
P R o T O KÓŁ Nr 3/2015 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy odbytego 


w dniu 19 marca 2015 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 


pod przewodnictwem Tomasza Sobieraja - Przewodniczącego Komisji. 


Przewodniczący Komisji Tomasz Sobieraj - o godzinie 10.10 otworzył posiedzenie 

Komisji, przywitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie 

w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 


Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 


1. Barbara PolaI1ska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
4. Teresa Linka - Kier. GOPS w Gzach, Prze\v. GKRP A w Gzach 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
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-Irrlbrzyki 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 Pułtuskiego. 
8. Projekt uchwały w sprawie zn1ian 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. 
14. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gzach za 2014 r. 
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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". 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie zmianę w sformułowaniu pkt 5 
porządku posiedzenia. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za" przy 
Ogłosów "przeciwnych" oraz O głosów "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 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za" przy 
Ogłosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła w/w sformułowanie. 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji T. Sobieraja Komisja jednomyślnie przyjęła następujący 
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-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. 
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. 
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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 - przedstawiła wniosek OSP Porzowo. Wyjaśniła, że działkę o numerze 
ewidencyjnym 28/1 w ubiegłym roku gmina pozyskała od Skarbu Państwa i działka jest 
własnością gminy. Działka została wyceniona na kwotę 11.000 zł , ponieważ gmina chciała 
ją sprzedać. W międzyczasie wynikła sprawa, że OSP chce zagospodarować działkę na swoje 
potrzeby i zwraca się z prośba, żeby gmina zrezygnowała z jej sprzedaży. W sprawie 
przekazania działki na rzecz OSP rozmawiała z Panem Radcą Prawnym. Pan Radca 
powiedział, że jest możliwość przekazania działki stowarzyszeniu OSP, z tym, że jeśli 

stowarzyszenie się rozpadnie mógłby nastąpić podział działki między członków. Gmina 
odstąpiła od sprzedaży działki. Działka może zostać własnością gminy i OSP może z działki 
korzystać. 

Część członków Konlisji wypowiedziała się, że jest to zdecydowanie lepsze wyjście. 
Wójt B. Polańska - odnośnie starej działki powiedziała, że widziała umowę spisaną z Panem 
Mieczysławem Malinowskim. Po pozyskaniu działki była rozmowa, wieś chciała przekazać 
pewne pieniądze na remont starego budynku, który istnieje. Jednak syn nieżyjącego Pana 
Malinowskiego się nie zgadza, budynek stoi do dopóki się nie rozpadnie, żadnych napraw 
budynku robić nie pozwala. 
Członek Komisji Rady Stefan Franczak - zapytał, w którym miejscu położona jest działka 
i o jakiej jest powierzchni? 
Wójt B. Polańska - wytłumaczyła, że działka jest położona koło nieruchomości Państwa 
Dworeckich. 
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - dopowiedział, że działka jest położona jadąc od 
drogi wojewódzkiej po lewej stronie pod koniec wsi, przed laskiem, przed zakończeniem 
drogi asfaltowej i bezpośrednio przylegającej do niej o pow. 0.0011 ha. 
Członek Komisji Jacek Barkała- poinformował, że 14.03.2015 r. z ramienia Zarządu 
Gminnego Oddziału w Gzach był na zebraniu sprawozdawczym z druhem Prezesem OSP 
Panem Andrzejem Jusińskim i poinformowali straż, że jedyna koncepcja to taka, że działka 
pozostaje własnością gminy. OSP Porzowo chce, żeby docelowo nie była to tylko remiza, ale 
świetlica wiejska, ponieważ nie mają gdzie organizować zebrań. Budynek powstałby metodą 
gospodarczą z przyznanego funduszu soleckiego. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że nie jest za przekazaniem działki na stowarzyszenie 
OSP. 
Przewodniczący T. Sobieraj - zapytał, czy OSP Porzowo jest zalegalizowane jako 
stowarzyszenie? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że tak. 
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Członek Komisji S. Franczak - dodał, że po ostatnich wyborach zmienił się Zarząd OSP 

i OSP Porzowo nie ma aktualnego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, w związku z czy 

nie może podpisywać dokumentów. 

Członek Komisji J. Barkała - stwierdził, że aktualny wpis na terenie gminy ma tylko dwie 

jednostki - OSP Gzy i OSP Przewodowo. 


Członek Komisji Jacek Grochowski - uznał, że wszystko wskazuje na to., żeby działka 


została własnością gminy, jest to pewniejsze i bezpieczniejsze. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod glosowanie wniosek o nieodpłatne 


przekazanie działki na rzecz OSP Porzowo. 


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


przy 7 głosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących negatywnie rozpatrzyła 


wniosek OSP Porzowo o nieodpłatne przekazanie działki we wsi Porzowo na rzecz OSP 

Porzowo po budowę strażnicy. Gmina odstępuje od sprzedaży działki, Działka pozostaje 

nadal własnością gn1iny i może być oddana w użyczenie. 


Wniosek o nieodpłatne przekazanie działki w Porzowie na rzecz OSP Porzowo pod budowę 


strażnicy - stanowi załącznik nr 3 do niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 2. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że w wyborach do organów samorządu mieszkańców, 


sołtysem sołectwa Grochy-Imbrzyki została wybrana Pani sołtys mieszkająca w Rolniczej 


Spółdzielni Produkcyjnej w Grochach-Krupach. Następnie przedstawiła treść wniosku 

mieszkańców wsi Grochy - Imbrzyki. Wyjaśniła, że w skład sołectwa Grochy - Imbrzyki 


wchodzą dwie miejscowości, które mają odrębną numerację. Podatek rolny mieszkańcy wsi 

Groch -Imbrzyki płacili w urzędzie gminy. 


Członek Komisji Marianna Filipowicz - zapytała, ile mieszkańców mieszka w Grochach


Imbrzykach? 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - odpowiedział, że miejscowość Grochy-Imbrzyki 


stanowi 7 gospodarstw. 

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Leon Pytel. Aktualna ilość członków 


Komisji biorących udział w posiedzeniu - 8. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - zapytał, czy obydwie miejscowości są zbliżone do 

siebie pod względem ilości mieszkańców i czy jest znacząca przewaga którejś z tych 


miej scowości? 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że jest przewaga mieszkańców Grochy


Krupy. 

Członek Komisji M. Filipowicz- zapytała o odległość między miej scowościami. 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że ok. 1500 mb. 

Członek Komisji S. Franczak - dodał, że obydwie miejscowości są w jednym sołectwie, 


grunty przylegają do siebie. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - zapytał, czy faktycznie chodzi o usprawnienie pracy, 


czy są podziały mieszkańcami? 
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Członek Komisji S. Franczak - powiedział, że takich spraw z terenu gmIny mogłoby być 
3-4 np. w Pękowie, w Gzach. Był zdania, że Komisja nie może sugerować się tym, że 
mieszkańcy miejscowości Grochy-Imbrzyki teraz chcą się odłączyć od miejscowości Grochy

Krupy. Następnie zapytał, dlaczego mieszkańcy sołectwa Grochy-Imbrzyki nie chcieli 
podziału sołectwa 2, 3, 4 lata temu. 

Członek Komisji J. Grochowski - poinformował, że jak pamięta, a w tej wsi mieszkał, 
kiedy powstała RSP wtedy została zamazana nazwa Grochy- Krupy, znikła na pewien czas 

z urzędu. W pewnym czasie mieszkańcy miejscowości Grochy-Krupy się odłączyli od 
sołectwa Grochy-Imbrzyki. Powstały nowe dokumenty, ale w jakim czasie to było nie wie. 
Natomiast niesnaski i konflikt interesów był tam od zawsze. Tylko nikt do tej pory nie miał 
odwagi i nie wystąpił. Dodał, że jak wszystko funkcjonowało w nazwie miejscowości 

Grochy-Imbrzyki, było inaczej. Obecnie są to dwie odrębne miejscowości. Nie, czy jak wieś 

chce mieć sołectwo, czy ma do tego prawo. Za przykład podał, Skaszewo Włościańskie i 
Nowe Skaszewo gdzie każda miejscowość ma swoje sołectwo 
Członek Komisji S. Franczak - przyznał, że tak jest i powiedział, że taka sama sytuacja 
jest w sołectwie Gzy, gdzie jest miejscowość Gzy i miejscowość Kałęczyn i nic to nikomu 

nie przeszkadza. Jego zdaniem, gdyby o utworzenie odrębnego sołectwa wystąpiły Grochy
Krupy to byłoby logiczne. Ale nie wie od czego chce się odłączyć miejscowość Grochy
Imbrzyki. 

Członek Komisji J. Grochowski - wyjaśnił, że mieszkańcy sołectwa Grochy-Imbrzyki chcą 

odłączyć od siebie mieszkańców miejscowości Grochy-Krupy. 
Członek Komisji S. Franczak - uznał, że mieszkańcy wsi Grochy-Imbrzyki chcą, żeby 

powstało sołectwo Grochy-Krupy. Następnie zapytał, dlaczego piszą za kogoś? 
Członek Konlisji J. Grochowski - odpowiedział, że wieś Grochy -Imbrzyki nie chce być 
razem z wsią Grochy -Krupy, nie chcą razem tworzyć sołectwa. A z wnioskiem o utworzenie 

sołectwa może wystąpić każdy. Numeracja domów jest oddzielna. Dodał, że dodatkowo 
powstała sytuacja, że do połowy poprzedniej kadencji RSP funkcjonowało w 100%, gdzie 
przedstawicielem był prezes. Prezes występował w imieniu wszystkich tam mieszkających. 

Obecnie RSP się rozpada, następuje podział gruntów i każdy chce mieć głos. W związku 
z tym, czym innym zainteresowana jest miejscowość Grochy-Krupy, a czym innym 
miejscowość Grochy-Imbrzyki. 
Członek Komisji Leon Pytel - poinformował, że obydwie miejscowości n1ają jeden obręb 

geodezyjny - Grochy-Imbrzyki. 
Członek Komisji S. Franczak - powiedział, że jest XXI w. i mieszkańcy miejscowości 

Grochy-Krupy chcą też mieć drogę i chociaż może sprzedadzą ziemię, to będą tam 
mieszkać. Uważał, że nie można odcinać od sołectwa mieszkańców miejscowości Grochy
Krupy z powodu, że nie są gospodarzami. Za przekład podał Pana Ryszarda Poznakowskiego 

z zespołu "Trubadurzy", który jest sołtysem dużego sołectwa Szelków pow. makowski. 
Członek Komisji J. Grochowski - nadmienił, że nie o to się rozchodzi. 
Członek Komisji S. Franczak - uważał, że rozchodzi się o to, że z RSP Grochy-Krupy 

została wybrana Pani sołtys. 
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Członek Komisji M. Filipowicz -zapytała Panią Wójt, czy to koliduje w interesanta, jeżeli 
powstaną dwa odrębne sołectwa? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że byłaby zmiana statutu istniejącego sołectwa 

i utworzenie nowego Statutu dla nowego sołectwa. 
Członek Komisji Mariusz Mordwiński - zapytał, co będzie, jeżeli z miejscowości 
Grochy -Krupy padnie wniosek, że nie chcą się oddzielać? 
Członek Komisji J. Grochowski - jego zdaniem, gdyby na posiedzeniu Komisji byłaby 

nowo wybrana Pani sołtys i gdyby był przedstawiciel z miejscowości Grochy-Imbrzyki 
i przedstawili sprawę analizie, to członkom Komisji byłoby łatwiej podjąć konkretną decyzję. 

Członek Komisji M. Filipowicz - powiedziała, że Komisja proponuje, żeby na najbliższe 
posiedzenie Komisji przybyli przedstawiciele poszczególnych n1iejscowości. 
Członek Komisji J. Barkała - zaproponował sprawę odłożyć na następne posiedzenie 
Komisji, na które przybędzie wnioskodawca i przedstawiciel miejscowości Grochy-Krupy. 
Członek Komisji J. Grochowski - uznał, że cały koszt po podziale sołectwa to dieta dla 

nowego sołtysa, który będzie przyjeżdżał na sesje. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - powiedział, że stwierdzenie, że praca i obowiązki 
sołtysa w dużym stopniu przyczyniłyby się do lepszej współpracy między gminą, 

a mieszkańcami jest dość ogólnikowe. Należałoby poznać zdanie przedstawicieli obu 
miejscowości. 

Wójt B. Polańska - uznała, że jest to dobra propozycja aby wniosek odłożyć do 
rozpatrzenia, dogłębnie przeanalizować i ewentualnie zorientować się jakie będą koszty. 
Decyzja czy sołectwo Grochy- Imbrzyki zostanie podzielone na dwa odrębne sołectwa 
zostanie podjęta po dogłębnej analizie. 
Członek Komisji J. Grochowski - dodał, że gdyby na posiedzeniu była możliwość 
wysłuchania obu stron łatwiej byłoby podjąć decyzję. 
Członek Komisji J. Barkała - zgłosił wniosek został na najbliższej Komisji, na którą 
zostaną zaproszeni wnioskodawca i przedstawiciel miejscowości Grochy-Krupy. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 
członka Komisji J. Barkałę. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
wniosek zgłoszony przez członka Komisji Pana Jacka Barkałę o odłożenie rozpatrzenia 
wniosku na najbliższe posiedzenie Komisji, na którą zostaną zaproszeni wnioskodawca 
i przedstawiciel miejscowości Grochy- Krupy. 
Wniosek mieszkańców wsi Grochy-Imbrzyki o podział na dwa odrębne sołectwa Grochy
Imbrzyki i Grochy-Krupy - stanowi załącznik nr 4 do niniej szego protokołu. 
Ad. pkt 3. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że wpłynął wniosek od sołtysa wsi Begno i radnego Pana 
Piotra Kownackiego o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł na remont dróg 
w sołectwie. Poinformowała, że po analizie budżetu i otrzymaniu ostatecznej subwencji 
w budżecie trzeba szukać oszczędności, żeby uchwalony budżet dostosować do aktualnych 
wartości. 
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W związku z tym jej prośba o nieuwzględnienie powyższej kwoty, ponieważ w tej chwili nie 
ma takiej możliwości. Kwota 10.000 zł nie została ujęta.w projekcie uchwały w sprawie 
zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015 
Członek Komisji Piotr Kownacki - zabierając głos powiedział, że na 2015 r. wieś ma 
przydzielony fundusz sołecki w kwocie ok. 7.800 zł ,a wiadomo ile dróg jest w sołectwie 
i jak wyglądają. Uważał, że 10.000 zł to kota nieduża i nie będzie powodem upadku gminy. 
A należy liczyć się z tym, że we wsi nie ma nawet jednego metra bieżącego nawierzchni 
asfaltowej. Jest 7 000 mb dróg, które trzeba zabezpieczyć. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że we wsi Begno zna wszystkie drogi i ich stan 
i faktycznie w sołectwie dróg żwirowych jest bardzo dużo. Ale w poprzednich latach 
i ubiegłym roku, jeżeli gmina mogła to dokładała z budżetu gminy środki finansowe do 
funduszu sołeckiego. Natomiast w tej chwili analizując budżet nie widzi możliwości 

udzielenia pomocy finansowej. Uznała, że fundusz sołecki będzie realizowany w stanie takim 
jaki jest. Nadmieniła, że w budżecie gminy jest niewiele pieniędzy, a psują się drogi 
asfaltowe. We wsi Pękowo jest dwie olbrzymie dziury w asfalcie, że nie mogą się wyminąć 
samochody. Gmina nie może sobie pozwolić na przeznaczanie środków na dodatkowe 
remonty dróg żwirowych 
Członek komisji M/.Filipowicz - powiedziała, że w przetargu ogłaszane jest żwirowanie 
z równaniem i tylko wyrównywane jest po żwirowaniu. W związku z tym zapytała, czy nie 
można byłoby dróg wyrównać od razu? 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że do tej pory drogi żwirowe raz były wyrównywane na 
wiosnę, a później były równane tylko w tych miejscach gdzie był wywieziony żwir. 
Członek komisji M/.Filipowicz - uznała, że żwiru nie wystarczy, żeby posypać wszystkie 
drogi w danej wsi. Dlatego równiarka niezależnie od tego powinna pójść. 
Członek Komisji J. Grochowski - zwrócił uwagę, że Pani radna M. Filipowicz ma rację, 
ponieważ kiedy sypie się na drogi żwir, to firma nie równa drogi tylko równa żwir. W 
związku z tym, jeżeli równiarka jest w kwietniu, a żwir wożony jest w sierpniu to droga do 
kwietnia jest w nieładzie. 
Wójt B. Polanska - uznała, że równiarkę na drogi żwirowe trzeba puszczać dwa razy, 
wiosną i na jesieni. 
Członek Komisji S. Franczak - wracając do wniosku sołectwa Begno stwierdził, że 

członkowie Komisji tym samym tematem zajmują się po raz drugi. Są to te same podania 
tylko inne sformułowania. Powiedział, że członkowie Komisji wiedzą jaki jest stan dróg na 
terenie gminy, a podania sołectwa Begno są te same. 
Członek Komisji J. Grochowski - podkreślił, że świadczy to tylko o determinacji. 
Członek Komisji S. Franczak - zapytał, czy jest mało w okręgu Pana radnego 
Kownackiego jak będzie realizowana jedna droga, czy może zrobić w danym roku 2 drogi? 
Dodał, że jest 15 radnych i każdy chciałby coś dla swojego okręgu wyborczego. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - powiedział, że prawem Pana Kownackiego jako 
radnego i sołtysa było złożenie wniosku i widać tu jego zaangażowanie i determinację. 
Natomiast sytuacja finansowa gminy jest taka jaka jest. Wszyscy wiedzą, że takie podania 
będą się mnożyć i w jakimś zakresie są zasadne, ale trzeba dzielić tym co jest. 
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Następnie poddał pod głosowanie wniosek Sołectwa Begno o pomoc finansową na remont 
dróg. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu- 1 głosem "za", 
przy 4 głosach "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" negatywnie rozpatrzyła w/w 
wniosek. 
Członek Komisji i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel - nie brał udziału 

w głosowaniu. 
Wniosek Sołectwa Begno o pomoc finansową na remont dróg - stanowi załącznik nr 5 do 
niniej szego protokołu. 
Ad. pkt 4. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że wpłynął wniosek od Kon1endanta Powiatowego Policji 
w Pułtusku o dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb 
Posterunku Policji w Świerczach. Szacunkowa wartość pojazdu wynosi 72.000 zł. Propozycja 
Komendanta Powiatowego Policji to dofinansowanie 50% wartości tj. 36.000zl przez gminy 
obsługiwane przez ten Posterunek. W związku z tym byłoby do dofinansowania po 18.000 zł 
dla Gminy Świercze i Gminy Gzy. Nadmieniła, że w projekcie uchwały w sprawie zmian 
uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015 nie zaproponowała żadnej zmiany w tej 
kwestii. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - zapytał, w poprzednich latach były jakieś środki 
przeznaczane na zakup pojazdu? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że były. 

Członek Komisji J. Barkała - zapytał jak dawno to było? 
Członek Komisji L. Pytel- wyjaśnił, że było to około 10 lat temu. 
Członek Komisji J. Barkała - jego zdaniem, na chwilę obecną Policja dysponuje pojazdami 
nie starszymi jak 5- 6 lat, a próbuje wyciągnąć z samorządów połowę wartości samochodu, iż 
połowę zakupu pokryje Wojewódzka Komenda Policji. 
Członek Komisji J. Grochowski - uznał, że nie jest to zadanie własne gminy i nie bardzo 
gminę stać na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla policji. Tym bardziej, że do 
wymiany czeka piec w Publicznym Gimnazjum w Gzach. Uznał, że jeśli miały wybrać, to 
wybrałby piec 
Członek Komisji Mariusz Mordwiński - poinformował, że niejednokrotnie k zwracał się do 
policjantów z Posterunku w Świerczach, żeby patrolowali wieczorami młodzież 
w Przewodowie i nie może się doprosić. Dodał, że policjanci przejadą się i pytają tylko, czy 
nie widać kogoś pijanego. 
Członek Komisji S. Franczak - przyznał, że dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego 
dla policji nie jest zadaniem gminy. Policja podlega pod Powiat. Za kilka minut będzie 
omawiany projekt uchwały o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego we wsi Zalesie. W związku z tym na wniosek należy odpowiedzieć, 
że jeśli w budżecie gminy będą środki to gmina udzieli dofinansowania na zakup pojazdu 
służbowego. Osobiście był przeciwny dofinansowaniu zakupu pojazdu dla policji. 
Członek Komisji L. Pytel - powiedział, że zakup pojazdu dla policji mieści się w zakresie 
bezpieczeństwa. 
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Być może gdyby był lepszy środek transportu czujność policji byłaby większa. Rozważając 
wniosek uważał, że z przeznaczeniem środków należałoby się wstrzymać do czasu 
konsultacji z pozostałymi gminami. A jeśliby nawet do czegoś doszło to nie kwota 

w wysokości 18.000 zł. 

Wnioskował o odłożenie tematu, a zasygnalizowanie Komendantowi Powiatowej Policji 

w Puhusku, że na dzień dzisiejszy w budżecie gminy nie ma środków w celu wspomożenia 
zakupu pojazdu. 

Członek Komisji J. Grochowski - uważał, że trzeba odważnie odpowiedzieć Komendantowi 

Powiatowemu Policji, że w 2015 r. gminy nie stać na dofinansowanie zakupu pojazdu. 

A w przyszłości, jeśli się pojawią jakieś środki to dofinansowanie zakupu pojazdu będzie 
możliwe. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie wniosek o dofinansowanie 

zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Posterunku Policji w Świerczach. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu O głosów "za", 

przy 8 glosach "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" negatywnie rozpatrzyła 

wniosek o dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb 

Posterunku Policji w Świerczach. W roku 2015 gminę nie stać na sfinansowanie zakupu 
pojazdu. 

Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Puhusku 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 w Gzach jest jednostką organizacyjną gminy, która funkcjonuje 

jako jednostka budżetowa. Podstawą działania jednostki jest Statut, który określa nazwę, 
siedzibę i przedmiot działania. GOPS działa na podstawie następujących przepisów 
prawnych: 

- 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; 

- U stawy 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 uprawnionyn1 do alimentów; 
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 
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- 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; 

- Ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. ; 
- Innych aktów prawnych dotyczących jego działalności; 
- Niniejszego Statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy Gzy. 
Ostatni Statut GOPS był z 2013 r. W związku z tym, że nastąpiły zmiany w ustawie o pomocy 
społecznej i dochodzą zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny i zasiłków dla opiekuna 
opracowany został nowy statut, który będzie obowiązywał od 2015 r. 
Zadania, które realizuje GOPS to głównie zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych 
osób, które nie radzą sobie w sytuacjach trudnych. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 7 do 
niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 6. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka 
poinformowała, że od 1.01.2012 r. GOPS obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. W GOPS asystent rodziny został zatrudniony od 1.06.2013 r.. W roku 
2014 asystent rodziny otoczył opieką 9 rodzin w tym 1 rodzina była pod opieką zaleconą 
przez sąd. Są to rodziny, które nie radzą sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 
W związku z tym GOPS podejmuje działania, które mają przywrócić funkcjonowanie 

rodziny, chociaż efekty pracy są różne. W 2014 r. asystent rodziny pracowała z rodzinami, 
których dzieci są w rodzinach zastępczych, gdzie z jednej rodziny jest 3 dzieci, z drugiej 
rodziny 1 dziecko. Praca jest bardzo trudna. Asystent rodziny dąży do tego, żeby dzieci 
mogły wrócić do rodzin biologicznych, co byłoby to wskazane pod względem 

merytorycznym i spełniania funkcji rodzicielskich. Temat ten jest olbrzymi i jednocześnie 
koszt dla gminy. W ubiegłym roku na rodziny te wydatkowano 18.688,11 zł. Gmina n1usi 
partycypować w kosztach utrzymania dzieci w pierwszy roku 10% wydatków, w drugim 
30% , 50% w trzecim roku. GOPS ma nadzieję, że dzieci wrócą do rodzin biologicznych. 
W przypadku jednej rodziny, gdzie jest jedno dziecko w rodzinie zastępczej jest nadzieja, że 
dziecko wróci w tym roku do rodziny biologicznej i wówczas zmniejszą się koszty 
utrzymania. Z trójką dzieci, które są w rodzinie zastępczej jest sprawa bardziej złożona. 
Rodzina biologiczna dzieci wręcz nie pozwala pracować ze sobą. Ale GOPS ma nadzieję, że 
może coś się udać i dzieci wrócą do rodziców biologicznych. Byłoby to korzystniejsze ze 
względów funkcjonowania rodziny. 
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Jeśli chodzi o koszt zatrudnienie asystenta rodziny z pochodnymi to 28.000 zł z tym, że 
26.935 zł GOPS otrzymuje z zadań zleconych, a 1.170 zł stanowi udział środków własnych. 
W jej ocenie zatrudnienie asystenta rodziny jest jak najbardziej wskazane, ponieważ asystent 
pracuje z rodziną. Chciałby, żeby były efekty, żeby rodziny funkcjonowały normalnie, żeby 
rodzina funkcjonowała i tworzyła dobro naszej lokalnej społeczności. Jednocześnie dodała, 

że GOPS pomaga takim rodzinom w załatwianiu różnych spraw w różnych urzędach. Jednej 
rodzinie udało się załatwić rentę, aby było lepiej pod względem finansowym, GOPS pomaga 
załatwić rehabilitację i sanatoria. 
Członek Komisji S. Franczak - zapytał, do jakiego czasu jest życia opieka nad dziećmi? 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka - odpowiedziała, 

że do 18 roku. Potem dziecko otrzymuje dodatkowe środki na usamodzielnienie, ale już jako 
osoba dorosła. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie sprawozdanie z realizacji 
zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 r. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła sprawozdanie 
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok. 
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 r. - stanowi załącznik 
nr 8 do mniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7. 
Wójt B. Polańska - udzielenie pomocy finansowej dotyczy przebudowy drogi powiatowej 
w miejscowości Zalesie -Lenki o długości 500 mb, o której mowa była już wcześniej. Powiat 
Pułtuski przed złożeniem wniosku zwrócił się do gminy, czy gmina dofinansuje powyższe 
zadanie inwestycyjne. Rozważana była kwota 30.000 zł i z taką informacją zostało wysłane 
stosowne pismo. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu droga została zaakceptowana do realizacji. 
Powyższa kwota została ujęta w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015, ale 
najpierw należy podjąć uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
Członek Komisji J. Grochowski - powiedział, że nie jest zwolennikiem wyprowadzania 
pieniędzy gminy na zewnątrz, ale za 30.000 zł 500 rrlb asfaltu nie da się zbudować. Z drugiej 
strony daje to jakieś pewne argumenty, że jeżeli zostanie udzielona pomoc Powiatowi, to 
jeżeli zwrócimy się o pomoc przy odwodnieniu PG w Gzach, to Powiat pomoże nam. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - zapytał, czy jest to ostatni odcinek tej drogi? 
Członek Komisji L. Pytel - wyjaśnił, że na terenie gminy Gzy do realizacji pozostanie 
jeszcze 500 bm drogi. 
Członek Komisji J. Barkała - jego zdaniem, jeżeli już wystąpił Powiat o pomoc 
finansową, to na ten odcinek drogi można jeszcze udzielić pomocy finansowej, a dalej już 
nie. Uważał, że można dofinansować w takiej wysokości bieżący remont dróg powiatowych 
Kozłówka - Ostaszewo, Kozłówka - Krzemień, które są w stanie krytycznym, a nie 
kładzenie asfaltu na drogę w polach. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej. 
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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 9 do 
niniej szego protokołu. 
Ad. pkt 8. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy 
Gzy. Poinformowała, że jest inny przelicznik dla uczniów gimnazjum i inny przelicznik dla 
uczniów szkół podstawowych, który okazał się przelicznikiem niekorzystnym dla szkół. Poza 
tym dodatkowo w PG w Gzach jest zmniejszona ilość uczniów niepełnosprawnych, na które 
dostajemy dosyć sporą kwotę pieniędzy. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy okazuje się, 
że zwiększoną subwencję gmina otrzymała na Społeczną Szkołę Podstawową w Gzach. 
Powiedziała, że po powrocie ze zwolnienia lekarskiego zadzwoniła do Ministerstwa 
Edukacji, ponieważ uznano, że gmina nie otrzymała subwencji na Publiczną Szkołę 
Podstawową w Skaszewie z liczbą uczniów 33 i 69. Wówczas otrzymała odpowiedź, że 
wszystko jest dobrze, tylko w PSP w Skaszewie zostało przekroczone 70 uczniów 
przeliczeniowych. W związku z tym, gdyby w PSP w Skaszewie było 67 uczniów, a nie 
69 to subwencja byłaby większa o ok. 80.000 zł . Różnica subwencji wynikła z otrzymanej 
mniejszej subwencji i ubycia ucznia niepełnosprawnego. O dalsze omówienie projektu 
uchwały budżetowej Gnliny Gzy na rok 2015 poprosiła Panią Skarbnik 
Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - powiedziała, że budżet gminy na rok 2015 był 

zatwierdzany w miesiącu styczniu bieżącego roku. Wtedy mówiła, że niektóre wielkości jak 
dotacja celowa i subwencja są ustalone na podstawie projektu budżetu państwa. Uznała, że 
subwencja została znacznie obniżona. Główną przyczyną był nowy algorytm związany 
z naliczeniem subwencji gdzie zmieniły się wagi naliczenia, jak również zmiana naliczania 
na uczniów niepełnosprawnych. Ogólnie kwota subwencji zmniejszona została o 198.746 zł. 
Przy tak dużym zmniejszeniu się dochodów konieczna była korekta budżetu. W związku 
z tym wprowadzono zmiany - zdjęto z wydatków bieżących głównie z remontów w PG 
w Gzach i z wolnych środków wygospodarowanych w roku 2014 w kwocie 277.000 zł z 
czego 140.000 zł jest przyjęte do budżetu, żeby pokryć straty. Jeśli chodzi o wagi to dla PG 
to zastosowano nową wagę bardzo niekorzystną dla gminy, ponieważ do tej pory była waga 
dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum 0,38, a została zmniejszona w algorytmie na 
0,27. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe to mają niewiele podwyższone - o 0,02. 
Utworzono nową wagę dla małych szkół o wartości 0,18 dla uczniów małych szkół do 70 
dzieci (przeliczeniowe). W związki z tym PSP w Skaszewie nie została uwzględniona , 
a została tylko uwzględniona SSP w Gzach. Jeśli chodzi o standard A, to jest niższy 
5.258,6754 zł liczony do subwencji ( w projekcie budżetu państwa przyjęto wyższy 
5.306,0316 zł). zmniejszono o 42 zł na ucznia. Nowością jest wydzielenie z kalkulacji 
subwencji oświatowej części subwencji ogólnej z oświatowej dla dzieci niepełnosprawnych, 
z czego gminy mają obowiązek rozliczenia się. Prawdopodobnie nie dojdzie do tego aby 
gmina zwracała te pieniądze do Ministerstwa. Jak to rozliczyć, jest to bardzo kłopotliwe. 
W naszej gminie planowane wydatki w ramach subwencji dla dzieci niepełnosprawnych 
wynoszą: 
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- Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach (l uczeń) - 30.200,00 zł; 


- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie (1 uczeń) - 63.715 zł; 


- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie (l uczeń + 2 dzieci w przedszkolu) - 29.962 

zł, gdzie jest prawdopodobnie pomyłka. W związku z tym nie wie, co będzie dalej jeśli 

chodzi o rozliczenie. Ma nadziej ę, że gmina środków zwracać nie będzie, że będzie 

rozliczana z całości gminy, a nie z poszczególnych szkół. 
Poinformowała, że uczniów w gminie nie ubyło, jest 292. 
Jeśli chodzi o inne zwiększenia to w dziale 801 - zwiększenie dotacji na dofinansowanie 
zadań własnych na odziały przedszkolne. Zgodnie z ustawą gmina na każde dziecko 
otrzymuje 1.273 zł. Zgodnie z przelicznikiem obecnym dzieci kwota ta została zwiększona 
o 28.006 zł. 
W dziale 900 Gospodarka komunalna zwiększenie 25.154 zł. jest to dotacja na zadanie własne 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na likwidację i unieszkodliwianie azbestu. 
Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 310.707,72 zł, a zwiększone o 305.131,72 zł 
z tego: 
W dziale 600 - 30.000 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na zadanie 
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady-Winnica w m. Zalesie-Lenki". 
W dziale 700 zwiększenie o 9.500 zł na przeglądy i bieżące remonty budynków zasobu 
gminnego oraz założenie ksiąg wieczystych dla mienia komunalnego. 
Po przeglądzie budynków są potrzebne bieżące remonty, które trzeba wykonać. 
W dziale 801 - 228.177,72 zł zwiększenia i zmniejszenie 295.707.72 zł - zmiany dotyczą 
zmniejszenia subwencji oświatowej i zwiększenia dla SSP w Gzach z uwagi na większą 
liczbę uczniów - w tej chwili jest 36 dzieci 
W dziale 900 - zwiększenie o kwotę 30.154 zł 
Wydatki planowane są na zadanie pn. "Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu" przy udziale 
środków Woj ewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska: 
- dotacja 25.154 zł (85%) 
- środki gminy - 5.000 zł (15%). 
W dziale 921 zwiększenie w kwocie 7.300 zł - wydatki na opracowanie projektu 
rewaloryzacji alei prowadzącej do parku położonego we wsi Ołdaki (obiekt wpisany do 
rejestru zabytków) województwa mazowieckiego. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator 
Zabytków zobowiązał gminę do wykonania projektu 
Po zbilansowaniu budżet został dofinansowany z wolnych środków, które zostały się 

z ubiegłego roku, ponieważ trzeba zabezpieczyć środki według programu jaki jest w oświacie, 
W związku z tym zostały obcięte wydatki bieżące.. Poza tym w PG w Gzach skończyła się 
gwarancja na piec. Pani dyrektor zostało powiedziane ,aby w ran1ach środków, które zostały 
mogła zakupić piec. Jest już prowadzone zapytanie o cenę do kilku firm. 
Wójt B. Polańska - dodała, że zgłosiła się 1 firma, która określiła wartość pieca na 55.000 zł. 
Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że prawdopodobnie pozwoli to na zaoszczędzeniu 
paliwa. Pani dyrektor PG mówiła, że ostatnio zużycie było spowodowane tym, że piec nie 
działał jak trzeba. 

http:295.707.72
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Członek Komisji S. Franczak - powiedział, że ostatnio olej napędowy był zużywany, na 

dworze było +2°C a było zimno w szkole. Według niego, dobrze się stało, że Rada Gminy 

wykreśliła z załącznika do uchwały budżetowej na 2015 r. - zadania inwestycyjne na 2015 r. 

inwestycji pn." Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ocieplanie budynku 

szkoły w Gzach" . 

Skarbnik E. Głowacka - dodała, że Pani dyrektor PG zaoszczędzi na oleju opałowym. 


Poza tym zdjęto więc zadania głównie z remontów ( hala sportowa- cyklinowanie podłogi). 


Nadmieniła, że w porównaniu do roku poprzedniego gmina otrzymała mniejszą subwencję 


o kwotę 83.010 zł 
Członek Komisji J. Barkała - uznał, że gównie subwencja oświatowa została zmniejszona 
na PG i PSP w Skaszewie i zaptał, czy tak? 
Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że kiedy rozliczała to faktycznie na PO jest obniżenie, 
ponieważ w PO były dzieci niepełnosprawne, które odeszły. Uczniów w PG jest mało - 94. 
W PSP w Skaszewie - 69 uczniów, w PSP Przewodowie - 96 uczniów i w SSP w Ozach - 36 
uczniów w tym 1 uczeń niepełnosprawny. Subwencji nie mają oddziały przedszkolne. 
Członek Komisji S. Franczak - zapytał, ile środków zdjęto ze szkół, a ile dołożono 
z budżetu? 
Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, że 295.000 zł było zdjęte, 228.000 zł było 

zwiększenie. 

Członek Komisji S. Franczak - uznał, że ogólnie do roku 2015, czy lat poprzednich 
w dalszym ciągu do oświaty się dokłada. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę budżet 

zatwierdzony przez Radę dokłada się. Następnie zapytał, co jest robione z zatrudnieniem, 
żeby zejść z dokładania? 
Za przykład podał, że bazując na poprzednim Tygodniku Ciechanowskim Gmina Winnica jest 
dużo bogatszą gminą i szuka pieniędzy w oświacie, a u nas się tylko dokłada. 
Dodał, że 171 uczniów w PO we Winnicy - 16,91 etatów. U nas 94 uczniów - 16,61 etatów. 
Uznał, że na drugi rok w ogóle nie będzie można zamknąć budżetu gminy, od września 2015 
r., co ręczy na 100% będą podwyżki. Jego zdaniem, nie można cały czas tkwić w oświacie 
i się oszukiwać. Uznał, że od 2012 r. budżet gminy idzie co rok w przepaść. W Gimnazjum 
z 11.000 zł na 1 ucznia zrobiło się 17.000 zł . Poza tym wzrosło utrzymanie ucznia 
w szkołach podstawowych. W związku z tym zaproponował albo zrobić raz na początku 
porządek z oświatą, albo tylko administrowanie. Wówczas nie będzie środków na żadną 
drogę, na dofinansowanie dla Powiatu do przebudowy drogi powiatowej, na nic. Uznał, że 
albo Rada coś na prawdę zrobi z oświatą, a jeśli nie to widać gołym okiem, że inwestycje są 
niepokończone od 2004 r. w PO bo nie ma środków finansowych. A pieniędzy nie będzie 
nigdy. Powiedział, że w PO zawsze będzie brakowało środków bo dochodzi hala sportowa 
i się dokłada Ale nie tyle, że subwencja nie wystarcza na wypłatę dla nauczycieli, czym 
członkowie Komisji będą się zajmować później jakie są średnie nauczycieli, a jakie 
pracowników w urzędzie gminy. Uznał to za zgrozę do nieba. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że nie można porównywać Gminy Ozy porównywać do 
Gminy Winnica. 
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Członek Komisji S. Franczak - przypomniał, że porównał zatrudnienie do liczby uczniów, 
a nie do Gminy Winnica. 
Wójt B. Polańska - kontynuując dalej swoją wypowiedź poinformowała, że w Gminie 
Winnica przystępują do utworzenia zespołu, ale szkoła podstawowa i gimnazjum jest 
w jednym budynku. Mająjeszcze małą szkolę w Błędostowie i tam jest dyrektor 
Członek Komisji S. Franczak - zapytał, co szkodzi utworzyć w naszej gminie zespół szkół 
podstawowych Z/S w Skaszewie lub w Przewodowie? 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że w każdej szkole trzeba będzie utworzyć przedszkole 
z tym, że ilość dzieci w naszych oddziałach przedszkolnych, których są po dwa oddziały jest 
na prawdę dużo. W związku z tym nie wiadomo, co jeszcze będzie z 6-latkan1i, ale I klasy 
będą bardzo liczne. W oddziałach przedszkolnych w Przewodowi e jest 25 dzieci i w PSP 
w Skaszewie też ok. 25 dzieci. Na bazie arkuszy organizacyjnych można myśleć i się 

zastanawiać. Ale w tej chwili, jeżeli do września br. gmina musi zapewnić wynagrodzenie 
nauczycielom nie można robić jakichś robić ruchów, żeby zdjąć pewne kwoty ze szkół. Jej 
zdaniem, można się zastanawiać i myśleć na temat arkuszy organizacyjnych od miesiąca 
września br. A do końca sierpnia nauczyciele muszą otrzymać wynagrodzenie zgodne 
z arkuszem organizacyjnym. 
Członek Komisji S. Franczak - powiedział, że arkusze organizacyjne zatwierdzane są do 
końca maja. Zatwierdza je Pani Wójt jednoosobowo. A skoro tak jest, to niech się Pani Wójt 
zajmie tematem. A jeśli nie to, to niech arkusze organizacyjne zatwierdza Rada, jeżeli Pani 
Wójt nie ma woli, żeby zdjąć. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że Rada Gminy nie może zatwierdzać arkuszy 
organizacyjnych, arkusze zatwierdza Wójt. Natomiast Rada Gminy zatwierdza tylko 
pieniądze na funkcjonowanie szkół. 
Członek Komisji S. Franczak - przypomniał, że wskazuje ile jest uczniów i ile jest etatów. 
Dodał, ze nie mówił o Winnicy tylko we Winnicy. Jeżeli we Winnicy jest 171 uczniów 
i 16,91 etatów, to dlaczego w PG w Gzach przy 94 uczniach jest 16,61 etatów .. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że znaczenie ma tylko ilość klas. 
Członek Komisji S. Franczak - zapytał, dlaczego w naszym PG w Gzach jest 6 oddziałów. ? 
Powiedział, że tego nie wie, ale trzeba się przypatrzyć. Dodał, że to samo jest w szkołach 
podstawowych. Następnie powiedział, że nie ma Zespołu Obsługi Szkół w Gzach, podlega 
on pod Referat Planowania Budżetu i Finansów, ale w każdej szkole jest sekretarka i jest 2,5 
etatu do obsługi szkół, po czym zapytał po co i ile. Uznał, że albo oszczędza się, albo nie. 
Dodał, że ta sama sytuacja jest w PSP w Skaszewie - 9,37 etatów plus 5 etatów administracji, 
w każdej szkole. Natomiast w SSP w Gzach jest 1 sprzątaczka, która sprzątnie całą szkołę. 
Członek Komisji J. Barkała , był za przedstawieniem arkuszy organizacyjnych Radzie, 
Gminy ponieważ Pani Wójt jako jedna osoba może czegoś nie dostrzec. Dodał, że patrząc na 
sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli za 2014 r. wychodzi 4 etaty więcej 
w PSP w Przewodowie niż w PSP w Skaszewie, a oddziałów jest tyle samo. Według niego 
nie można dążyć do tego, że zatrudnienie w oświacie wzrasta, zatrudnienie w oświacie ma 
spadać. Natomiast dyrektor szkoły ma tak ułożyć plan zajęć, żeby ograniczyć liczbę 

nauczycieli. Ajeśli któryś nauczyciel odchodzi na emeryturę, nie przyjmować następnego. 
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Członek Komisji S. Franczak - dodał, że oświata zjada gminę i zje do końca. Następnie 
przypomniał, co powiedziała Pani Wójt, że Rada Gminy Winnica przyjęła uchwałę 

intencyjną, iż szkoła podstawowa i gimnazjum są w jednym budynku. Następnie zapytał, co 
stoi na przeszkodzie, żeby na PSP w Skaszewie i PSP w Przewodowie był 1 dyrektor 
i 1 sekretarka. Uznał, że to nic nie szkodzi. Jego zdaniem, można zrobić zespół placówek 
oświatowych szkół podstawowych i przedszkolnych z siedzibą i nie ma z tym żadnego 
problemu. Przypomniał, że w PSP w Przewodowie był czas, że było 300 dzieci i była 
1 dyrektorka. A obecnie w jednej szkole jest 60 dzieci, w drugiej 90 i wszędzie dyrekcja. 
Według niego powinna być 1 dyrektorka. Wracając do arkuszy organizacyjnych powiedział, 
że aż się prosi pod 1 dyrektora .. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że nie zgadza się w tym momencie, żeby była 1 dyrektorka 
na wszystkie szkoły podstawowe. 
Członek Komisji S. Franczak - stwierdził, że też się nie zgadza, żeby w każdej szkole był 
dyrektor. 
Członek Komisji Marianna Filipowicz- stwierdziła że biurokracja papierowa też się 

zwiększa. 

Wójt B. Polańska- przyznała, że rzeczywiście tak jest. Nie jest tak, że sekretarka tylko 
odbiera telefon. 
Członek Komisji S. Franczak - powiedział, że skoro tak, to zdjąć etat sekretarki 
w administracji gminnej. 
Wójt B. Polańska - uważała, że Pan radny powinien znać zakres obowiązków, ile jest 
sprawozdań, ile spraw prowadzi się w urzędzie gminy. Podkreśliła, że Ilość osób się nie 
zwiększyła, a zadań przybyło bardzo dużo, w każdym referacie. 
Członek Komisji S. Franczak - poinformował, że nie wie, czyta gazety. Dodał, że w 
gminie Obryte Wójt sobie poradził ze szkolami. W Sokołowie została niezamknięta szkoła. 
Ale jest Szkoła Podstawowa w Obrytem zJs w Sokołowie. 
Wójt B. Polańska - była zdania, że szkoła jest z oddziałami l-III. 
Członek Komisji S. Franczak - powiedział, że nie wie, ale jest pod jedną dyrekcją. Uznał, że 

na 150 dzieci 2 dyrektorów to za dużo. 
Wójt B. Polańska - uznała, że jeśli chcemy zrobić jakiś chaos w szkołach, to można i tak. 
Członek Komisji S. Franczak - w jego ocenie przyjmując ten budżet i zmiany, gmina 
dokłada do szkół i pogłębia wydatki. 
Członek Komisji J. Barkała - dodał, że cofając się do tyłu przez parę lat w PSP 
w Skaszewie było 1/2 etatu, a teraz jest etat cały. 
Członek Komisji M. Filipowicz - prosiła, aby się nie oszukiwać, bo dodatek funkcyjny dla 
dyrektora nie jest aż taki wysoki. 
Skarbnik E. Głowacka - że wszystko rozbija się liczbę dzieci, których jest mało .. Średnia 
nigdy nie będzie porównywalna do średniej z poprzednich lat, ponieważ w poprzednich latach 
było ponad 300 dzieci, a teraz jest o wiele mniej. Dla przykładu podała PSP w Przewodowi e 
gdzie klasy są liczebne ale mniej , po jednym oddziale. W I kI. - jest 21 uczniów, II kI. - 15 
uczniów. II kI. - 13 uczniów, kI. IV. - 20 uczniów, kI. V. - 9 uczniów, kI. VI- 18 uczniów. 
Razemjest 96 uczniów. 
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wPSP w Skaszewie w kI. I jest 1 7 uczniów, kI. II-8 uczniów, III kI.- 1 O uczniów, kI. IV - 11 
uczniów, kI. V - 12 uczniów, kI. VI -11 uczniów. 
Jeśli chodzi o przedszkolaków w PSP w Przewodowie jest w kI. ,,0"- 39 dzieci, PSP 
w Skaszewie -43 dzieci. 
W PG w Gzach jest I kI. dwa oddziały - 35, kI. II dwa odziały - 25 uczniów, kI. III dwa 
oddziały - 34 uczniów. 
W roku szkolnym 2015/2016 w szóstych klasach będzie w PSP w Skaszewie - 18 uczniów, 
w SSP w Gzach - 4 uczniów, w PSP w Przewodowie -11 uczniów. Razen1 - 33 uczniów. 
Członek Komisji S. Franczak - uznał, że należy się zastanowić i w oświacie zrobić 

głębsza reformy. Podkreślił, że żeby za dużo nie dokładać, w budynku PG w Gzach 
powinno być przynajmniej 250 dzieci, 
Wójt B. Polańska - zaproponowała przejść się, wtedy kiedy zajęcia są w PG. Dodała, że 
pamięta jak w klasach ginmazjum było po 30 uczniów, i jak uczniowie siedzieli w tych 
w klasach. Przypomniała, że PSP w Gzach była budowana na 150 uczniów. Uczyło się w niej 
ponad 300 dzieci. A w czasie trwania egzaminów nie było możliwości przejścia z ławki do 
ławki. 

Członek Komisji S. Franczak - uznał, że są trzy szkoły i jedna szkoła wcześniej , czy 
później jeśli członkowie Komisji i Pani Wójt nie wierzą, to zobaczą. Będzie to w tej 
kadencji na pewno. Jego zdaniem, można już sobie wyliczyć po uczniach w perspektywie do 
roku 2025, że liczba dzieci wzrośnie o 20 do 30 uczniów, a budżet gminy zjedzą podwyżki 
dla nauczycieli. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015 i poddał pod głosowanie. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 
Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej również 
wprowadziła zmiany dotyczące projektu w uchwale budżetowej. Wprowadziła zmiany po 
stronie dochodów i wydatków, zmienił się wynik finansowy. Dotacje jakie gmina otrzymała
zn1iany w planie dotacji na zadania rządowe zlecone były wprowadzone Zarządzeniem Wójta 
Gminy po stronie dochodów i wydatków. Kwoty zostały uwzględnione w WPF. Wskaźnik 
art. 243, który jest hamulcem i pilnuje gminę jeśli chodzi o wydatki i dochody gminy. 
Utrzymuje się i na razie trochę spadł, ponieważ spadły dochody bieżące, a wydatki bieżące 
częściowo zostały zdjęte. Myśli, że od września br. w szkołach być może rzeczywście trzeba 
będzie usiąść wspólnie i doprowadzić do zmian. Podkreśliła, że z Paniami dyrektorami szkół 
rozmawiała, aby środkami, które są gospodarowały oszczędnie, chociaż z niektórymi 
rozmawia się ciężko. Poinformowała, że ostatnio w szkołach były hamowane wydatki. 
Natomiast w latach poprzednich w szkołach było robione znacznie więcej. Ale obecnie przez 
3 lata wydatki bieżące w oświacie są hamowane za wyj ątkiem wynagrodzenia. 
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Członek Komisji S. Franczak - powiedział, że 50.000 zł na łazienki w PSP w Przewodowi e 
jak było tak zostało w budżecie. Wskazane byłoby. aby się wstrzymać na razie ze środkami, 
do czasu zajęcia się poważnie siecią szkół. Swoją wypowiedź uzasadnił tym, że np. było 300 

dzieci, było 2 łazienki, jest dzieci 90 i na pewno 1 łazienka wystarczy. Dlatego wskazane 
byłoby wstrzymać na razie wydawanie tych środków. Poza tym mieszkańcy gminy pytali go, 
co to za kryształowe łazienki, ile może kosztować remont łazienki za 70.000 zł, a druga, 
która jest zaplanowana w budżecie gminy za 50.000 zł. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że remont łazienek był robiony na dole i była wymiana 
wszystkich rur kanalizacyjnych, które były od powstania szkoły nie wymieniane i były 
skorozjowane.. Obecnie taka sama sytuacja jest z rurami do wody. W tej chwili jest zrobione 
to tak, aby dotrwać, ponieważ należy wymienić wszystkie rury wodociągowe w piwnicy, iż 

grozi to zalaniem szkoły. Dlatego była wstawiona kwota orientacyjna bez zapytania o cenę. 
Następnie wyjaśniła dlaczego potrzebne są 2 łazienki. Łazienki są potrzebne dlatego, 
ponieważ na dole jest łazienka przystosowana do oddziału przedszkolnego, a warunkiem 
bezpieczeństwa oddziału przedszkolnego od 2006 jest jego odizolowanie od szkoły 

podstawowej. W związku z tym na dole gdzie są 2 oddziały przedszkolne w szkole 
podstawowej konieczne jest wykonanie ściany zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi, 
ponieważ od 2016 r. będzie zespół szkół, nie będzie oddziałów przedszkolnych, a przedszkola 
w szkołach. Dlatego łazienki które, są na dole przystosowane do oddziału przedszkolnego dla 
dzieci małych będą jakby odizolowane od całości szkoły, a na piętrze są łazienki dla dzieci 

dużych. 

Członek Komisji S. Franczak - był zdania, że wypowiedź Pani Wójt tym bardziej 

przekonuje go, że trzeba się zastanowić nad siecią szkół, albo postawić nowy budynek 
ponieważ w remonty wkłada się dużo pieniędzy. Uznał, że należałoby się zastanowić nad 
odczekaniem rok. Dodał, że w obecnym budynku, w którym znajduje się świetlica wiejska 
w Gzach 140 dzieci miało uczyć się tylko przez 2 lata, a dzieci uczyły się od 1982 r. do 

1998 r. - 16 lat, nikt o to nie zadbał. Dodał, że Pan Kaczorowski będąc dyrektorem PSP 
w Skaszewie chciał wziąć do swojej szkoły 40 dzieci, a Pani Lachowska dyrektor PSP 

w Przewodowie chciała 100 dzieci oddać ze swojej szkoły. Dlatego powstał budynek Szkoły 

Podstawowej w Gzach, a co niektórzy teraz zarzucają, że niepotrzebnie. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - udzielił głosu Zastępcy Wójta Wiesławowi 

Ochtabińskiemu. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - powiedział, że zostało ogłoszone zapytanie 
ofertowe na budowę budynku gospodarczego przy urzędzie gminy o wymiarach 8,5 mb 

17 lnb. Budynek byłby w dwóch częściach zasklepiony, a część środkowa jest 
zaprojektowana otwarta. Wpłynęło 7 ofert, oferta najtańsza - 171.300 zł brutto, oferta 
najdroższa - 260.000 zł. W budżecie zaplanowana kwota na tę inwestycję wynosi 150.000 zł. 
Następnie zapytał, jakie są propozycje Komisji tzn. jak postępować dalej.? Nadmienił, że 
wydaje mu się, że przetarg trzeba unieważnić. Zaproponował opracowanie kosztorysu na stan 
surowy zamknięty, żeby w tym roku można było pobudować budynek z dachen1, założyć 
okna i drzwi. Analizując najtańszą ofertę, pobudowanie budynku, dach, założenie okien 

i drzwi to kwota 122.000 zł brutto. 

x 
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Natomiast wykończenie gmina starałaby się wykonać we własnym zakresie (podłogi 

i ewentualnie tynki). Dla przykładu, jeżeli gmina unieważniłaby ten przetarg i zamówiła 
kosztorys inwestorski, któryby zawierał wszystkie elementy, które są w stanie surowym 
zamkniętym to kwota 122.000 zł wystarczyła z pewnością. Na koniec zapytał, co członkowie 
Komisji proponują? 
Członek Komisji J. Barkała - jego zdaniem, zapytanie ofertowe należałoby unieważnić ze 
względu na brak środków w budżecie. Poinformował, że firmy budowlane nie mają aż tak 
dużo roboty. W drugim przetargu będzie zasugerowane, że gmina nie dysponuje kwotą 
171.000 zł. Zaproponował ogłosić drugie zapytanie, a propozycje Pana Wójta ewentualnie 

rozważyć, jeżeli firmy nadal nie zeszłyby z ceny. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - nadmienił, że w ubiegłym roku na zapytanie ofertowe 

wpłynęły 2 oferty - jedna oferta firmy BUDOMUR na kwotę 186.000 zł ( w tym roku firma 

złożyła ofertę na kwotę 171.000 zł) i druga oferta z Warszawy na kwotę 179.800 zł. Myśli, że 


firmy nie zejdą do kwoty 150.000 zł. 


Odmienne zdanie a ten temat mieli członkowi Komisj i Pan Barkała i Pan Pytel. 

Członek Komisji J. Barkała - poinformował, że stawia wniosek, aby unieważnić zapytanie 

ofertowe, ponieważ gmina nie dysponuje takimi środkami finansowymi.. 

Członek Komisji S. Franczak - poparł członka Komisji 1. Barkałę. 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński - zapytał, czy zapytanie ofertowe ma być ogłoszone na taki 

sam zakres, czy ma być zmniej szony? 

Członek Komisji S. Franczak - uznał, że tak jak proponuje członek Konlisji J. Barkała 


zakres wykonania ten sam, tylko unieważnić pierwsze zapytanie ofertowe ze względu na 

ograniczoną ilość środków finansowych. Dodał, że dwa tygodnie nie zbawi gminy, a firmy 

może zej dą z ceny. 

Członek Komisji J. Grochowski - powiedział, ze jeśli się zaproponuje stan surowy 

zamknięty, to czy rzeczywiście będzie to taka kwota w granicach 122.000 zł. 


Skarbnik E. Głowacka - zapytała, co dalej. Jej zdaniem, trzeba będzie ponieść koszty, żeby 


kupić materiał, zrobić elektrykę, podłogi, tynki. Dalej zapytała, czy to się opłaci? Uważała, 


że za 20.000 nie zamknie się budynku. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - był zdania, że nawet nie posiadając środków, 


do budynku można będzie włożyć węgiel i drewno, aby na to nie padało. 


Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie wniosek członka Komisji 

J. Barkałę dotyczący budowy budynku gospodarczego na potrzeby Urzędu Gminy, aby 

unieważnić zapytanie ofertowe, ponieważ gmina nie dysponuje większymi środkami jak 

zaplanowane na ten cel, proponując w drugim przetargu ten sam zakres robót. 

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

prz o głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" - pozytywnie zaopiniowała 


wniosek zgłoszony przez członka Komisji J. Barkałę dotyczący budowy budynku 

gospodarczego na potrzeby Urzędu Gminy, aby unieważnić zapytanie ofertowe, ponieważ 


gmina nie dysponuje większymi środkami jak zaplanowane na ten cel, proponując w drugim 

przetargu ten sam zakres robót. 
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Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy. 

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

przy 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 - powiedziała, że uchwała w sprawie wyodrębnienia środków funduszu 

sołeckiego w budżecie gminy podejmowana jest przez Radę Gminy od roku 2009. Realizacja 

uchwały przebiega prawidłowo i sprawdza się, sołectwa mają pieniądze, którymi dysponują 


i decydują o ich przeznaczeniu. W związku z tym poprosiła o pozytywną opinię Komisji do 


projektu uchwały w celu dalszego realizowania przedsięwzięć. 


Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki. 


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


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


w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 12 do 

niniej szego protokołu. 


Ad. pkt. 11 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy 

podejmowana jest co roku. Aby podjąć uchwałę muszą być uzgodnienia z lekarzem 

weterynarii i schroniskiem i podpisane stosowne umowy, aby w razie potrzeby można było 


z odstawić zwierze. Zaplanowana kwota w wysokości 16.000 zl na realizację Programu, żeby 


wywiązać się z obowiązków jest o wiele za mała 


Przewodniczący Komsji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 


przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 


zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2015 roku. 


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

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


w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 13 do 

niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 12 i 13. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że projekty uchwał w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania dotyczą Domu Pon1ocy Społecznej w Ołdakach-Stefanowie i Zakładu 


Opiekuńczo-Leniczego w Tąsewach. Dodała, że uchwały takie podejmowane są przy każdych 


wyborach 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. dotyczący Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach


Stefanowie. 
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Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za", 
przy Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr14 do 
niniej szego protokołu. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. dotyczący Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
w Tąsewach. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za', 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu. 

W tym momencie posiedzenie Komisji opuściła członek Komisji Marianna Filipowicz 
pomniejszając ilość członków Rady bioracyuch udział wposiedzeniu do 7 osób. 
Ad. pkt 14. 
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
Teresa Linka - powiedziała, ze 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 pozyskanie z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Na plan - 57.740 zł, wykonanie wynosi - 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 gimnazjum. 

Z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych - 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 (środa i czwartek po 2 godz.). Działalność punktu 

oraz wynagrodzenia dla osób wykonujących czynności w Programie Profilaktyki to kwota 

18.618. zł. GKRPA 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 przyniosła osiągnięcie zamierzonych efektów. 

Przewodniczący Komsji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach za 2014 rok 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za', 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła sprawozdanie 
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach za 2014 
rok - które stanowi załącznik nr 16 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 15. 

Wójt B. Polaliska - wyjaśniła, że najwięcej dopłat za 2014 r. było w Publicznym Gimnazjum 

w Gzach do nauczycieli dyplomowanych - 11.750 zł., W poprzednich latach kwota 


wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających była wyższa. 
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Poinformowała, że jeżeli nauczyciel oprócz pensum ma godziny ponadwymiarowe, mIeSCl 

się w danym przedziale i gmina nie dopłaca jednorazowego dodatku wyrównawczego. Do 

średniego wynagrodzenia nie bierze się pod uwagę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego. 


Komisja przyjęła informację z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne 

stopnie awansu zawodowego nauczycieli i kwoty wypłaconych jednorazowych dodatków 

uzupełniających. 


Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 


awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy - stanowi załącznik nr 17 

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 


realizacji, do realizacji 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 niniej szego protokołu. 


Ad. pkt. 17. 

Członek Komisji P. Kownacki - zapytał o przydomowe oczyszczalnie ścieków. 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że temat oczyszczalni przydomowych był i jest on1awiany na 


każdym zebraniu wiejskim. W tej chwili na budowę przydomowych oczyszczali ścieków jest 

zapisanych 30 osób chętnych. Koszt budowy oczyszczalni wynosi w granicach 14.000 zł 
15.000 zł Do budowy rolnik dokładałby 3.000 zł plus 200 zł dokumentacja projektowa, 

a 3.000 zł ewentualnie urząd gn1iny. Zapisy na listę zbierane są w dalszym ciągu. Gmina 


będzie szukać wykonawcy projektu i jeżeli będzie możliwość składać wniosek 


o dofinansowanie. 

Członek Komisji P. Kownacki - zapytał, jakie będą oczyszczalnie? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że gmina będzie szukać najprostszych oczyszczalni, żeby 


nie było urządzeń elektrycznych, z którymi są coraz większe problemy. 

Członek Komisji J. Grochowski - poinformował, że urządzenie działa 3-5 lat tj. w okresie 


gwarancyjnym. Po okresie gwarancyjnym trzeba je od początku remontować. 


Członek Komisji S. Franczak - przypomniał, że pytał kiedyś i pyta jeszcze raz, czy była 


badana sprawa mieszkań przy szkołach. Za przykład podał ferie, czy dni wolne od pracy 

i zapytał czy, żeby ogrzać mieszkanie jest jakieś odcięcie na szkolę (regulacja zaworowa) , 

czy nie ma i czy trzeba ogrzewać i całą szkołę i mieszkanie. 

Członek Komisji L. Pytel - powiedział, że nie ma odcięcia. 


Członek Komisji S. Franczak - uznał, że jest nie dobrze i trzeba się nad tym zastanowić. 


Jego zdaniem, kwestia wstawienia zaworów to niewielki problem, a koszty przy niskich 

temperaturach są ewidentne np. ogrzać mieszkanie dla l osoby o pow. 30 m2 

, a 400 m2 


szkoły to różnica. 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, ze z tego, co wcześniej rozmawiała to w zimie w sobotę 


i niedziele jest ogrzewanie włączone na minimalne. 
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Dodała, że jedna z nauczycielek przyszła do niej i poinformowała, że musi się dogrzewać bo 
jest zimno. Jak faktycznie jest postara się sprawdzić dokładnie. 
Członek Komisji J. Barkała - zgłosił wniosek aby po złożeniu przez dyrektorów szkół 
arkuszy organizacyjnych, zwołać posiedzenie Komisji Rolnictwa i Budżetu z udziałem 
dyrektorów. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie wniosek członka Komisji 
J. Barkały, aby po złożeniu arkuszy organizacyjnych szkół, zwołać posiedzenie Komisji 

z udziałem dyrektorów szkół. 


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

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


w/w wniosek J. Barkały aby po złożeniu arkuszy organizacyjnych szkół, zwołać posiedzenie 

Komisj i z udziałem dyrektorów szkół. 


Wobec zrealizowania porządku posiedzenia. Przewodniczący Komisji 
T. Sobieraj o godz. 12.54 zamknął posiedzenie. 

Protokołowała: Przewodniczył: 
I 

P~~CZĄCYK~~ 1e a i Bud!etu 
Zofia Pszczółkowska 

Tomas Sobiera} 


