
PROTOKÓŁ Nr23/13 

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

odbytego w dniu 21 października 2013 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Emilii Oleksa - Przewodniczącego Komisji 

Przewodnicząca Komisji Emilia Oleksa - o godzinie 9.15 otworzyła posiedzenie Komisji 
i po powitaniu członków Komisj i i zaproszonych gości oświadczyła, iż zgodnie z listą 
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji, co stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Lista obecności stanowi załącznik nr I do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
l. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta Gminy 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
4. Jadwiga Frąckiewicz - asystent ds. oświaty 
5. Anna Zalewska - dyr. PSP w Przewodowie 
Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 
l. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013. 
3. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 
2013. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2012/2013. 
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy. 
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 

samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 
7. Sprawy bieżące gminy. 
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został jednomyślnie. 
Ad. pkt 1,2 i 3. 
Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - poinformowała, że w projekcie uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy zostały uwzględnione zmIany 

z projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013 jakie należy dokonać. 

Uwzględnione zostały zmiany: 

- z tytułu opłat za śmieci - weryfikacja planu po przetargu w kwocie 445.480 zł, 

- w dziale 801 w dochodach o kwotę 15.000 zł zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanych 

środków na realizację projektu pn. "Dziś myślę o jutrze ". 

W dochodach do prognozy przyjęte zostały wartości w latach następnych. Przyjęto wzrost 

dochodów o 5%, subwencji ogólnej o 2% od roku 2015. Dotacje celowe od roku 2019 - 2021 

przyjęto w stałych kwotach. We WPF został uwzględniony projekt pn. "Dziś myślę o jutrze ", 

który będzie realizowany w latach 2013 i 2014. 

Plan wydatków na rok 2013 i prognoza na lata następne została oparta o wykonanie roku 

2012. 
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W latach następnych z uwagi na to, że są kłopoty z utrzymaniem wskaźnika jaki wynika 

z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przyjęto wzrost wydatków poniżej wskaźnika 

inflacji. W związku z tym, że wskaźnik jest na pograniczu i spłata długu jaka była planowana 

na 2014 r. i 2015 r. jest dosyć wysoka, żeby utrzymać wskaźnik zaplanowany został kredyt 

w kwocie 495.000 zł na spłatę kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. 

Dalej powiedziała, że z uwagi na bardzo mocno obniżone dochody z budżetu państwa, 

w budżecie gminy jest kolosalny ubytek w dochodach w subwencji wyrównawczej, gdzie 

gmina uzyskała na rok 2014 kwotę niższą o prawie o 500.000 zł. Gdy patrzy i analizuje, to 

wspólnie z Panią Wójt zastanawiają się jak przy takim ubytku zaplanować budżet na 2014 r. 

Subwencja oświatowa dla gminy została obcięta o 200.000 zł. Wyjaśniła, że dane do 

naliczenia subwencji były brane z poprzedniego roku. Choć nie jest to kwota ostateczna 

i mówi się o zwiększeniu subwencji oświatowej, to pochłonie ona skutek spadku ilości 

uczniów. W stosunku do poprzedniego roku, w bieżącym roku ubyło 34 uczniów. 

Subwencja standardowa na l ucznia na 2014 r. wynosi 5.290 zł. Według niej spadek 

dochodów spowodowany został dochodami gmin, skutkami zwolnień i obniżeniem stawek 

w tym ceny żyta przyjmowanej do naliczenia podatku rolnego. Wykazane skutki wchodzą 

w subwencję wyrównawczą i traktowane są jako wpływ dochodów do budżetu, których 

faktycznie nie ma. Wskaźnik G dochodów podatków gminy do liczby mieszkańców w gminie 

wyniósł 835,89 zł, tzn. wzrósł w stosunku do roku ubiegłego do subwencji z 48,22% do 

61,51%. Uznała, że gmina musi zaciągnąć kredyt długoterminowy, żeby spłacić wcześniej 

zaciągnięty i żeby wydłużyły się spłaty rat. Jednak jak doprowadzić do tego, żeby spiąć 

wydatki ma powaźne obawy. Jej zdaniem, pobranie kredytu uwolni wskaźnik i poprawi 

sytuację finansową gminy. W ten sposób wydłuży się spłata kredytu o l rok i obniżą się raty 

kredytu w latach następnych, żeby można było ustalić budżet. 

Członek Komisji Mieczysław Sadowski uznał, że kredyt będzie zaciągany nie na-

inwestycje tylko na utrzymanie ciągłości finansowej gminy. 

Skarbnik E. Głowacka potwierdziła, że tak. Dodała, że poprzednim razem gmina nie -

mogła wziąć więcej kredytu chociaź była taka propozycja. Powodem było to, że Regionalne 

Izby Obrachunkowe nie pozwoliły gminom na przekroczenie 15% wskaźnika spłaty rat 

kredytu wraz z odsetkami. 

Nawiązując do zbliżania się do ustalenia stawek podatkowych na rok 2014 powiedziała, że 

opublikowana średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał 

poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za l dt. 

Członek Komisji M. Sadowski - poinformował, że na skupie cena l q żyta wynosi 40 zł. 

Skarbnik E. Głowacka uznała, że radni ustalając stawki podatki patrzą na cenę żyta jaka -

obowiązuje w danym momencie, a gminie narzucane są stawki jakie wynikają z cen na rynku. 

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Zdzisław Kaczorowski. Aktualna 

ilość członków Komisji biorących udział w posiedzeniu 8.-

Skarbnik E. Głowacka wracając do projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013-

w kwestii wydatków inwestycyjnych powiedziała, że proponuje się; 

- zmniejszenie w dziale 600, 
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- zwiększenie planu dotacji w planie inwestycyjnym na zadanie pn. "Zagospodarowanie 
stawu w Szyszkach " . Po dokonanych zmianach i potrzebach konieczna jest zmiana 
podwyższenia planu w celu osiągnięcia zaplanowanego efektu do kwoty 18.411 zł, 
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gzy kwotę 
28.986,90 zł związanej ze zwiększeniem liczebności uczniów od 1.09.2013 r. 
- kwotę 2.800 zł przeznacza się na okresowe badania lekarskie w Publicznym Gimnazjum 
w Gzach, 
- w projekcie "Dziś myślę o jutrze " nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej - 12.933,87 zł. 
- w działe 851 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.536 zł na realizację zadań określonych 
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie 
z ustawą osiągnięte dochody z zezwoleń na sprzedaż alkoholi muszą być przeznaczone na 
wydatki. 
- w dziale 852 zwiększa się plan o kwotę 5.341 zł na realizację zadań rządowych zleconych 
świadczenia pielęgnacyjne i sprawowanie opieki. 
- w dziale 900 zwiększa się plan o kwotę 9.900 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie stawu 
w Szyszkach " . 
W związku z powyższymi zmianami uległ zmianie wynik budżetu. Powstał deficyt w kwocie 
44.681,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków 
w kwocie 310.487,87 zł i kredytu w kwocie 495.000 zł na kredyt, który nie ma wpływu na 
wynik finansowy. 
Do projektu uchwały budżetowej i WPF wprowadzone zostały dotacje z akcyzy paliwowej, 
ponieważ wkrótce nadejdą środki. 
Wójt Gminy Barbara Polańska - dopowiedziała, że tak jak powiedziała Pani Skarbnik, 
tworzyć budżet o 600.000 zł mniej, gdzie wydatki są do minimum ścięte będzie bardzo 
trudno. Co roku jest mniej środków na wydatki majątkowe, w roku 2013 - 1.305.950 zł, 
w 2014 - 1.013.814,77 , a w 2015 r. jeszcze mniej. Sytuacja taka dotyczy nie tylko naszej 
gminy, lecz wszystkich gmin. 
Członek Komisji Witold Czpliński - zapytał, jak jest oprocentowany kredyt? 
Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, że w tej chwili trudno jest jej odpowiedzieć. Jest to 
WIBOR 3M, który jest zmienny i w tej chwili kształtuje się 2,85 - 2,86 plus prowizja stała, 
która jest różna w zależności od okresu, w którym bierze się kredyt. 
Członek Komisji M. Sadowski - zapytał, czy któryś kredyt został spłacony z wcześniejszych lat? 

Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, że w ubiegłym roku został spłacony kredyt zaciągnięty 

w Banku Ochrony Środowiska. W roku 2014 zostanie spłacony kredyt zaciągnięty na halę 
sportową - 82.000 zł i jest jeszcze kredyt w Banku Ochrony Środowiska. 
Wójt B. Połańska - powiedziała, że patrząc na budżet wydawało się, że będzie lżej, bo 
gdyby subwencja była jak do tego roku, to wszystko byłoby w porządku i trochę więcej 
środków na wydatki majątkowe. Jednak gmina otrzymała prawie 600.000 zł mniej 
Przewodniczący Komisji E. Ołeksa - poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
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" Komisja w obecności 8 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za , 

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

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji E. Oleksa - poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013. 
" 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 3do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji E. Oleksa - poddala pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2013. 
" 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 4 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4. 

Asystent ds. oświaty Jadwiga Frąckiewicz - poinformowała, że zadania oświatowe gminy 

zawarte są w dokumentach takich jak ustawa o samorządzie gminy, ustawa o systemie 

oświaty, ustawa - Karta Nauczyciela. Rok szkolny 2012/2013 był pierwszym rokiem 

funkcjonowania placówek oświaty po zlikwidowaniu Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Gzach. Obecnie funkcjonuje Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach, która jest 

prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gzy. W roku szkolnym 2012/2013 Gmina 

Gzy była organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych z 4 oddziałami przedszkolnymi 

dla dzieci 5-cio i 6-cioletnich oraz l gimnazjum. 

W PG w Gzach naukę pobierało 124 uczniów, w PSP w Przewodowie - 94 uczniów w PSP 

w Skaszewie - 67 uczniów. Funkcjonowanie Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach jest po 

części finansowane przez gminę Gzy. Szkoła funkcjonuje w budynku szkoły poprzedniej . 

PSP. Natomiast PSP w Skaszewie i PSP w Przewodowie korzysta .z całych budynków. 

Budynki szkolne są odnawiane w każdym roku szkolnym na tyle na ile pozwalają fundusze 

oraz przeprowadzane są różne przeglądy zgodnie z rozporządzeniami, aby sprawność 

techniczna nie stanowiła zagrożenia dla uczniów oraz dzieci z oddziałem przedszkolnym. 

W okresie roku szkolnego 2012/2013 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 

wydatkowano kwoty: 

- PSP Przewodowo - 860,53 zł 

- PSP Skaszewo - 969 zł 

- PG Gzy - 577,38 zł 

Poziom wykształcenia nauczycieli w szkołach jest wysoki. Najwięcej nauczycieli jest 

z wyższym przygotowaniem pedagogicznym. Tylko 3,67 etatu nauczycieli z wykształceniem 

wyższym posiada tytuł zawodowy licencjata. 

Na 43,25 etatu stopniu awansu zawodowego tytuł nauczyciela dyplomowanego posiada 25,06 

etatów. 
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Pozostali nauczyciele to nauczyciele mianowani i dwóch nauczycieli kontraktowych. 

W roku szkolnym 2012/2013 tylko jeden nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela 

mianowanego. Nauczyciel ten był zatrudniony do 31.08.2013 r. i już nie pracuje. Dobra 

polityka kadrowa w zakresie doboru kadry nauczycielskiej w kolejnym roku szkolnym , 

zapewnia dobrą strukturę zatrudnienia uwzględniając staż pracy poszczególnych nauczycieli. 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W zaczym stopniu zależą od 

zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. 

Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. 

Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne. 

Zgodnie z prowadzoną polityką oświatową w każdym roku szkolnym na zakończenie I i II 

etapu edukacyjnego dla uczniów klas VI szkół podstawowych jest sprawdzian, dla uczniów 

gimnazjum egzamin gimnazjalny. 

Wyniki sprawdzianu klas VI w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco: 

- PSP Przewodowo: 

wynik średni dla szkoły - 20,33; 

dla powiatu pułtuskiego - 21,34; 

dla województwa mazowieckiego - 25 22;,
dla kraju 24,03.; 

- PSP Skaszewo - wynik średni dla szkoły - 20,20; 

dla powiatu pułtuskiego - 21,34; 

dla województwa mazowieckiego - 25 22,;,
dla kraju 24,03. 

Wyniki nauczania nie zawsze będą odzwierciedlać efekty pracy nauczyciela. 

Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 obowiązują nowe zasady przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, 

matematyczno-przyrodniczej i części z języka obcego nowożytnego (angielskiego) w wersji 

podstawowej i rozszerzonej. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum w Gzach w roku szkolnym 

2012/2013 przedstawiają się następująco: 

- część humanistyczna: 

historia i wiedza o społeczeństwie: 

średni wynik zdających - 50 3;,
średni wynik powiatu - 55,8 

z języka polskiego: 

średni wynik zdających - 51,6; 

średni wynik powiatu - 58,7; 

- część matematyczno - przyrodnicza: 

przedmioty przyrodnicze: 

średni wynik zdających - 53,8; 

średni wynik powiatu - 45,4; 

matematyka: 

średni wynik zdających 36,8;-



średni wynik powiatu - 55,8; 

- język obcy nowożytny (angielski): 
na poziomie podstawowym: 
średni wynik zdających - 44,6; 

średni wynik powiatu - 58,2; 

na pOZIOmIe rozszerzonym: 
średni wynik zdających - 24,3; 

średni wynik powiatu - 41,3 
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Z uwagi na znaczne oddalenie od szkoły miejsca zamieszkania liczba dowożonych uczniów 
i dzieci jest znacząca - 252 w tym 6 niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców 
z kosztem zakupu biletu dla ucznia i rodzica tj. 4 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego i 2 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Pułtusku. 
Świadczenia przewozowe były wykonywane przez firmę "SANIMAX " , która świadczyła 
usługi dla urzędu gminy . 
Na realizację zadania "Wyprawka Szkolna gmina otrzymala od Wojewody Mazowieckiego 
środki finansowe w kwocie 4.710 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 25 uczniów tj. z SSP 
Gzy - 3 uczniów, 12 uczniów z PSP Przewodowo i z PSP Skaszewo - 10 uczniów. Z drugiej 
formy wsparcia - stypendium socjalnego skorzystało 60 uczniów z 29 rodzin w okresie od 
września do grudnia 2012 r. ,62 uczniów od stycznia do czerwca 2013 r. Stypendia szkolne 
wypłacono na kwotę 80.010 zł z czego 20% stanowiły środki własne gminy. 
Po zakończonym cyklu kształcenia nauki zawodu pracodawcom, którzy składają odpowiednie 
dokumenty wypłaca się koszty kształcenia uczniów. Na zwrot kosztów dokształcania gmina 
otrzymuje dotację od Wojewody Mazowieckiego. W roku szkolnym 2012/2013 gmina 
wypłaciła dla 4 pracodawców i 4 młodocianych uczniów kwotę - 25.858,92 zł. 
Do obowiązku organu prowadzącego należy również kontrola obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do 
ukończenia gimnazjum (16 lat) , a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 17-18 lat 
W roku szkolnym 2012/2013 jak i w latach poprzednich wydatki na oświatę stanowią ponad 
50% ogólnych wydatków budżetu Gminy Gzy. 
Członek Komisji W. Czapliński - odnośnie kontroli obowiązku nauki uczniów w wieku 
17 -18 lat życia zapytał, czy jest to pusty zapis, czy jest realizowany i kto jest za to 
odpowiedzialny? 
Nadmienił, że w jego wsi mieszkał uczeń , który szkoły nie ukończył. Dodał, że problem ten 
zgłasza! sam osobiście, jak również zgłaszały siostry ucznia. Ale nikt w tamtym czasie się 
tym nie interesował i nie zajął. Chłopak szkoły nie skończył i dziś jest pracownikiem od 
wideł. 
Członek Komisji Zofia Frąckiewicz - zacytowała "młodocianych uczniów, którzy 
ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający 
uzyskanie kwalifikacji zawodowych " i zapytała, czy chodzi tu o uczniów, którzy zdali już 
egzaminy czeladnicze i pobierają jeszcze naukę w zakładach przemysłowych, czy uczą się 
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w zakładach czeladniczych zawodu tak jak było kiedyś? Dodała, że wcześniej poniesione 

wydatki z tego tytułu zwracały Izby Rzemieślnicze. 

Asystent ds. oświaty J. Frąckiewicz - odpowiedziała, że uczniowie uczą się zawodu. 

Wcześniej koszty kształcenia zwracały urzędy skarbowe. W tej chwili koszty kształcenia 

zwracają Izby Rzemieślnicze. W związku z tym, że każdy uczeń otrzymuje 10% naj niższego 

wynagrodzenia, pracodawca pisze o tym jakie wynagrodzenie uczeń otrzymywał i rozlicza się 

z Cechem Rzemiosł Różnych. 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz - zapytała, czy tacy uczniowie z terenu gminy są typowani 

przez gminę, czy idą do szkoły zawodowej, szukają pracodawcy i zwracają się do gminy, czy 

gmina wyłuskuje takich uczniów? 

Asystent ds. oświaty J. Frąckiewicz - wyjaśniła, oprócz tego, że pracodawcy zatrudniający 

młodocianych są zobowiązani do złożenia rozszerzonej dokumentacji do urzędu gminy 

w związku z Unią Europejską, to obowiązkiem pracodawców jest zgłosić się do Cechu 

Rzemiosł Różnych, który prowadzi rejestr wszystkich umów jak również służy pomocą 

pracodawcom w kompletowaniu dokumentów. 

Czlonek Komisji Z. Frąckiewicz powiedziała, że chodzi jej o to, czy uczeń po ukończeniu -

gimnazjum, nie radzący sobie na rynku szkolnym i rynku pracy jest w gminie wyszukany 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach, jest mu podana ręka i jest 

pokierowany, żeby mógł zdobyć zawód? 

Asystent ds. oświaty J. Frąckiewicz odpowiedziała, że każdy uczeń szuka sam-

pracodawcy z pomocą rodziców. Umowę z pracodawcą podpisuje uczeń i rodzic. 

Wójt B. Polańska - dopowiedziała, że w ostatnich klasach gimnazjum są spotkania 

z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, które mają na celu odpowiednie ukierunkowanie 

uczniów. Natomiast później, żeby uczeń mógł chodzić do szkoły zawodowej, sam 

z rodzicem załatwia sobie praktykę. 

Komisja zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku 

szkolnym 2012/2013 - która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5 

Wójt B. Polańska - przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych 

radnych Gminy Gzy. 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych 

radnych Gminy Gzy - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych-

pracowników administracji samorządowej kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 

Gzy. 

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 

samorządowej kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy - stanowi załącznik nr 7 

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że gmina od zawsze prowadzi oszczędną gospodarkę. -

Jednak obecnie zostały wyhamowane wszystkie wydatki i robione są tylko roboty konieczne. 
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- W tym roku nie będzie robiony przepust we wsi Przewodowo-Majorat, aż do obejrzenia, 

co będzie z nim w następnym roku. 

- Nie będzie też robiony przepust we wsi Mierzeniec, ponieważ większość kręgów jest 


popękanych i należy przebudować cały przepust. Aby można było zrealizować przebudowę 


w 2014 r. należy opracować dokumentację. Niewykorzystane środki przejdą na nadwyżkę 

budżetową, gdyż i w 2014 gmina musi również oszczędnie gospodarzyć, żeby zamknąć 


budżet. 


- W tej chwili obserwowany jest przepust na drodze Gzy - Łady, na który też będzie 

potrzebna dokumentacja i najprawdopodobniej będzie do przebudowy w następnym roku. 

Są to najpilniejsze prace, które trzeba wykonać w 2014 r. 


- W tym roku zostały zrealizowane 2 mostki we wsi Żebry - Wiatraki, we wsi Pękowo, 

2 mostki we wsi Słończewo, we wsi Sisice. 

- W roku 2014 r. zapewne zajdzie konieczność wykonania mostka we wsi Grochy -


Serwatki kolo Pana Chlebowskiego. 

- W budynku urzędu gminy zostało wykonane centralne ogrzewanie. Jak na razie zostało 

zrobione dobrze, jest ciepło i będzie duża oszczędność na energii. 


- Aby się przenieś do w pomieszczeń po policji należy w tej chwili założyć światło 


i Internet, a w jednym pomieszczeniu wykonać podłogę i wymienić drzwi. 


- W następnym roku w budynku urzędu należy wykonać przynajmniej w trzech 

pomieszczeniach podłogi oraz malowanie ścian. 


Zostało odebrane zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo -
" 

Sulnikowo o długości 615 mb i został złożony wniosek o refundację kosztów. 


- Odebrane zostało zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Słończewo" o długości 

180 mb z przepustem. We wsi Słończewo również zostały naprawione ubytki w asfalcie na 


drodze, na której były robione 2 przepusty. 

- Dla wsi Szyszki i Grochy - Imbrzyki zostały zakupione i zamontowane przystanki. 


- Od budynku urzędu do budynku, w którym mieści się Referat Planowania Budżetu 

i Finansów został wykonany wykop w ziemi i założony Internet. Naziemny Internet nie 

zawsze zdawał egzamin. 
- Został złożony wniosek o sfinansowanie usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Złożone 
przez mieszkańców gminy wnioski, wszystkie zostały zrealizowane. Na terenie gminy 

zebrano 55 ton azbestu. 
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - dopowiedział, że wnioski w powyższej sprawie 
można składać na przełomie grudzień 2013/styczeń 2014. Informacja o możliwości 
dofinansowania działań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu zostanie 
zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przedstawiona na sesji Rady 
Gminy. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że obecnie będzie analizowany odbiór śmieci i koszt 
zadania, ponieważ gmina z budżetu dokłada pewną kwotę. Szczegółową informację w tym 
temacie przygotuje na następne spotkanie. 
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Nadmieniła, że w sąsiednich gminach zaczynają już zmieniać kwoty, które były wcześniej 

ustalone. W naszej gminie się zastanawia i z tej racji przygotowanych zostanie kilka wersji. 

Z tego co wie, to mieszkańcy, którzy mieszkają samotnie mają uzasadnione pretensje. 

W związku z tym, że nie wszyscy złożyli deklaracje, wysyłane decyzje, a w kwestii opłat 

wysyłane są upomnienia. Wykonawca przede wszystkim narzeka na brak numeracji domów. 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz- powiedziała, że Ośrodek Zdrowia w Szyszkach jest 

nieogrodzony i na jego terenie odbywają się różne libacje, a w związku z tym napełniany jest 

pojemnik ze śmieciami. Następnie zapytała, co robić z takim śmieciami? 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że Pan dr Mikuś powinien mieć podpisane dwie umowy na-

odbiór śmieci z Ośrodka Zdrowia w Przewodowie i odbiór śmieci z Ośrodka Zdrowia 

w Szyszkach. 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz zapytała, co robić ze śmieciami na przystanku? Nie ma -

kosza i stawiane są kartoniki. Co robić ze śmieciami, które są niczyje? 


Wójt B. Polańska odpowiedziała, że na odbiór śmieci z miejsc publicznych gminna 
-

powinna mieć podpisaną umowę z wykonawcą i płacić za ich odbiór. 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz - nadmieniła, że gdyby Ośrodek Zdrowia został ogrodzony, 

to śmieci w pojemniku byłoby znacznie mniej. 

Wójt B. Połańska - wyjaśniła, że pomijając sprawę odbioru śmieci, skoro Pan dr Mikuś 

płaci dzierżawę, to wszystkie remonty należą do gminy. Z tego to wie temat ogrodzenia 

Ośrodka Zdrowia to temat problemowy. 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz powiedział, że gdyby może ogrodzić Ośrodek Zdrowia, -

to problem zostałby rozwiązany. Dodała, że siatka na ten cel jest w remizie OSP, a granica 

została wyznaczona w czasie kiedy Powiat kupował działkę. 

Członek Komisji Jadwiga Koc zapytała, jak wygląda sytuacja wjazdowa do Ośrodka -

Zdrowia w Przewodowie? 

Wójt B. Połańska - odpowiedziała, że jeszcze nie zajmowała się tym tematem. Jak mówiła 

wcześniej, rozmawiając z Panem Wielgolewskim Pan Wielgolewski mówił, że będzie grodził. 

Jest to droga dojazdowa do jego działki. Jeżeli Pan Wielgolewski zagrodzi, wówczas temat 

należy podjąć przed uchwaleniem budżetu, żeby ewentualnie zrobić parking na terenie 

Ośrodka Zdrowia. 

Następnie poinformowała, że w związku z oszczędnościami ma' zamiar, który musi 

skonsultować, wszędzie zmienić godziny oświetlenia tj. oświetlenie byłoby do godz. 24.00, 

później byłaby przerwa do godziny 4.00 i od godziny 4.00 rano ponownie byłoby włączone 

oświetlenie. Lampy paliłyby się tylko w miejscach publicznych pn. budynek urzędu gminy, 

szkoła, skrzyżowanie. Nowe lampy zakładane są poprzez zdjęcie w niepotrzebnym mIeJscu 

starej lampy. 

Członek Komisji Z. Frąckiewicz uznała, że wyłączenie oświetlenia przez 4 godziny-

w nocy w ramach oszczędności to bardzo dobry pomysł. 


Członek Komisji J. Koc - jej zdaniem, wyłącznie oświetlenia we wsi Kozłówka to tragedia, 


ponieważ przy drodze wojewódzkiej nie ma pobocza w całej wsi. 


Wójt B. Połańska - dodała, że w przebudowie drogi wojewódzkiej przez wieś Kozłówka są 


przewidziane chodniki. 
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Członek Komisji Z. Sier.lan - zapytał, co jest robione na rzece Przewodówce we wsi Nowe 

Przewodowo? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że na rzece Przewodówce robione są zastawki, których 

na terenie gminy powstanie cztery. 

Członek Komisji W. Czapliński - poinformował, że we wsi Mierzeniec nie jest czyszczona 

rzeka Przewodówka. Na l km rzeki jest pięć tam utworzonych przez bobry. 

Wójt B. Polańska - dodała, że taki sam problem jest we wsi Begno gdzie na nowo 

zrobionym odcinku bobry zrobiły tamy. 

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

Protokołowała: 
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