
P R O T O K Ó Ł  N r 9/2015

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

odbytego w dniu 21 grudnia 2015 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach

pod przewodnictwem Bożeny Kwiatkowskiej -  Przewodniczącej Komisji.

Przewodniczący Komisji Bożena Kwiatkowska -  o godzinie 12.15 otworzyła posiedzenie
Komisji, przywitała członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła, że aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi ąuorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli :
1. Barbara Polańska - Wójt Gminy
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy
Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2016.
2. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Mierzeniec o zarezerwowanie środków finansowych 

z budżetu Gminy i utwardzenie powierzchniowe drogi na odcinku Stare Grochy -  
Mierzeniec o długości 200 mb.

3. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Ostaszewo -W łuski o uwzględnienie w budżecie 
gminy na rok 2016 dofinansowania w wysokości 6.000 zł na dokończenie asfaltowania 

drogi przez wieś.
4. Rozpatrzenie wniosku P a n ^ f l ^ t f P B f t t h f e 0 dokończenie drogi we wsi Ostaszewo- 

Włuski na długości około 100 mb oraz założenie brakującego oświetlenia w ilości 2 lamp 
przy tej drodze.

5. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Begno o uwzględnieni w budżecie Gminy na rok 2016 
dofinansowania w kwocie 6.000 zł na remont dróg.

6. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców Sołectwa Gzy-Wisnowa o wyasygnowanie środków 
w budżecie Gminy na 2016 r. na utwardzenie drogi żwirowej (pokrycie masą asfaltowy) 
na odcinku 350 mb.

7. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Grochy-lmbrzyki o umieszczenie w budżecie Gminy na 
rok 2016 dofinansowania na remont drogi gminnej o długości 200 mb położonej w 
miejscowości Grochy-Krupy.

8. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy.
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy
12. Sprawy bieżące gminy.
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Wójt Gminy Barbara Polańska - zgłosiła uprowadzenie do porządku posiedzenia 
dodatkowych punktów:
- jako punktu 2 -  „Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie programu współpracy 

na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego”

oraz rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły w ostatnim czasie :
- Pani Justyny Sierewicz o pomoc w podłączeniu wody z wodociągu gminnego do budynku 

mieszkalnego jako pkt 9 porządku posiedzenia;
- mieszkańców wsi Szyszki o wstrzymanie się z realizacją planu sprzedaży mienia (działki 
Nr 124/5) do momentu realnej możliwości realizacji inwestycji modernizacji budynku 
remizy OSP jako pkt 10;

- Sołectwa Stare Grochy o podjęcie działań w zakresie wymiany przepustu drogowego 
znajdującego się na drodze gminnej w tym sołectwie jako pkt 11;

- Pana Konrada Pilińskiego o utwardzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa jako pkt 12; 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  zgłosiła wniosek o wprowadzenie do 
porządku posiedzenia punkt dotyczącego zmiany diet radnych proponując aby był 
rozpatrywany jako pkt 13.
Na wniosek Przewodniczącego Komisji B. Kwiatkowskiej Komisja jednomyślnie przyjęła 
porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej:
1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2016.
2. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie programu współpracy na 2016 rok

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego.

3. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Mierzeniec o zarezerwowanie środków finansowych 
z budżetu Gminy i utwardzenie powierzchniowe drogi na odcinku Stare Grochy -  
Mierzeniec o długości 200 mb.

4. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców' wsi Ostaszewo -W łuski o uwzględnienie w budżecie 
gminy na rok 2016 dofinansowania w wysokości 6.000 zł na dokończenie asfaltowania 
drogi przez wieś.

5. Rozpatrzenie wniosku Pana Ryszarda Szlaskiego o dokończenie drogi we wsi Ostaszewo- 
Włuski na długości około 100 mb oraz założenie brakującego oświetlenia w ilości 2 lamp 
przy tej drodze.

6. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Begno o uwzględnieni w budżecie Gminy na rok 2016 
dofinansowania w kwncie 6.000 zł na remont dróg.

7. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców Sołectwa Gzy-Wisnowa o wyasygnowanie środków 
w budżecie Gminy na 2016 r. na utwardzenie drogi żwirowej (pokrycie masą asfaltową) 
na odcinku 350 mb.

8. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Grochy-Imbrzyki o umieszczenie w budżecie Gminy na 
rok 2016 dofinansowania na remont drogi gminnej o długości 200 mb położonej
w miejscowości Grochy-Krupy.
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9. Rozpatrzenie wniosku Pani Justyny Sierewicz o pomoc w podłączeniu wody z wodociągu 
do budynku mieszkalnego.

10. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Szyszki o wstrzymanie się z realizacją planu 
sprzedaży mienia (działki Nr 124/5) do momentu realnej możliwości realizacji inwestycji 
modernizacji budynku remizy OSP.

11. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Stare Grochy o podjęcie działań w zakresie wymiany 
przepustu drogowego znajdującego się na drodze gminnej w tym Sołectwie.

12. Rozpatrzenie wniosku Pana Konrada Pilińskiego o utwardzenie drogi dojazdowej do 
gospodarstw7 rolnego.

13. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Komisji Pani Bożeny Kwiatkowskiej 
dotyczącego zmiany wysokości diet radnych.

14. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok.
15. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy.
17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy.
18. Sprawy' bieżące gminy.
Ad. pkt 1.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka -  powiedziała, 
że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów' Alkoholowych jest 
opracowywany corocznie zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Środki na realizację Programu pozyskiwane są z opłat za wydane pozwolenia 
na sprzedaż alkoholu. Na 2016 r. jest to kwota 39.900 zł. Główne zadania wynikające 
z Programu to profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Najważniejsze 
zadania z zakresu narkomanii to profilaktyka. Zajęcia profilaktyczne będą prowadzone 
głównie w szkołach dla uczniów i rodziców. Na ten cel przeznacza się kwotę 2.900 zł. 
Pozostałe środki przeznacza się na profilaktykę z zakresu rozwiązywania problemów 
alkoholowych i ich rozwiązywanie. Profilaktyka osób dorosłych jest głównie stosowana 
przez profilaktykę pierwszego kontaktu osób uzależnionych i w’spółuzależnionych poprzez 
prowadzenie punktu konsultacyjnego, kierowanie na leczenie profilaktyczne lecznictwa 
odwykowego i finansowanie zespołu biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu. Profilaktyka dzieci i młodzieży odbywa się głównie przez prowadzenie na terenie 
szkół programów profilaktycznych tj. wystawianie spektakli profilaktycznych dla szkół, 
prowadzenie zajęć sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
dofinansowywanie zakupu sprzętu, organizowanie konkursów z zakresu profilaktyki 
i uzależnień, a także organizowanie kampanii profilaktycznych lokalnych i udziału 
w ogólnopolskich. Jednocześnie dodała, że ostatnio Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych rezygnuje z udziału w ogólnopolskiej kampanii „Postaw' na 
rodzinę” z uwagi na narzucanie z Małopolskiego Centrum Profilaktyki konieczność zakupu 
pakietów profilaktycznych za kwotę 2.100 zł. Kwota jest duża, a ulotki nie są zawsze 
wykorzystane. W związku z tym GKRPA będzie organizować kompanię lokalną „Postaw na 
rodzinę”.
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Celem Programu jest zapobieganie powstawaniu nowym problemom alkoholowym, 
problemom narkomani oraz przemocy domowej, promowanie postaw7 społecznych ważnych 
dla zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomani, zmniejszenie przypadków nowych uzależnień i współuzależnień, zmniejszenie 
udziału osób nietrzeźwych, które są przyczyną naruszania prawa i porządku publicznego,, 
rozwijanie wiedzy społeczności lokalnej na temat problemów związanych z używaniem 
środków psychoaktywnych poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej dotyczącej alkoholizmu, narkomanii i dopalaczy.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów7 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2016.
Komisja w obecności 6 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 2.
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że Rada Gminy w dniu 30 listopada 2015 r. podjęła uchwałę 
nr XII/55/2015 o treści, że nie przewiduje się w roku budżetowym 2016 realizacji zadań 
gminy przez organizacje pożytku publicznego, nie tworzy się zatem programu współpracy. Po 
przesłaniu uchwały do Oddziału Prawnego Wojewody Mazowieckiego uchwałę tę należy 
uchylić, ponieważ w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mówi się
0 opracowaniu programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego. W związku 
z pow7yższym na 2016 r. uchwały nie będzie. Natomiast w 2016 r. do dnia 30 listopada 
należy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami i podjąć właściwy uchwałę na 2017 r. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie projekt uchwały 
uchylającej uchwałę w sprawie programu współpracy na 2016 rok z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Komisja w obecności 6 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów7 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który7 stanowi załącznik nr 3 do 
niniej szego protokołu.
Ad. pkt 3.
Wójt B. Polańska -  powiedziała, że do Rady Gminy Gzy wpłynął wniosek z podpisami 
mieszkańców wsi Mierzeniec o zarezerwowanie środków finansowych z budżetu Gminy
1 utwardzenie powierzchniowe drogi na odcinku Stare Grochy-Mierzeniec o długości 200mb. 
Wyjaśniła, że jest to droga biegnąca do wsi Mierzeniec, a znajdująca się na gruntach wsi 
Stare Grochy, która co roku w miarę możliwości jest remontowana. Utwardzenie 
powierzchniowe w/w odcinka drogi jest nie możliwe ze względu na brak środków 
finansowych.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie wniosek Sołectwa 
Mierzeniec o powierzchniowe utwardzenie drogi na odcinku Stare Grochy-Mierzeniec 
o długości 200 mb.
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Komisja w obecności 6 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu -  0 głosami „za”, 
przy 6 głosach „przeciwnych” oraz głosów' 0 ‘wstrzymujących” negatywnie rozpatrzyła 
wniosek Sołectwa Mierzeniec o zarezerwowanie środków finansowych z budżetu Gminy 
i utwardzenie powierzchniowe drogi na odcinku Stare Grochy -  Mierzeniec o długości 200 
mb. Obecnie droga nie jest w złym stanie technicznym. Ze względu na brak środków 
finansowych w budżecie gminy pod uwagę może być wrzięte jedynie ewentualne żwirowanie 
w/w odcinka drogi.
Wniosek Sołectwa Mierzeniec o powierzchniowa utwardzenie drogi na odcinku Stare 
Grochy-Mierzeniec o długości 200 mb -  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4 i 5.
Wójt B. Polańska -  powiedziała, że obydwa wnioski dotyczą jednego sołectwa. Jest to 
wniosek złożony przez Panią sołtys w' imieniu mieszkańców i wniosek złożony również przez 
mieszkańca tej wsi Pana Poinformowała, że mieszkańcy wsi
Ostaszewo-Włuski od trzech lat przeznaczali fundusz solecki na remont drogi przez wieś 
W roku 2014 i 2015 mieszkańcy fundusz przeznaczyli na powierzchniowe utwardzenie 
drogi. We wniosku Pani Sołtys zwraca się z prośbą o uwzględnienie w budżecie na rok 
2016 dofinansowania w wysokości 6.000 zł na dokończenie powierzchniowego utwardzenia 
drogi. Do realizacji pozostał ok. 100 mb odcinek drogi do posesji Pana 
W związku z tym l^ p B p p p p r o s i  o dokończenie drogi we wrsi i zainstalow-ania 2 lamp na 
istniejących słupach.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie wniosek 
mieszkańców wsi Ostaszewa-Włuski o uwzględnienie w budżecie Gminy na rok 2016 
dofinansowania w wysokości 6.000 zł na dokończenie powierzchniowego utwardzenia 
drogi przez wieś.
Komisja w obecności 6 członków' komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz głosów 0 ‘wstrzymujących” pozytywnie rozpatrzyła 
wniosek mieszkańców wsi Ostaszew'0-Włuski o uwzględnienie w budżecie Gminy na rok 
2016 dofinansowania w wysokości 6.000 zł na dokończenie powierzchniowego utwardzenia 
drogo drogi przez wieś. Aby zapobiec niszczeniu drogi zasadne powierzchniowe 
utwardzenie drogi jest zasadne..
Wniosek mieszkańców w;si Ostaszewo-Włuski o uwzględnienie w budżecie Gminy na rok 
2016 dofinansowania w wysokości 6.000 zł na dokończenie powierzchniowego utwardzenia 
drogi przez wieś -  stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie wniosek Pana 
P P p p tt t fM M M P k o  dokończenie drogi we wsi Ostaszewo-Włuski na długości około 100 
mb oraz założenie brakującego oświetlenia w ilości 2 lamp.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 0 głosów „za”, 
przy 5 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” negatywnie rozpatrzyła 
wniosek Pana dokończenie drogi we w’si Ostaszewo-Włuski na
długości około 100 mb oraz założenie brakującego oświetlenia w ilości 2 lamp przy tej drodze 
nie widząc możliwości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na rok 2016.
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Wniosek Pana o dokończenie drogi we wsi Ostaszewo-Włuski na
długości około 100 mb oraz założenie brakującego oświetlenia w ilości 2 lamp -  stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.'
Ad. pkt 6.
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że wniosek Sołectwa Begno dotyczy uwzględnienia 
w budżecie Gminy na rok 2016 dofinansowania w kwocie 6.000 zł na remont dróg. 
Nadmieniła, że od początku powstania funduszu sołeckiego wieś przeznacza środki na remont 
dróg, których we wsi jest bardzo dużo dróg.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie wniosek Sołectwa 
Begno o uwzględnienie w budżecie Gminy na rok 2016 dofinansowania w kwocie 6.000 zł 
na remont dróg.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 0 głosów „za”, 
przy 5 głosach „przeciwnych’̂ . oraz 1 głosie • -„y/strzymuj ącym” negatywnie rozpatrzyła 
wniosek Sołectwa Begno o uwzględnienie w budżecie Gminy na rok 2016 dofinansowania 
w kwocie 6.000 zł na remont dróg uzasadniając trudną sytuacją finansową Gminy.
Wniosek Sołectwa Begno o uwzględnienie w budżecie Gminy na rok 2016 dofinansowania 
w kwocie 6.000 zł na remont dróg - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7. •
Wójt B. Polańska -  poinformowała, że wniosek mieszkańców Sołectwa Gzy-Wisnowa 
dotyczy wyasygnowania środków w budżecie Gminy na 2016 r, na utwardzenie drogi 
żwirowej (pokrycie masą asfaltową) na odcinku 350 mb. Poinformowała, że mieszkańcy wsi 
środki funduszu sołeckiego przeznaczyli na wykonanie barierki zabezpieczającej przy rowie 
melioracyjnym, remont mostków, oświetlenie uliczne i żwirowanie drogi. Większość tych 
prac została wykonana w czynie społecznym. Jednak w tej chwali gminy nie stać na 
utwardzenie drogi żwirowej. Dodała , w ostatniej kadencji odbyło się kilka zebrań wiejskich 
z mieszkańcami wsi Gzy-Wisnowa w' kwestii przekazania gminie gruntu wspólnoty 
wiejskiej z uwagi na brak dojazdu przez jednego z mieszkańców do działki. Obecnie grunt 
stanowi własność gminy pod warunkiem, że pieniądze uzyskane z jego sprzedaży zostaną 
przeznaczone na cele mieszkańców tej wsi.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie wniosek Sołectwa 
Gzy-Wisnowa o wyasygnowanie środków w budżecie gminy na 2016 r. na utwardzenie drogi 
żwirowej ( pokrycie masą asfaltową) na odcinku 350 mb.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 0 głosów „za, 
przy 5 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” negatywnie rozpatrzyła 

•wniosek mieszkańców Sołectwn Gzy-Wisnowa o wyasygnowanie środków w budżecie 
Gminy na 2016 r. na utwardzenie drogi żwirowej (pokrycie masą asfaltową) na odcinku 350 
mb uzasadniając brakiem środków finansowych w budżecie Gminy.
Wniosek Sołectwa Gzy-Wisnowa o wyasygnowanie środków w budżecie Gminy na 2016 r. 
na utwardzenie^drogi żwirowej ( pokrycie masą asfaltową) na odcinku 350 mb -  stanowi nr 9 
do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt8. * *
Wójt B. Polańska -  poinformowała, że mieszkańcy Sołectwa Grochy-Imbrzyki zwracają się 
z prośbą o umieszczenie w budżecie Gminy na rok 2016 dofinansowania na remont drogi 
gminnej o długości 200mb położonej w miejscowości Grochy-Krupy. Jest to droga przy RSP. 
Wcześniej mieszkańcy sołectwa przeznaczyli część środków funduszu sołeckiego na 
powierzchniowe utwardzenie drogi. Natomiast na 2016 r. na takie przedsięwzięcie został 
przeznaczony cały fundusz sołecki. Ale droga jest w fatalnym stanie , a w budżecie gminy 
na 2016 r. nie ma pieniędzy. Poza tym niezbędne jest wykonanie zjazdu (przepustu) z drogi 
powiatowej na wymienioną drogę gminną.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie wniosek Sołectwa 
Grochy-Imbrzyki o umieszczenie w budżecie Gminy na rok 2016 dofinansowania na remont 
drogi gminnej o długości 200 mb położonej w miejscowości Grochy-Krupy.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  0 głosów „za”, 
przy 6 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” negatywnie rozpatrzyła 
wniosek Sołectwa Grochy-Imbrzyki o umieszczenie w budżecie gminy na rok 2016 
dofinansowania na remont drogi gminnej o długości 200 mb położonej w miejscowości 
Grochy-Krupy z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Gminy.
Wniosek Sołectwa Grochy-Imbrzyki o umieszczenie w budżecie Gminy na rok 2016 
dofinansowania na remont drogi gminnej o długości 200 mb położonej w miejscowości 
Grochy-Krupy -  stanowi nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że Pani Justyna Sierewicz ze swoim chorym synem mieszka 
u dziadka, który mieszka z synem. Z tego co wie w studni woda była i nie brakowało jej. 
Ale w tym roku, gdy rok jest suchy w studni wody nie ma. Rodzina próbowała pogłębić 
studnię, ale bez efektu. Najbliższa odległość budynku mieszkalnego od wodociągu gminnego 
wynosi ok. 500 mb, a zainteresowana ani Urząd Gminy nie mają możliwości wykonania 
przyłącza, którego koszt wynosiłby ok. 30.000 zł.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska- zaproponowała wykonanie odwiertów w studni. 
Członek Komisji Jadwiga Koc -  uznała, że należy się dowiedzieć ile kosztuje taki odwiert, 
żeby w jakiś sposób pomóc Pani Justynie.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie wniosek Pani Justyny 
Sierewicz o podłączenie wody z wodociągu do budynku mieszkalnego.
Komisja w obecności 6 członków’ komisji uczestniczących w posiedzeniu -  0 głosów „za”, 
przy 6 głosach „przeciwnych” oraz głosów 0 „wstrzymujących” negatywnie rozpatrzyła 
wniosek Pani Justyny Sierewicz o podłączenie wody z wodociągu do budynku mieszkalnego 
z uwagi na wysoki koszt tego zadania w związku ze znaczną odległością posesji od 
przebiegającego wodociągu. Urząd Gminy będzie czynił starania w rozwiązaniu problemu. 
Wniosek Pani Justyny Sierewicz o podłączenie wody z wodociągu do budynku mieszkalnego 
-  stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu 
Ad. pkt 10.
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że w projekcie budżetu Gminy Gzy na 2016 r. został ujęty do 
sprzedaży budynek po sklepie i poczcie we wsi Szyszki.



We wniosku mieszkańcy Wsi Szyszki proszą o wstrzymanie się ze sprzedażą mienia do 
momentu, kiedy będzie wiadomo, że będzie remontowana remiza OSP, żeby pieniądze ze 
sprzedaży mienia przeznaczyć na ten cel.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie wniosek mieszkańców 
Sołectwa Szyszki o wstrzymanie się z realizacją planów sprzedaży mienia ( działka Nr 
124/5) do momentu realnej możliwości realizacji inwestycji modernizacji budynku remizy 
OSP Szyszki.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie rozpatrzyła 
wniosek mieszkańców Sołectwa Szyszki o wstrzymanie się z realizacją planów sprzedaży 
mienia ( działka Nr 124/5) do momentu realnej możliwości realizacji inwestycji
modernizacji budynku remizy OSP Szyszki.
Wniosek mieszkańców Sołectwa Szyszki o wstrzymanie się z realizacją planów sprzedaży 
mienia ( działka Nr 124/5) do momentu realnej możliwości realizacji inwestycji
modernizacji budynku remizy OSP Szyszki - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu.
Ad. pkt 11.
W ójt B. Polańska -  wyjaśniła, że wniosek Sołectwa Stare Grochy dotyczy podjęcia działań 
w zakresie wymiany przepustu drogowego znajdującego się na drodze gminnej w tym 
Sołectwie. Kwestia dotyczy zakupu przepustów i przyczółek. Natomiast założenia przepustu 
mają dokonać mieszkańcy we własnym zakresie. Uznała, że wniosek można byłoby 
zrealizować z zaplanowanej kwoty na bieżące utrzymanie dróg w projekcie budżetu na 2016 
r . .
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  zapytała, jaki byłby koszt?
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński -odpowiedział, że byłoby to od 1.500 zł do 2.000 zł, 
pod warunkiem, że zrobią to sami mieszkańcy.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie wniosek Sołectwa 
Stare Grochy dotyczy podjęcia działań w zakresie wymiany przepustu drogowego 
znajdującego się na drodze gminnej w tym Sołectwie
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie rozpatrzyła 
wniosek Sołectwa Stare Grochy o podjęcie działań w zakresie wymiany przepustu drogowego 
znajdującego się na drodze gminnej w tym Sołectwie przeznaczając na ten cel środki 
z bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2016 r.
Ad. pkt 12.
Wójt B. Polańska -  powiedziała, że wniosek Pana Konrada Pilińskiego dotyczy utwardzenia 
drogi dojazdowej do gospodarstwa rolnego. Dojazd do gospodarstwa jest od strony wsi 
Zalesie. Gospodarstwo jest nastawione na produkcję mleka. Sam Pan Piliński również 
poprawiał drogę od strony gospodarstwa zakupując żwir i wycinając drzewa i droga nie jest 
już w' stanie takim jakim była. W jej ocenie nie ma możliwości powierzchniowego 
utwardzenia drogi. Stan drogi można poprawić jedynie przez żwirowanie.
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Przewodniezący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie wniosek Pana 
Konrada Pilińskiego o utwardzenie zimnym asfaltem drogi dojazdowej do gospodarstwa 
rolnego.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  0 głosów „za”, 
przy 5 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymujących negatywnie rozpatrzyła 
wniosek Pana Konrada Pilińskiego o utwardzenie zimnym asfaltem drogi dojazdowej do 
gospodarstwa rolnego z uwagi na brak środków w budżecie Gminy. Jedyną pomocą może 
być poprawa stanu przez żwirowanie wymienionej drogi.
Wniosek Pana Konrada Pilińskiego o utwardzenie zimnym asfaltem drogi dojazdowej do 
gospodarstwa rolnego. -  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 13.
Wójt B. Polańska -  nadmieniła, że Komisja Rolnictwa i Budżetu na posiedzeniu w dniu 
16.12.2015 r. pozytywnie zaopiniowała podwyższone stawek diet radnych w następujących 
kwotach:
- dla Przewodniczącego Rady Gminy z kwoty 1.000 zł na kwotę 1.200 zł miesięcznie;
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy z kwoty 300 zł na kwotę 350 zł miesięcznie;
- dla Przewodniczących Komisji z kwoty 100 zł na kwotę 170 zł za udział w sesji lub 

komisji;
- dla pozostałych radnych z kwoty 100 zł na kwotę 150 zł.za udział w sesji lub komisji. 
Stwierdziła, że były to propozycje z roku poprzedniego.
Członek Komisji Jadw iga Koc -  zapytała, co na to Pani Skarbnik?
Skarbnik Gminy E. Głowacka -  wyjaśniła, że w budżecie było planowane siedem 
posiedzeń Komisji i tyle samo sesji z udziałem sołtysów, chociaż frekwencja sołtysów jest 
słaba. Po przeliczeniu kosztów w roku 2016 byłoby zwiększenie o około 16.000 zł. 
Przypomniała, że sprawa ustalenia wysokości diet była podejmowana w 2014 r., ale została 
odwołana.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie propozycje 
zwiększenia diet radnych za udział w pracach organów' gminy:
- zryczałtowaną, miesięczną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy z kwoty 1.000 zł do 

kwoty 1.200 zł;
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  3 głosami „za”, 
przy 1 głosie „przeciwnym” oraz 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
stawkę diety.
- zryczałtowaną, miesięczną dietę dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy z kwoty 300 zł do 

kwoty 350 zł;
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu- 3 głosami „za”, 
przy 1 głosie „przeciwnym” oraz 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
stawkę diety.
- dla Przewodniczących Komisji z kwoty 100 zł do kwoty 170 zł;
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu- 3 głosami „za”, 
przy 1 głosie „przeciwnym” oraz 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
stawkę diety.
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- dla pozostałych radnych z kwoty 100 zł do kwoty 150 zł
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu- 4 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w stawkę diety.
Komisja pozytywnie rozpatrzyła wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Panią 
B. Kwiatkowską w sprawie zmiany diet radnych proponując ich zwiększenie za udział 
w pracach organów gminy.
Ad. pkt 14.
Wójt B. Polańska - powiedziała, że opracowany projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy 
na rok 2016 wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gzy został przedłożony na ręce Pana Przewodniczącego Rady i wysłany do analizy do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Obydwie opinie są pozytywne.
Poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 16.12.2015 r. Komisja Rolnictwa i Budżetu 
dokonała następujących zmian:
- poz. 13 „Remont budynku urzędu gminy” zmniejszenie wydatków o 20.000 zł tj. z kwoty

50.000 zł do kwoty 30.000 zł. (zaplanowany remont to wymiana sufitu w pokoju nr 4, 
remont łazienek i wykonanie obudowy pieca centralnego ogrzewania)

- poz. 16 „Remont budynku kotłowni i budynku gospodarczego w PSP Skaszewo” z kwoty
30.000 zł do kwoty 10.000 zł.

W informacji złożonej przez Panią dyrektor szkoły do projektu budżetu o potrzebie 
najpilniejszych remontów Pani dyrektor zasugerowała kwotę 30.000 z ł .
Wójt B. Polańska - o wypowiedź na ten temat poprosiła Panią dyrektor szkoły.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Pani Danuta Ojrzeńska -
wskazała na konieczność naprawy dachu na budynku gospodarczym, którego część jest 
wydzierżawiona przez gminę Telekomunikacji Polskiej. Dodała, że stropodach jest 
wielokrotnie naprawiany i pokryty papą. A poza tym miała telefony z TP , że dach przecieka 
i grozi to poważnymi konsekwencjami finansowymi, ponieważ są tam nowoczesne 
urządzenia, które obsługują linie telefoniczne gminy. Nadmieniła, że z Panią Wójt i Panem 
Wójtem wspólnie rozmawiali o ewentualności renegocjacji umowy z TP, ponieważ 
pieniądze , które płaci TP są bardzo nie wielkie. W związku z tym uważała, że można 
byłoby wynegocjować, że TP naprawi dach we własny zakresie, a w zamian za to przez 
pewien okres czasu tzn. rok, dwa, trzy mogłaby być zwolniona z płacenia czynszu.
Druga część remontu miałaby objąć budynek kotłowni znajdującej się przy szkole. Miała tu 
na myśli położenie styropianu na zewnątrz, zaciągnięcie klejem i pomalowanie. Uznała, że 
zachodzi taka potrzeba, iż w części budynku kotłowni znajduje się filia Gminnej Biblioteki 
Publicznej , a budynek wykonany jest tylko z jednego pustaka i w bibliotece jest bardzo 
zimno. W związku z tym Pani , która pracuje w bibliotece dogrzewa się urządzeniami 
elektrycznymi, co generuje duże koszty za energię, a to obciąża budżet szkoły. Wracając do 
remontu budynku gospodarczego, uznała że podjęcie rozmów z TP byłoby z korzyścią, 
ponieważ jest to tak bogata firma, że wyłożenie 6.000 zł, czy 8.000 zł na naprawę dachu
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w zamian za zwolnienie z kosztów dzierżawy nie stanowiłoby dla niej problemu. 
Dlatego warto się zastanowić nad renegocjacją umowy dzierżawy.
Jednocześnie dodała, że w zakres remontu budynku kotłowni wchodziłby remont toalety. 
Wyjaśniła, że w momencie, kiedy była przeprowadzana termomodemizacja budynku 
w ramach oszczędności nie została dociągnięta instalacja grzewna do części budynku gdzie 
między innymi znajduje się toaleta. W tej chwili Pani, która pracuje w bibliotece korzysta 
z toalety szkolnej do czasu kiedy jest otwarta szkoła. Natomiast po zamknięciu szkoły takiej 
możliwości nie ma.
Członek Komisji Emilia Oleksa -  zapytała o cięcia środków finansowych w innych 
szkołach.
Wójt B. Polańska -  odpowiedziała, że w innych szkołach też są cięcia:
- poz. 17. Utwardzenie placu kostka przy PSP Przewodowo z kwoty 50.000 zł zmniejszenie 

wydatków do kwoty 30.000 zł;
- poz. 19. Położenie gresu na korytarzy (parter) w Publicznym Gimnazjum w Gzach z kwoty

20.000 zł zmniejszenie wydatków do kwoty 10.000 zł;
- poz. 20. Utwardzenie placu kostką przy PG w Gzach z kwoty 25.000 zł zmniejszenie 
wydatków do kwoty 15.000 zł.

Poinformowała, że wydatki w szkołach są okrojone ze względu na zabezpieczenie rezerwy na 
ewentualne dołożenie do wykonania drogi powiatowej.
Dodała, że w 2016 r. w- PSP w Przewodowie będzie jubileusz szkoły i w grę wchodzi wjazd 
plus brama wjazdowa.
Członek Komisji J. Swiderska -  wyjaśniła, że w budynku szkoły w Gzach jest kwestia 
korytarza, okien, praktycznie wszystkiego, poniew’aż są kontrole i od kilku lat konkretne 
zalecenia.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach Agnieszka Domańska -  dodała, że kontrole 
uznały, że niedopuszczalne jest, żeby w szkolnym obiekcie w’ oknach była wata i wszelkie 
uszczelki, które i tak nie pokrywają szczelin. Wracając do wypowiedzi Pani dyrektor PSP 
w Skaszewie o temperaturze we filii biblioteki powiedziała, że według norm dopuszczalnych 
na korytarzu w' PG powinno być 18°C , w' hali sportowej 16°C. Natomiast to co jest, nie jest 
tak jak powinno być. Poinformowała, że odnośnie podłogi na korytarzu było zalecenie 
Straży Pożarnej, ponieważ na podłodze jest zwykłe PCV. Według norm strażackich ma być 
gres, iż w czasie pożaru polewka się drogę ewakuacyjną po to, żeby wszyscy bezpiecznie 
mogli wyjść z budynku. Natomiast w PCV jest wykładziną, która wydziela toksyczne 
substancje.
Wójt B. Polańska -  powiedziała, że w informacjach jakie Urząd Gminy otrzymał ze szkół 
jest bardzo dużo innych potrzeb pn. w PG termomodemizacja szkoły, oczyszczalnia, na którą 
jest opracowywana dokumentacja oraz cyklinowanie podłogi w hali sportowej gdzie jest już 
praktycznie żywe drewno, położenie kostki, malowanie elewacji hali sportowej, ogrodzenia, 
położenie gresu na korytarzu.
Natomiast w PSP w Przewodowie potrzebny jest remont ogrodzenia, korytarza ogólnego 
i pracowni komputerowej.
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Według niej powinno się pomalować korytarz górny, szafki dla uczniów, jest potrzeba 
wymiany podłóg w dwóch klasach, zakup komputerów, położenie kostki przed szkołą. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Anna Zalewska -  nadmieniła, 
że w PSP w Przewodowie nie robiono nic od 40 lat.
Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka -  powiedziała, że przy omawianiu budżetu 
zasygnalizuje pewne punkty, które są ważne i należy na nie zwrócić uwagę.
Dochody zostały wyszacowane na kwotę 10.859,566 zł 
z tego:
dochody bieżące - 10.719.566 zł
dochody majątkowe - 140.000 zł.
W dochodach majątkowych były planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 80.000 
zł i planowana kwota w wysokości 60.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na drogi 
dojazdowe do gruntów rolnych. Z uwagi na wniosek, jaki wpłynął od mieszkańców wsi 
Szyszki i to, że Komisja Rolnictwa Rady Gminy negatywnie ustosunkowała się do sprzedaży 
mienia komunalnego w tej wsi dochody wypadają i staje się dziura budżetowa. W związku 
z tym należy zrekompensować wydatki. Dlatego należałoby dochody 
majątkowe zmniejszyć o co najmniej 50.000 zł, a zwiększyć plan dochodów bieżących 
w podatku rolnym i ewentualnie nieco w podatku od nieruchomości według stawek jakie 
zostały uchwalone w miesiącu listopadzie bieżącego roku.
Dochody w projekcie budżetu zostały zaplanowane dosyć ostrożnie. Zaznaczyła, że projekt 
uchwały budżetowej Gminy Gzy to projekt planowany na podstawie projektu budżetu 
państwa, który będzie zatwierdzony w końcu lutego lub w początku marca 2016 r. Następnie 
zwróciła uwagę na udziały w podatku od osób fizycznych, które są wysoko zaplanowane na 
podstawie wytycznych Ministra Finansów’. Poinformowała, że wzrósł wskaźnik w gminie 
w 2014 r. z uwagi na wprost dochodów PIT w gminie. Jednak wszystko zależy od 
dochodów w budżecie państwa, a zagrożenia pewne są. Myśli, że dochody po korektach 
w 2016 r. zostaną wykonane, są w miarę realne.
Jeśli chodzi o wydatki wspólnie z Panią Wójt i Panem Wójtem zastanawiali się, co ująć 
w projekcie budżetu, ponieważ jest planowany budżet nadwyżkowy, bez kredytu. W związku 
z tym zostało wstawione to, co możliwe jest do zrealizowania. Biorąc pod mvagę dochody 
gminy uznała, że sporo środków’ własnych zostało wyasygnowane na inwestycje -  656.000 
zł. , na bieżące remonty 154.000 zł na bieżące remonty z funduszu sołeckiego, który ogółem 
wynosi 310.000 zł, na spłatę kredytu - 296.000 zł i odsetki -  125.000 zł. Razem jest to kwota
1.231.000 zł
Wydatki bieżące wynikają ze struktur organizacyjnych gminy i zapewnione są w miarę 
oszczędnie.
Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne Komisja Rolnictwa i Budżetu trochę zmniejszyła plan 
wydatków sugerując się stworzeniem pewnej rezerwy na dofinansowanie dróg powiatowych, 
jeżeli będzie jakaś robiona na terenie gminy. Po konsultacji z RIO rezerwa zostanie włożona 
w remonty, żeby w razie kiedy nie będzie realizowana droga środki przesuwać na inne cele.
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Poza tym w projekcie budżetu została zaplanowana kwota w wysokości 20.000 zł na 
opracowanie Strategii Rozwoju Gminy, która jest niezbędna przy składaniu wniosków
0 środki unijne.
Jeśli chodzi o inwestycje to zostały zaplanowane środki własne w kwocie 147.600 zł na 
zadanie pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Gzy”, na około 60 szt. 
oczyszczalni. Część kosztów będą dofinansowywali mieszkańcy, gmina wkład VAT plus 
ewentualne dodatkowe koszty. Jednak na spotkaniu na temat dofinansowania z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich być może rok 2016 jeszcze nie będzie wchodził w grę do 
realizacji. Jak na razie nie ogłoszono terminu składania wniosków. Będzie to 
najprawdopodobniej na przełomie miesięcy kwiecień-maj 2016. W związku z tym, że 
rozpatrzenie wniosków będzie trwało kilka miesięcy i okres realizacji przypadałby w zimie, 
to w tym czasie będzie to niemożliwe. Przypomniała, że tak jak wcześniej powiedziała Pani 
Wójt potrzeb jest bardzo dużo, ale przy dochodach takich jakie są nie można nic więcej 
sfinansować. Nadmieniła , że termomodernizacja szkoły w Gzach przewija się już od kilku lat 
w tym wymiana okien. W przyszłości można byłoby może skorzystać ze środków Funduszu 
Ochrony Środowiska, ale muszą być też duże środki pieniężne ze strony gminy. Poza tym nie 
wiadomo, co będzie ze szkolnictwem. Mimo tego potrzeba taka jest, a zrobienie wszystkiego 
jest niemożliwe. Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Budżetu, Komisja uważała, że można 
jeszcze zaoszczędzić i zrobić w mniejszym zakresie jak np. położenie gresu na korytarzu 
w PG w Gzach, chociaż osobiście była za pozostawieniem kwoty w takiej wysokości jaka 
jest zaplanowana tym bardziej, że jest to zalecenie Straży Pożarnej. Jednak decyzja należy do 
Rady Gminy. Następnie zapytała Panią dyrektor PG w Gzach, czy miała ofertę na położenie 
gresu na korytarzu?
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A. Domańska -  odpowiedziała, że 
konserwator obliczył powierzchnię korytarza i przyjął cenę najtańszego gresu plus najtańsze 
koszty robocizny. Wyszło około 18.000 zł. Ale nie był w stanie policzyć cokolika wzdłuż 
ścian. Dlatego podała kwotę ok. 20.000 zł , ponieważ wszystkiego nie da się dokładnie 
wyliczyć.
Skarbnik E, Głowacka -  nadmieniła, że subwencja w stosunku do roku ubiegłego wzrosła 
niewiele i nie wiadomo w jakiej wysokości będzie po zatwierdzeniu budżetu państwa. 
W szkołach prowadzonych przez gminę zmniejszyła się liczba uczniów, natomiast zwiększyła 
się w Społecznej Szkole Podstawowej w Gzach. Poza tym dwie pracownice UG odchodzą na 
emerytury, a to wiąże się z kosztami.
Jeśli chodzi o pomoc społeczną gmina otrzymuje dotacje. Dodatkowo dojdzie nowe 
świadczenie " 500 +" oraz dodatkowa praca z tym związana.
Wójt B. Polańska -  dodała, że został złożony wniosek PSP i PG na kwotę ponad 500.000 zł. 
Wkładem własnym będzie wynajem sal lekcyjnych. Byłyby to zajęcia pozalekcyjne
1 wyposażenie.
Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski -  zapytał, jaką kwotę rezerwy przewiduje się 
przeznaczyć na drogi powiatowe?
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że byłaby to różnica z cięć w' zadaniach inwestycyjnych tj. 
kwota ok. 65.000 zł minus przegłosowany wniosek dotyczący podwyżki diet radnych oraz
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wzrost diet sołtysów. Uznała, że budżet gminy jest realny i w ciągu roku będzie ulegał 
zmianom. Natomiast ostateczne kwoty będą wiadome po zatwierdzeniu budżetu państwa. 
Skarbnik E. Głowacka - korzystając z obecności Pań dyrektorek szkół mówiła
0 konieczności opracowania planu działania dla dzieci niepełnosprawnych na 2016 z uwagi 
na to, że ustawodawca z części subwencji dla dzieci niepełnosprawnych zrobił dotację 
celową, gdzie pieniądze muszą być wydatkowane tylko i wyłącznie na te dzieci. W związku 
z tym dotację należy rozliczyć zgodnie z posiadaną dokumentacją.
Członek Komisji Jadwiga Koc -  na temat wydatków dotyczących szkół powiedziała, że 
chcąc zrealizować wszystko to budżet prawie zostałby przeznaczony na oświatę. Stwierdziła, 
że rzeczywiście są potrzeby , ale w budżecie na nic nie ma pieniędzy. Dlatego Panie 
dyrektorki muszą się zgodzić z tym, że będą cięcia, ponieważ środki finansowe trzeba dzielić
1 coś zrobić w tym roku, a coś w następnym, ponieważ nie ma innego wyjścia. Jednocześnie 
dodała, że być może będą pretensje, że obcina się wydatki na inwestycje, a podnosi diety 
radnych. Ale wydaje się jej , że raczej nie powinno ich być, bo diety nie są podniesione aż 
tak bardzo.
Wójt B Polańska -  zaproponowała położenie gresu na całym korytarzu w PG ze względu na 
bezpieczeństwo dzieci.
Członek Komisji Emilia Ołeksa -  zaproponowała podobnie zrobić w poz. 16 Remont 
kotłowni i budynku gospodarczego w PSP w Skaszewie przy zmniejszeniu wydatków 
z kwoty 30.000 zł do kwoty 15.000 z ł .
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie B. Ojrzeńska -  poinformowała, że 
licząc po najniższych kosztach w granicach 10.000 zł kosztowałaby naprawa dachu 
( budynku gospodarczego).
Wójt B. Polańska -  poinformowała, że Komisja Rolnictwa i Budżetu uznała, żeby 
w pierwszej kolejności wykonać remont dachu i zabezpieczyć na ten cel pieniądze 
w budżecie, a swoją drogą negocjować z TP.
Członek Komisji Z. Kaczorowski -  jego zdaniem, należy wystosować do TP pismo, że 
z przyczyn technicznych gmina nie jest w stanie zabezpieczyć właściwych warunków dla 
znajdującego się tam sprzętu i prosić jednocześnie o wsparcie finansowe.
Skarbnik E. Głowacka- poinformowała, że nie ma możliwości, żeby budynek remontowała 
TP, ale darowiznę może przekazać.
Członek Komisji J. Koc -  zapytała, a co z PSP w Przewodowie?
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska - wyjaśniła, że 
Pan Zaręba w kosztorysie ujął wszystko łącznie z wjazdem. Nadmieniła, że jeżdżą 
3 autobusy, z których jeden miał parkować w PG. Autobusy są ciężkie, a wjazd jest taki jaki 
jest. Kierowcy jeżdżą po boisku, zakręcają na parkingu, który jest "ledwo ciepły" i parkują 
autobusy. Ale niestety z kierowcami nie może się dogadać
Wójt B. Polańska -  powiedziała, że poprzednia Komisja sugerowała, żeby tam gdzie 
kładziony jest koks zrobić płytę, a nie kostkę.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska -  wyjaśniła, że 
Pan Zaręba mówił, że byłaby tam kostka specjalna w kolorze grafitowym, którą bez problemu 
będzie można sprzątnąć.



A koks jest przywożony dwa razy w roku. Poza tym nie były wymieniane chodniki, które 
miały być zrobione przy termomodemizacji szkoły , ale nie wystarczyło pieniędzy. Uznała, że 
nie potrzebnie był wtedy robiony dach na budynku obok szkoły, który jest nieużywany od 
2007 r. i nieogrzewany. Dodała, że kiedyś było tam przedszkole, a teraz jest grzyb i budynek 
nie nadaje się do użytku.
Wójt B. Polańska -  stwierdziła, że w tej chwili budynek nadaje się tylko do rozbiórki. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska - powiedziała, że 
gdyby można było zrobić za jednym zamachem wjazd i parking to byłoby bardzo dobrze. 
A co do Pana Zaręby to kosztorys zrobił za darmo i oszczędnościowo.
Wójt B. Polańska -  poinformowała, że kosztorys opiewa na 72.000 zł., a do projektu budżetu 
wstawiła kwotę 50.000 zł.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska - wyjaśniła, że 
wjazd i parking są konieczne oraz część chodnika do płyty, do nowych schodów. W kwestii 
ogrodzenia powiedziała, że też jest od wielu lat z dziurami od strony Pana Pankratjewa, 
ponieważ nie ma pieniędzy na wymianę. Ogrodzenie (trzęsła) od strony jezdni też już są stare, 
ale zostały pomalowane przez samych rodziców.
Członek Komisji J. Koc - uznała, że skoro Komisja wszędzie obcina pieniądze i wszędzie 
oszczędza to skoro są zmniejszone wydatki na zadanie pn. "Remont budynku urzędu gminy " 
to i w tym zadaniu trzeba zmniejszyć wydatki do kwoty 30.000 zł.
Wójt B. Polańska -  jej zdaniem, jeśli w którymś zadaniu zajdzie potrzeba zwiększenia 
środków to wystąpi o nie, jeśli oczywiście będą pieniądze.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie D. Ojrzeńska -  prosiła, aby cięcia 
były w miarę proporcjonalne, bo w przypadku PSP w Skaszewie planowane wydatki zostały 
obcięte o 2/3. Natomiast patrząc na inne inwestycje cięcia były zdecydowanie mniejsze o 1/4
0 1/3 maksymalnie.
Wójt B. Polańska -  myśli, że nie można rozpatrywać w ten sposób. Jej propozycja to 
wykonanie prac najpotrzebniejszych. W PSP Przewodowo znalazło się tylko położenie kostki 
brukowej przed szkolą. Szkoła będzie obchodzić jubileusz, a środki finansowe są okrojone. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie D. Ojrzeńska -  powiedziała, że nie 
mówi, że w innych szkołach środki są za mało obcięte, bo każda szkoła ma swoje potrzeby. 
Wójt B. Polańska -  dodała, że do PSP w Przewodowie i PSP w Skaszewie trafiły pokaźne 
kwoty z funduszu sołeckiego- na kostkę brukową w PSP w Przewodowie -  10.000 zł, na 
zakup komputerów plus na inne zadania do PSP w Skaszewie. Dodała, że też mogłaby się 
upierać o środki na remont budynku urzędu gminy w tym łazienek, które są w stanie 
wstydliwym, iż kwota 30.000 zł wg potrzeb jest za mała. Ale budżet będzie analizowany
1 w trakcie realizacji zadań tam gdzie będzie zachodziła potrzeba, a będą środki, można 
będzie zwiększyć wydatki.
Członek Komisji E. Oleksa -  zapytała, czy wieś Gzy przeznaczyła jakąś pulę środków 
z funduszu sołeckiego na PG w Gzach na 2016 r. ?
Członek Komisji Joanna Świderska -  odpowiedziała, że wieś Gzy część środków 
z funduszu sołeckiego na 2016 r. przeznaczyła dla Społecznej Szkoły Podstawowej. Będzie 
robiona podłoga. Dodała, że budynek PG to szkoła dla dzieci z całej gminy.
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Członek Komisji E. Oleksa -  uznała, że do PSP w Skaszewie nie uczęszczają tylko dzieci 
tylko ze Skaszewa, ale i z ościennych wsi. Podobnie jest w PSP w Przewodowie. Skoro Pani 
Wójt podkreśla, że środki z funduszu soleckiego otrzymały szkoły więc zapytała, czy takie 
środki otrzymało PG w Gzach. Osobiście poparła Panią dyrektor z PSP w Skaszewie uznając, 
że PSP w Skaszewie została bardzo pokrzywdzona ze względu na obcięcie środków na 
remont. Uważała, że na zadanie „Remont kotłowni i budynku gospodarczego w; PSP 
Skaszewo” powinno być więcej środków o 5.000 zł. tj. 15.000 zł, ponieważ, jeżeli 
z 50.0000 zł obcina się 20.000 zł i z 30.000 zł 20.000 zł to nie jest sprawiedliwie. Oznajmiła, 
że jest to jej wniosek.
Wójt B. Polańska -  stwierdziła, że myśli o najpotrzebniejszych potrzebach i jeżeli rozmowa 
jest o kwocie 10.000 zł na wymianę dachu na budynku gospodarczym, to pieniądze te trzeba 
zabezpieczyć w budżecie, a czy uda się wynegocjować coś od TP nie wiadomo.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach A, Domańska - zapytała, kto i w jakich 
okolicznościach może występować o przekazanie funduszu, sołeckiego i w jakich 
procedurach następuje przekazanie?
Członek Komisji E. Oleksa - odpowiedziała, że na zebraniu wiejskim z propozycją 
przekazania środków funduszu lub części środków funduszu sołeckiego dla szkoły na 
konkretny cel może wystąpić każdy mieszkaniec danej wsi. Ale musi być zgoda zebrania 
wiejskiego i podjęta odpowiednia uchwała. Ogólnie, musi być dobra wola mieszkańców 
danej wsi.
Skarbnik E. Głowacka -  dopowiedziała, że fundusz sołecki na 2016 r. został wydzielony 
w kwocie 310.038 zł i są to środki Gminy, a inicjatywa oddolna. Jednocześnie dodała, że już 
drugi rok gmina otrzymuje mniejszy procent zwrotu poniesionych wydatków z uwagi, na to, 
że budżet państwa nie zapewnia go w pełnej wysokości. Myśli, że w następnych latach należy 
się zastanowić nad tym, czy fundusz sołecki powinien dalej funkcjonować, iż w tej chwili 
wiele rzeczy jest zrobionych we wsiach ze środków gminy i wieś ma problem 
z zakwalifikow;aniem przydzielonej kwnty. Jej zdaniem, wiele gmin wycofywuje się 
z wyodrębnienia funduszu sołeckiego, iż jest to pokaźna kwota, która jest rozdrobniona. 
Wójt B. Polańska -  była zdania, że nie można realizować tylko remontu urzędu gminy, 
czy szkół, ale trzeba też pomyśleć o mieszkańcach, żeby zrobić trochę dróg.
Członek Komisji Z. Kaczorowski -  powiedział, że jak słucha tego wszystkiego, to jest 
przerażony. Może rzeczywiście nie tworzyć rezerwy środków na drogi powiatowa.
Wójt. B. Polańska - poinformowała, że jeżeli gmina nie przekaże pieniędzy na przebudowę 
dróg powiatowych w jej granicach, to nie będzie ich realizacji.
Skarbnik E. Głowacka -  kazała wziąć pod uwagę, że gmina nie bierze żadnych kredytów ale 
obywa się własnymi środkami. Nadmieniła, że gdyby przeanalizował w poprzednich latach 
to co było zrobione, to zrobiono wcale nie mało. Wybudowano wiele dróg, wodociągi, 
zrobiono wiele w oświacie. Teraz sytuacja się zmieniła, bo gminy nie mogą kredytować, 
a jeśli mogą to tylko do wysokości wskaźnika. Wyjaśniła, że w naszej gminie jest bardzo 
mało dochodów bieżących i gmina utrzymuje się praktycznie z podatku rolnego. Na 
utrzymaniu jest kilka jednostek organizacyjnych i trzeba wybierać to co najpilniejsze. Myśli, 
że taka sytuacja może się zmieni i z czasem będzie lepsza.
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Natomiast , nie trzeba tragizować, ponieważ było tak zawsze, a na zadania inwestycyjne 
były zaciągane kredyty. Teraz ze względu na wskaźnik nie można wziąć kredytu tylko trzeba 
chwilowo spłacać. Uznała, że każdy chciałby zrobić dużo rzeczy. Dlatego trzeba wybierać 
i dzielić to co jest i pomyśleć też o mieszkańcach tak jak wcześniej powiedziała Pani 
Wójt, ponieważ każdy chce kawałek drogi, mieszkańcy czekają na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków.
Wójt B. Polańska -  dodała, że jest bardzo dużo mieszkańców gminy pyta się o solary. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie zmiany dotyczące 
załącznika nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok -  Wydatki na 
zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową:
- poz. 13 dział 750 rozdz. 75023 § 6050 Remont budynku urzędu gminy - zmniejszenie 

wydatków o 20.000 zł tj. z kwoty 50.000 zł do kwoty 30.000 z ł .
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
zmianę.
- poz. 16 dział 801 rozdz. 80101 § 6050 Remont budynku kotłowni i budynku 

gospodarczego w PSP Skaszewo -  zmniejszenie wydatków o 15.000zł rj, z kwoty 30.000 zł
do kwoty 15.000 zł (zmiana zgłoszona przez członka Komisji E. Oleksa).
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 3 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 3 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
zmianę,
- poz. 17 dział 801 rozdz. 80101 § 6050 Utwardzenie placu kostką przy PSP Przewodowo -  
zmniejszenie wydatków o 20.000 zł tj. z kwoty 50.000 zł do kwoty 30.000 zł.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów’ „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
zmianę,
- poz. 19 dział 801 rozdz. 80110 § 6050 Położenie gresu na korytarzu (parter) w Publicznym 
Gimnazjum w Gzach -  zmniejszenie wydatków o 10.000 zł tj. z kwoty 20.000 zł do kwoty 
10.000 zł.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów' „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
zmianę,
- poz. 20 dział 801 rozdz. 80110§ 6050 Utwardzenie placu kostką przy PG w Gzach -  
zmniejszenie wydatków o 10.000 zł tj. z kwnty 25.000 zł do kwoty 15.000 zł
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów' „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
zmianę.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosow'anie projekt uchwały 
budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016
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z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek. -  który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu.
Uchwala Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 
02 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 
projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok -  stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu.
Ad. pkt 15.
Skarbnik E. Głowacka -  powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument 
planistyczny, który musi być zatwierdzony łącznie z budżetem. Jest to strażnik, który określa 
do jakiej granicy może się zadłużać dana gmina. Poinformowała, że wszystkie zatwierdzone 
zmiany w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej -  Wydatki na zadania 
inwestycyjne na 29016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową będą przełożone do 
WPF.
Jeśli chodzi o opinię RIO do przedłożonego projektu to opinia o projekcie uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest pozytywna. Ale jest stanowisko, żeby na 
dalsze lata tj. od roku 2016 do 2024 w projekcie WPF nie ujmować dotacji na inwestycje 
i dochodów majątkowych, a wprowadzać je z chwilą otrzymania dotacji. W związku z tym 
będą autopoprawki do w/w projektu uchwały, które nie wpłyną na wskaźnik. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy wraz z wcześniej przyjętymi 
zmianami.
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 uchw-ały wraz z przegłosowanym zmianami proponowany na sesję Rady Gminy 
- który stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 02 
grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie 
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej -  stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 
protokołu.
Ad. pkt 16.
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że co roku ustala się plan pracy Komisji stałych tj. Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Budżetu i Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego. Tematyka zawiera sprawy, jakie powinny być omawiane w danym kwartale 
wr trakcie roku. Jeżeli zajdzie potrzeba, spotkań Komisji będzie więcej.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów- „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 18 do 
niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 17.
Wójt B. Polańska - powiedziała, że tematy, które są omawiane na posiedzeniach Komisji 
zatwierdzane są na posiedzeniach sesji. W trakcie realizacji budżetu może zajść 
konieczność zorganizowania sesji dodatkowych.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy.
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 19 do 
niniejszego protokołu.

Wójt B. Polańska - poinformowała, że zadania zaplanowane do realizacji w roku 2015 r. 
zostały wykonane. Jej dłuższa nieobecność w pracy spowodowała, że we wszelkie prace 
bardziej zaangażował się Zastępca. Wykonanie prac przebiegało sprawnie. Nie 
zrealizowano jedynie sprzedaży majątku, co wiązało się z poczynieniem pewnych 
oszczędności. Jednak mimo tego wszystko udało się pogodzić.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący B. Kwiatkowska 
o godz. 13.20 zamknęła posiedzenie Komisji.

Ad. pkt 18.

Protokołowała:

:ołkowska


