotę wypłaconych jednorazowych dodatków 

uzupełniaj ących. 


Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie awansu 

zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających 
stanowi załącznik nr 1 7 do protokołu. 


Ad. pkt 16. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że w okresie od dnia 7.02.2014 do 30.12.2014 r. Rada 

Gminy podjęła 51 uchwał z tego 35 uchwał zostało zrealizowanych, 13 uchwał jest w trakcie 

realizacj i, do realizacj i pozostały 3 uchwały, które dotyczą sprzedaży nieruchomości, których 

nie udało się sprzedać. 


Komisja wysłuchała informację z wykonania uchwał podjętych w 2014 r. 

Informacja Wójta Gminy Gzy z realizacji uchwał podjętych w 2014 r. - stanowi załącznik nr 

18 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 17. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że w dniu 31 maja br. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

odbędą się wybory do Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej. W gminie Gzy jest 

dwóch radnych - Pan Antoni Janczak i Pan Jacek Grochowski. 

Zastępca Wójta Wisław Ochtabiński - powiedział, że gmina robiła zapytania ofertowe na 

wykonanie budynku gospodarczego przy urzędzie gminy. 
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Wpłynęło 7 ofert, najniższa - 171.000 zł, najwyższa -260.000 zł. Na zadanie te w budżecie 
gminy zaplanowane było 150.000 zł. 
Poinformował, że Komisja Rolnictwa i Budżetu wnioskowała za unieważnieniem przetargu 
i ogłoszeniem ponownego przetargu, żeby zobaczyć jakie będą ceny w drugim przetargu. 
Jeśli ceny będą podobne to ograniczyć zakres zamówienia i wykonać tylko stan surowy 
zamknięty tj. ściany, okna i dach. Resztę wykonać w późniejszym terminie. Następnie zapytał 
członków Komisj i o opinię. 
Przypomniał, że w ubiegłym roku po ogłoszeniu przetargu na wykonanie całości gmina 
otrzymała 2 oferty, jedna na kwotę ok. 180.000 zł, druga oferta na kwotę 186.000 zł. 
Komisja zaproponowała ponowne ogłoszenie przetargu na wykonanie budynku 
gospodarczego przy urzędzie gminy. 
Następnie powiedział, że na zebraniach wiejskich do organów samorządu mieszkańców 
informuj e, że gmina przymierza się do złożenia wniosków na dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków. w ranlach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich .. 
Obecnie nie wiadomo kiedy będą uruchomione Programy. Gmina zbiera chętnych i jest już 
zapisanych ok.34 osób z terenu gminy. Koszt oczyszczalni ok. 15.000 zł, dofinansowanie 
gmina może uzyskać w wysokości 9.000 zł.. Brakująca kwota ewentualnie zostanie 
podzielona na pół między gminą, a mieszkańcem. Mieszkaniec ponosiłby koszty ok. 3.000 zł 
plus koszty projektu w wysokości ok. 250 zł. Planowana realizacja inwestycji to lata 2016
2017. Kwota zapisana w budżecie gminy na wykonanie projektów to 30.000 zł. 
Członek Komisji J. Świderska - zapytała, do kiedy przyjmowane są zapisy na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków? 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że do końca marca. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Zastępca Przewodniczącego Komisji 
E. Oleksa o godz. 14.25 zamknęła posiedzenie. 

Protokołowała: Przewodniczyła: 

~WjJ.Jh/ Zastępca Przewodniczącego 

Zofia'- Pszczd1kowska Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego 

Emir;P!Ie~a 


