
PROTOKÓŁ Nr 19/13 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy odbytego w dniu 


19 marca 2013 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 


pod przewodnictwem Kazimierza Żebrowskiego - Przewodniczącego Komisji. 


Przewodniczący Komisji Kazimierz Żebrowski - o godzinie 13.10 otworzył posiedzenie 


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

w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji tj.1 00% składu 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. Polańska Barbara - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Jadwiga Frąckiewicz - asystent ds. oświaty 
4. Teresa Linka - kier. GOPS w Gzach 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013. 

3. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie awansu 
zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających 
za 2012 r. 

4. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki 

przyznawania, obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego 
nauczycielom w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy. 

5. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Gzy. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2013 roku. 
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w 2014 roku. 

9. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania 
administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny. 

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gzach. 

11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gzach za 2012 rok. 

12. Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Gzy podjętych w 2012 roku. 
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13. Sprawy bieżące gminy. 
Wójt Gminy Barbara Polańska - zgłosiła wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gzy do realizacji w partnerstwie 
projektu pn. "Współpraca na rzecz rozwoju miasta i gmin powiatu pułtuskiego" w ramach 
programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencj i jednostek samorządu 

terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa 

obywatelskiego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009 - 2014. 

Wyjaśniła że w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyło się spotkanie wójtów gmin, 
burmistrza i przedstawicieli Starostwa, iż jest możliwość złożenia projektu i skorzystania 
z pieniędzy z Funduszu Norweskiego. Aby złożyć wniosek należy opracować strategię do 
zadania. Istnieje możliwość skorzystania z kwoty do 200.000 zł na każdą gminę i Starostwo 
Powiatowe. Nadmieniła, iż większa jest szansa, jeżeli wszyscy są w współpartnerstwie. 

W związku z tym poprosiła o podjęcie uchwały intencyjnej. Powiedziała, że strategia będzie 
opracowywana przez osobę z zewnątrz. Kwota za opracowanie ma wynieść 7.380 zł brutto, 
z tym, że 50% będzie podzielone na 5 gmin, drugie 50% zapłaci Starostwo i Urząd Miasta 
i Gminy Pułtusk. Na każdą gminę przypada po 617 zł. Jej zdaniem, nie są to wielkie 
pieniądze, a możliwości, żeby pozyskać pieniądze ze środków Funduszu Europejskiego nie 
ma. Razem więc jest większa szansa na zdobycie jakichkolwiek pieniędzy. Pozyskane 
pieniądze nie mogą być przeznaczone na drogi , ale na termomodernizację, na chodniki, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, lokalny rynek pracy, zadania oświatowo

edukacyjne , politykę mieszkaniową, kształtowanie przestrzeni publicznej, rozwiązywanie 
problemów demograficznych, partycypacja społeczna, infrastrukturę transportową, rozwój 
infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
Członek Komisji Jacek Grochowski - zapytał, czy jest już pomysł na co będą przeznaczone 
te środki? 
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - odpowiedział, że można byłoby zrobić 

termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Gzach, wymianę okien, położenie nowego 
chodnika przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie, czy zagospodarowanie 
centrum wsi Gzy 
Ustalono, że punkt ten będzie rozpatrywany jako pkt 11 porządku posiedzenia. 
Na wniosek Przewodniczącego Kazimierza Żebrowskiego Komisja jednomyślnie przyjęła 
następujący porządek posiedzenia: 
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013. 

3. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie awansu 
zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających 
za 2012 r. 

4. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki 
przyznawania, obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego 
nauczycielom w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy. 
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5. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Gzy. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2013 roku. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w 2014 roku. 

9. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania 
administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny. 

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gzach. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji 
w partnerstwie projektu pn. "Współpraca na rzecz rozwoju miasta i gmin powiatu 
puhuskiego" w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji 
jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracy 
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014. 

12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gzach za 2012 rok. 

13. Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Gzy podjętych w 2012 roku. 
14. Sprawy bieżące gminy. 

Ad. pkt l i 2. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że na dzisiejsze posiedzenia nie ma przygotowanych 

projektów uchwał z uwagi na to, że Pani Skarbnik przebywa w szpitalu. W związku z tym 

sama omówi zmiany, a projekty uchwał zostaną przygotowane na Sesję. 


Powiedziała, że gmina otrzymała większą subwencję. Tak jak wcześniej mówiła, nie 

dostaliśmy subwencji na Niepubliczną Szkołę Podstawową w Gzach. Dlatego w projekcie 

budżetu musieliśmy ograniczyć wydatki w innych szkołach, żeby zagwarantować pieniądze 


na NSP. Obecnie po wyrównaniu subwencji, pieniądze te należy w racjonalny sposób 

rozdzielić na wszystkie szkoły, tak żeby starczyło na wynagrodzenie. Wyrównanie 

subwencji oświatowej, którą otrzymaliśmy wynosi 333 .861 zł. Mieliśmy 2.580.446 zł, 


obecnie mamy 2.914.327 zł. 


Rozpisano to w sposób następujący: 


wydatki na wynagrodzenia: 

- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie - 50.000 zł, 


- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie - 50.000 zł, 


- dla Publicznego Gimnazjum w Gzach - 70.000 zł, 


- dla urzędu - 35.000 zł w tym kwotę 5.000 zł na zakup nowego ksera, 
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- na wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego dziecko z autyzmem w PSP 

w Przewodowie , zgodnie z opinią Poradni Pedagogiczno-Psychologiczną w Pułtusku 

przeznacza się kwotę - 34.791 zł, 

- na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli - 89.007 zł. 


Pytań nie było. 


Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie zmIanę Wieloletniej 


Prognozy Finansowej Gminy Gzy przedstawioną przez Panią Wójt. 


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


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


zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na sesję Rady Gminy przedstawioną 


przez Panią Wójt. 


Przewodniczący Komisji E. Oleksa - poddała pod głosowanie zmiany uchwały 


budżetowej Gminy Gzy na rok 2013 przedstawione przez Panią Wójt. 


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


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


zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013 na sesję Rady Gminy przedstawione 


przez Panią Wójt. 


Ad. pkt 3. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że są ustalone średnie wynagrodzenia dla nauczycieli. Jeżeli 


gmina nie zmieści się w określonych granicach wtedy do końca stycznia następnego roku 


musi wyrównać tę różnicę. 


Asystent ds. oświaty Jadwiga Frąckiewicz - poinformowała, że z kwoty 74.574,69 zł 


zostały wypłacone dodatki uzupełniające w następującej wysokości: dla nauczycieli od 1.01

31.08.2012 r. zlikwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach - 2.993, 21 zł, dla PSP 


w Przewodowie - 9.391,41 zł, dla nauczycieli PSP w Skaszewie - 17.258,36 zł. 


i Publicznego Gimnazjwn w Gzach - 44.931,71 zł. W związku z tym, że organy prowadzące 


zawsze muszą rozliczyć wynagrodzenie za poprzedni rok tj. za rok 2012 , jeżeli występują 


różnice między faktycznie poniesionymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli, 


a średnimi, które ustalane są dla organów należy wypłacić dodatki uzupełniające. W 2013 r. 


gmina wypłaciła dodatki dla nauczycieli stopnia dyplomowanego. Jeżeli nauczyciel nie był 


zmuszony do korzystania ze zwolnień lekarskich, dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym 


wymiarze czasu pracy kwota ta wynosi 3.093,28 zł. Kwoty po przeanalizowaniu przez 


program komputerowy Kadry i Płace zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem do końca 


31 stycznia 2013 r. zostały przekazane na konta indywidualne zainteresowanych. 


Ze sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego i średniej liczby etatów w poszczególnych okresach od 1 stycznia do 


31 sierpnia 2012 r. i od 1 września do 31 grudnia 2012 r. (była podwyżka dla nauczycieli) 


wynika, że nauczyciele mianowani mają kwotę dużo wyższą. Wiąże się to z odprawami 


emerytalnymi oraz nagrodami jubileuszowymi, które są wliczane do wynagrodzeń. 


Sprawozdania zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Pani Prezes 

Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Powiatowego w Pułtusku oraz 


dyrektorom szkół. 
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Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, o ile realnie zmniejszyła się liczba nauczycieli 
od 01.09.2012 r. w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym? 
Asystent ds. oświaty J. Frąckiewicz - odpowiedziała, że musi policzyć. Nie ma ze sobą 
danych. 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 
- stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 4. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że przygotowała projekt uchwały odnośnie dodatków 
mieszkaniowych, który został zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Oddział w Pułtusku. Dodatek wiejski nie zmienia się i wynosi 10% wynagrodzenia 
zasadniczego. Natomiast w kwestii dodatku mieszkaniowego jej propozycja to: 
- dla jednej osoby 20,00 zł 
- dla dwóch osób i więcej - 25,00 zł. 
Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, jak poprzednio był wypłacany dodatek 
mieszkaniowy? 
Asystent ds. oświaty J. Frąckiewicz - przypomniała, że obecnie dodatek mieszkaniowy 
wypłacany jest w następujący sposób: 
- dla jednej osoby - 60 zł 
- dla dwóch osób - 74 zł 
- dla trzech osób - 89 zł 
- dla 4 osób i więcej - 103 zł. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego była bardzo gorąca dyskusja. W wyniku głosowania Komisja 
utrzymała dodatki mieszkaniowe, które są wypłacane obecnie. 
Asystent ds. oświaty J. Frąckiewicz - wyjaśniła, że w tej chwili wypłacane są 43 dodatki 
mieszkaniowe. Byłoby to 8 dodatków po 20 zł = 160 zł i 35 dodatków po 25 zł = 875 zł. 

W ciągu roku byłoby 12.420 zł. Plan na rok 2013 - 44.052 zł. Różnica ok. 30.000 zł. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że w związku z tym, że dodatek mieszkaniowy nie wchodzi 
w skład wynagrodzenia, jej propozycja to przesunięcie różnicy ok. 30.000 zł na dodatek 
motywacyjny, który zostałby w budżetach szkół, a o taką kwotę zmniejszyłaby się wypłata 
jednorazowych dodatków wyrównawczych. 
Członek Komisji i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - uznał, że jest 
to dobra propozycja. 
Członek Komisji J. Grochowski - miał takie same zdanie. Dodał, że tyle ludzi mieszka 
i pracuje na wsi, bez względu na to czym się zajmują i dodatków mieszkaniowych nie 
otrzymują. Natomiast nauczyciele są grupą uprzywilejowaną, że mają Kartę Nauczyciela, ale 
wszyscy powinni myśleć o modyfikowaniu jej. Uznał, że dobre było to 20 lat temu, ale teraz 
pewne sprawy trzeba zmieniać. Stwierdził, że nauczyciela, któremu przyszło pracować 

w szkole niepublicznej, Karta Nauczyciela nie obowiązuje i nie otrzymuje ani dodatku 
wiejskiego, ani dodatku mieszkaniowego. Uważał, że dodatek wiejski to już jakieś 

wyróżnienie dla tej grupy społecznej, a jeszcze dodatek mieszkaniowy. 
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Był zdania, że trzeba gdzieś mieszkać, czy w mieście, czy na wsi. Pomysł z przesunięciem 


pieniędzy na dodatek motywacyjny może jest dobry, ale pod warunkiem, żeby nie był 


wypłacany wszystkim po kolei. Aby rzeczywiście była motywacja, że nauczyciel który 


pracuje, jego klasa, grupa, osiąga pewne wyniki. Nie może być natomiast tak, że średnia 


w szkołach będzie gorsza niż gdzie indziej, a gmina będzie wypłacać dodatek motywacyjny. 

Jego zdaniem, może 20 lat temu wyglądało to inaczej i trzeba było zachęcać nauczycieli do 

pracy w szkołach wiejskich. Natomiast dzisiaj praca w szkołach wiejskich jest spokojniejsza 


niż w szkołach w mieście. Są mało liczne klasy i na pewno nie jeden nauczyciel chciałby 


przyjść pracować na wsi. 


Przypomniał, że kiedy chodziło o zamknięcie PSP w Gzach, czy innej szkoły, nauczyciele 

rezygnowali ze wszystkiego, żeby tylko nie zamknąć ich szkoły. Dzisiaj jak się trochę 


zmieniło, to podejrzewa, że każdy broni się rękami i nogami. A gdyby nauczyciele byli 


obecni na posiedzeniu tej Komisji to powiedzieliby, że jest to " zamach na ich kasę". 


Uważał, że propozycja Pani Wójt jest jakimś krokiem naprzód do zmian. 

Wójt B. Polańska - dodała, że jeśli nie dołożymy różnicę to ją wyrównamy w styczniu. 

Kwotę tę jednak trzeba zostawić w budżetach szkół i dokonać zmiany w uchwale w sprawie 


przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli obowiązującego 


od l stycznia 2009 roku, dla których Gmina Gzy jest organem prowadzącym. 


Członek Komisji J. Grochowski - powiedział, że nie znaczy, że te pieniądze, jeżeli nie 


potrzeba byłoby, nie musiałyby być wydatkowane i zapytał, czy tak? 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że jeśli nie przesuniemy tych środków to wyrównamy 

w styczniu. Dopowiedziała, że za rok 2011 dołożyliśmy z budżetu mniej środków, za 2012 r. 


w tym roku dołożyliśmy więcej i w 2014 r. za 2013 r. też dołożymy, ponieważ mało jest 

uczniów, mało jest godzin, jest dużo nauczycieli, nie ma godzin ponadwymiarowych. Nie 


dokładamy tylko wtedy gdy nauczyciel ma 18 godzin obowiązkowych plus 4 godziny 

ponadwymiarowe. 

Pytań więcej nie było. 


Przewodniczący Komisji K. Żebrowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 


w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, obliczania 

i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego nauczycielom w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Gzy. 


Komisja w obecności 7 członków Komisji - 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 3 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 5. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - poinformował, że została znowelizowana ustawa 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tej chwili organizując przetarg gmina 
będzie mogła dokonać zapisu, że wykonawca, który wygra przetarg zobowiązuje się 

wydzierżawić kosze na czas trwania umowy. Dlatego w uchwale, która została podjęta 
w miesiącu grudniu 2012 r. w § l dodaje się ust. 2. Pozostała część uchwały nie ulega 
zm1an1e. 
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Członek Komisji J. Grochowski - prosił, żeby w przetargu był zapis, żeby śmieci były 
odbierane z posesji. 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński - powiedział, że taki zapis będzie w warunkach przetargu. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji - 7 głosami "za", przy O głosach "przeciwnych" 
oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/we projekt uchwały 

proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 
Wójta B. Polańska - wyjaśniła, że regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy był uchwalony wcześniej. Ze względu na to, że był za bardzo rozbudowany zgodnie 
z zaleceniem Oddziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce został 
zmniejszony. Po dostosowaniu i sprawdzeniu uzgodniono, że może zostać uchwalony. 
W związku z tym należy uchylić regulamin poprzedni, a uchwalić nowy. 
Członek Komisji J. Grochowski - stwierdził, że byłby spokojniejszy gdyby zapis § 7 i § 8 
ust. 3 został wyjaśniony z Panem Radcą Prawnym. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy 
z wyłączeniem § 7 i 8 ust. 3, których zapisy należy wyjaśnić z Panem Radcą Prawnym. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji - 7 głosami ,,za" ", przy Ogłosów "przeciwnych" 
oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały 

proponowany na sesję Rady Gminy z wyłączeniem § 7 i 8 ust. 3, których zapisy należy 
wyjaśnić z Panem Radcą Prawnym - który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności jest opracowywany co rok. Program ten niewiele różni się od 
uchwalonego w poprzednim roku. Zostało wskazane gospodarstwo, w którym mogą być 
przetrzymywane bezdomne zwierzęta. Jest również podpisana umowa ze schroniskiem 
i osobą , która będzie wyłapywała bezdomne zwierzęta. Nadmieniła, że umowa ze 
schroniskiem jest podpisana w ten sposób, że płacimy za odstawionego psa, a nie za miejsce 
w schronisku. Na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone 
w budżecie gminy określone środki. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2013 roku. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji - 7 głosami "za" ", przy Ogłosów "przeciwnych" 
oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały 

proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 8. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że do tej pory co rok była podejmowana uchwała 


o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Jednak został przygotowany 
projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie, ponieważ chociaż 

Rada Gminy nie wyrazi zgody na wyodrębnienie funduszu, to uchwała taka musi być 
podjęta. Podkreśliła, że środki funduszu sołeckiego wydawane są w sposób racjonalny. 
Gmina z tego tytułu otrzymuje 30% zwrot wydatków wykonanych. Są to środki w kwocie 
ok. 60.000 zł. 
Członek Komisji J. Grochowski - uznał, że więcej jest na plus za tym, żeby Rada podjęła 
uchwałę o wyodrębnieniu środków funduszu sołeckiego. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że na realizację zadań przez sołectwa na rok 2013 
została wyodrębniona kwota ok. 260.000 zł. 
Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, czy nawet gdy jest wyodrębniony fundusz, czy 
sąsiadujące wsie, jeżeli mają wspólny cel np. wspólna droga mogą korzystać z funduszu? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że mogą. Nie ma przeszkód. 
Członek Komisji J. Grochowski - powiedział, że chodzi o to, żeby tak racjonalnie 
wykorzystywać fundusz np. żeby w niektórych przypadkach może niekoniecznie rozbić go 
na drobno, a żeby skonsolidować 2 wsie, czy 3wsie i przeznaczyć go na określony cel. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że jeżeli jest wspólna droga wsie mogą podjąć uchwały. 

Członek Komisji J. Grochowski - był zdania, że musi tu od razu gmina trzymać rękę na 
pulsie, żeby podpowiedzieć, czy naprowadzić bo nie zawsze społeczności lokalne same się 
dogadują. 

Wójt B. Połańska - dodała, że nie ma przeszkód. Za przykład podała, że mieszkańcy z innej 
wsi środki funduszu przeznaczyli na cele szkolne np. zakup komputera. Nie ma przeszkód, 
żeby 2, czy 3 wsie sąsiednie przeznaczyły środki funduszu sołeckiego najeden cel. 
Pytań więcej nie było. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w 2014 roku. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji - 7 głosami "za" ", przy O głosów "przeciwnych" 
oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały 

proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 9. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka - powiedziała, 

że kolejne zadanie dla samorządu gminy to realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, która obowiązuje od 2012 r. Głównym zadaniem wynikającym z tej ustawy 
jest wzmacnianie rodzin dysfunkcyjnych, konsultacje , terapie przez poradnictwo 
specjalistyczne w zakresie realizacji zadań wychowawczych w stosunku do dzieci 
i pozostawianie jak naj dłużej dzieci w rodzinie biologicznej. W przypadku gdy wszelkie 
pomoce z poradnictwa nie dadzą efektów, wstępuje działanie sądu, który wydaje 
postanowienie i dzieci umieszczane są albo w rodzinie zastępczej bądź placówce opiekuńczo
wychowawczej. Jest to zadanie do realizacji przez GOPS. 
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W związku z tym, że problemy takie występują na terenie naszej gminy, należy liczyć się 


z tym, iż są to kolejne wyzwania i kolejne koszty dla gminy. 

Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, co to jest asystent rodziny? 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka - wyjaśniła, że jest 

to nowa osoba, która według ustawy będzie mogła być zatrudniona przez GOPS. Asystent 

rodziny pracowałby z rodziną bezpośrednio, tzn. jakby opracowywał plan działania 


w stosunku do rodziny dysfunkcyjnej gdzie jest zagrożenie, że mogą być zabrane dzieci ze 

środowiska. Asystent rodziny będzie jakby kierowany przez pracowników socjalnych. Na 

pracę asystenta z rodziną musi być zgoda rodziny. Myśli, że najbardziej realnym celem jest 

wychowywanie dzieci w rodzinie biologicznej, a ostateczność to rodziny zastępcze 


spokrewnione, czy placówki opiekuńczo-wychowawcze. 


Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, czy asystent rodziny będzie musiał być 


zatrudniony na stałe, aby w razie potrzeby mógł działać? 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka - odpowiedziała, 


że na razie na umowę -zlecenie. W ubiegłym roku był już nacisk na zatrudnienie asystenta. 

Na razie zatrudnienie asystenta jest w 100% refundowane przez Mazowiecki Urząd 


Wojewódzki. Ale być może, że już w przyszłym roku zatrudnienie asystenta będzie 


wymagało np. 10%, czy 20% udziału środków własnych. Jej zdaniem, zatrudnienie 

asystenta jest to konieczność, ponieważ w rodzinach występują problemy jak alkoholizm, 

przemoc itp. 

Pytań więcej nie było. 


Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały 


w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej 

w zakresie wspierania rodziny. 


Komisja w obecności 7 członków Komisji - 7 głosami "za" ", przy Ogłosów "przeciwnych" 

oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały 


proponowany na sesję rady Gminy - który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 10. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka - wyjaśniła, 


że Statut GOPS został zmieniony z uwagi na konieczność dostosowania do aktualnych 

uregulowań tj. dodano do realizacji zadania z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 


Pytań nie było. 


Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały 


w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji - 7 głosami "za" , przy Ogłosów "przeciwnych" 

oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały 


proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 11. 

Wójt B. Polańska - odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 


Gminy Gzy do realizacji w partnerstwie projektu pn. "Współpraca na rzecz rozwoju miasta 

i gmin powiatu pułtuskiego" w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie 
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kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracy 

z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" w ramach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014. 
Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, czy środki finansowe z projektu można 
przeznaczyć na remont, czy założenie ogrzewania w urzędzie gminy? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie można. 
Przewodniczący Komisji K. Żebrowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gzy do realizacji w partnerstwie 
projektu pn. "Współpraca na rzecz rozwoju miasta i gmin powiatu pułtuskiego" w ramach 
programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu 

terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa 

obywatelskiego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009 - 2014. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji - 7 głosami "za" , przy O głosów "przeciwnych" 
oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały 

proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu. 

Ad. pkt 12. 
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
Teresa Linka - powiedziała, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi wyznacza zadania, które muszą być realizowane przez gminę. Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii została powołana 

Zarządzeniem Wójta Gminy w 2010 r. i składa się z 8 osób. W skład jej wchodzą 
przedstawiciele oświaty, policji, urzędu gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównym 
zadaniem GKRP A jest profilaktyka wśród młodzieży gimnazjum i rozwiązywanie 

problemów. Środki na realizację Programu pozyskiwane są z opłat za wydane zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych. K wota wydatkowanych środków na realizację 

Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2012 
wynosi 38.539,76 zł w tym: na profilaktykę narkomanii - 620,85 zł, na prowadzenie 
działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie problemów alkoholowych - 37.918,91 
zł. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego i wynagrodzenie członków komisji 
wydatkowano kwotę 18.709,28 zł. Punkt Konsultacyjny jest czynny w środę i czwartek 
każdego tygodnia. 
Pozostałe środki w kwocie 18.830,48 zł wykorzystano przede wszystkim na działalność 
informacyjno-edukacyjną wśród dzieci i młodzieży. Z kwoty tej opłacono programy 
profilaktyczne: "Komnata czasu", "Szkodliwość palenia tytoniu", zorganizowane były 

gminne biegi przełajowe, gminny turniej tenisa stołowego, gminny konkurs piosenki 
religijnej, gminny konkurs kolęd, zajęcia wakacyjne "Lato w bibliotece" i Kampania "Postaw 
na Rodzinę", która była jednocześnie połączona ze spotkaniem naszego złotego medalisty 
Tomasza Majewskiego. Analizując działalność Komisji podkreśliła, że istnienie Punktu 
Konsultacyjnego jest niezbędne w celu pomocy osobom, które mają problemy w realizacji 
zadań rodzicielskich i społecznych. 
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GKRPA poprzez realizację Programu wspiera przedsięwzięcia mające na celu 

przeciwdziałariie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. 

Komisja wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków 


i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra społeczności gminy. 

Pytań nie było. 


Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gzach za 2012 rok - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 13. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że w 2012 r. Rada Gminy podjęła 44 uchwały z tego 

31 zostało zrealizowanych, 10 uchwał jest w trakcie realizacji. Do realizacji pozostają 


2 uchwały. 


Pytań nie było. 


Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwal Rady Gminy podjętych w 2012 roku 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 14. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że zostaną przekazane pieniądze na realizację drogi 


powiatowej tj. od granicy z powiatem ciechanowskim w kierunku miejscowości Szyszki, 

3000 mb. Na zadanie te Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku ogłosił przetarg. Dnia 

21.03.2013 r. odbędzie się otwarcie ofert. Termin realizacji - 31.08.2013 r. 

Czlonek Komisji J. Grochowski - zapytał, czy nie jest wiadomo, czy wystarczy pieniędzy 


na realizację drogi do cmentarza w Szyszkach? 


Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie wystarczy. A "schetynówka" to program taki , 

że pieniądze, które zostaną po przetargu trzeba oddać. Kwota mniejsza może ewentualnie 

zostać po stronie Starostwa. 


Następnie poinformowała: 


- W tym roku na drodze wojewódzkiej w Przewodowi e będzie robione rondo po 400 mb 

z jednej i drugiej strony. Jest już po przetargu wygrała firma "Drogi i Mosty" 

Pan J. Kaczmarczyk. Realizacja do końca sierpnia 2013 r. 


- Zadanie Skaszewo I i Zadanie Skaszewo II - planowane rozpoczęcie prac po żniwach 


w miesiącu sierpniu 2013 r. 

- Będą założone 4 nowe zastawki na rzece Przewodówce. Występowała o odmulenie rzeki , 

ale do tej pory jeszcze nie otrzymała odpowiedzi. Ustną decyzję ma pozytywną, ale nie ma 


jej na piśmie. 


- Nie ma rozstrzygnięcia odnośnie przebudowy drogi gminnej Nowe Skaszewo - Sulnikowo. 

Przetarg chce zrobić razem z przebudową drogi w wsi Słończewo, żeby wykonawstwo było 


w lecie. 

- Na odśnieżanie wydaliśmy w tym roku w granicach 25.000 zł. Oszczędzaliśmy jak 

mogliśmy, ale przez śnieg i zawieje nie dało się. 


- Nie stać nas na to, żeby myśleć o budowli, ale dużo płacimy za energię elektryczną 


w budynku, w którym urzędujemy. W związku z tym na następne spotkania Komisji wystąpi 


o środki na centralne ogrzewanie. 

W 2-ch pomieszczeniach po policji nie ma żadnego ogrzewania. 
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Wstępnie w pomieszczeniach tych planowała zrobić archiwum, ale po zakupieniu 
dwumetrowych regałów uznała, że szkoda pomieszczeń na archiwum. Dlatego planuje 
zrobić tam pokoje biurowe, a w 2-ch pomieszczeniach gdzie pracuje insp. ds. obronnych 

i p.poż i mieści się Gminna Spółka Wodna zrobić archiwum. 
Ogrzewanie centralne chce razem spiąć z pomieszczeniami po policji, żeby nie płacić za 
energię, która jest coraz droższa, tym bardziej, że stare ogrzewanie jest zużyte i nie zdaje 
egzammu. 
Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, czy na budynek gospodarczy po piekarni 
potrzebne byłyby wielkie środki, żeby go ogarnąć, czy zmienić dach bo wygląda byle jak? 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że budynek będzie potrzebny. Zorientujemy się ile będzie 
kosztowało ogrzewanie centralne, przeanalizujemy budżet. Dobrze byłoby poprawić budynek, 
przykryć go i myśleć o ogrodzeniu. Poza tym, w budynku urzędu gminy musimy zrobić 
2 podłogi. W tym celu zakupimy materiał , a do wykonania wykorzystamy pracowników 
z robót publicznych. Być może uda się nam poczynić pewne remonty w miarę posiadanych 
środków i możliwości, iż musimy gospodarować tym co mamy, ponieważ nie możemy 
wziąć nawet złotówki kredytu. Musimy oszczędzać, wydatki są obcięte do minimum. 
W kwestii oświaty będzie składała wniosek o pozyskanie środków na remont szkół. Chodzi 
głównie o remont łazienek w Przewodowie, który jest zaplanowany w budżecie na obecny 
rok. Uznała, że praktycznie w tej chwili nie mamy co liczyć na środki z zewnątrz, iż jest 
już koniec finansowania z Unii Europejskiej, a nowy okres finansowania 2014 - 2020 zanim 
ruszy będzie 2015 r. i nie wiadomo ile środków będzie. W związku z tym nie mamy się na co 
oglądać i musimy się gospodarować tym co mamy. Nadmieniła, że również w tym roku jest 
niepewny budżet gminy, bo jest wstawiona pewna kwota odnośnie odbioru śmieci, a jaka 
będzie kwota po przetargu nie wiadomo. W związku z tym musimy zrobić wcześniej 
przetargi, żeby wiadomo było jaką kwotą dysponujemy. Jeśli chodzi o sprzedaż budynku 
drewnianego w Gzach zamieszkałego przez 2 rodziny, który jest własnością gminy najlepiej 
byłoby sprzedać budynek w całości. W rozmowie z Panem Radcą Prawnym nie bardzo 
można jak planowaliśmy podzielić budynku na lokale, ponieważ jest obawa, że nikt 
budynku nie kupi. Dodała, że Pani Krystek mówiła, że gdyby dostała lokal zastępczy na 
terenie gminy to by się wyprowadziła, a wtedy byłoby łatwiej sprzedać budynek. 
Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, o budynek po Agencji Pocztowej 
w miejscowości Szyszki? 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że w mleJscowoSCl Szyszki było spotkanie 
z mieszkańcami, ponieważ Pan Józef Grudzień występował o remont budynku. Wola 
mieszkańców jest taka, żeby budynek sprzedać pod warunkiem, żeby pieniądze ze sprzedaży 
zainwestować w remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkach. W związku z tym t tym 
roku chce uregulować stan prawny działki, a wówczas nie byłoby problemu z remontem 
budynku remizy. 
Członek Komisji J. Grochowski - uznał, że może mieszkańcy Szyszk mają rację, iż trzeba 
utrzymywać 2 budynki. Budynek remizy jest dość duży i dla Pana Grudnia jeśliby chciał 
prowadzić dalej treningi jest to miejsce wystarczające, tylko trzeba zgromadzić pieniędzy. 
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Wójt B. Polańska - nadmieniła, że na spotkaniu z mieszkańcami Szyszk jednoznacznie 
powiedziała, że nie stać nas na utrzymanie obu budynków. Nadmieniła, że rozważała 

możliwość skorzystania z odnowy w ramach "Zielonych Mostów Narwi", ale jeśli 

weźmiemy środki, przez 5 lat nie możemy nic z budynkiem zrobić. Uznała, że utrzymywanie 
2-ch budynków jest bez sensu. 

Członek Komisji J. Grochowski - powiedział, że lepiej ogłosić teraz przetarg na sprzedaż 
budynku niż go remontować, bo raczej sensu nie ma. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że z naszej strony chodzi o jak naj szybsze uregulowanie 
stanu prawnego działki pod remizą i sprzedaż budynku po Agencji Pocztowej, aby można 
było podjąć remont budynku remizy OSP. 

Następnie porosiła asystenta ds. oświaty Panią J. Frąckiewicz o udzielenie odpowiedzi na 
pytanie członka Komisji J. Grochowskiego tj. o ile realnie zmniejszyła się liczba nauczycieli 

od 01.09.2012 r. w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, tzn. jaki stan zatrudnienia 
był przed i po likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach? 
Asystent ds. oświaty J. Frąckiewicz - poinformowała, że do września 2012 r. w PSP 
w Gzach, PSP w Przewodowie, w PSP w Skaszewie i Publicznym Gimnazjum w Gzach 

pracowało łącznie 45 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty było to 45,43 etatu. Natomiast od 
września jest 43,02 etaty. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że z PSP w Gzach odeszło na emeryturę 2 osoby plus l osoba 

z obsługi, z PSP w Skaszewie 3 osoby i z PSP w Przewodowie 2 osoby. 
Asystent ds. oświaty J. Frąckiewicz - zapytała, czy może przygotować taką informację na 
sesję, żeby podać dokładne dane? 
Członek Komisji J. Grochowski - wyraził zgodę i wyjaśnił, że nie pyta się tylko dla swojej 

wiedzy, ale dlatego, że dużo ludzi mówi na ten temat, iż była i jest to sprawa drażliwa. 

Ludzie interesują się efektem. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że efekt jest taki, że z terenu gminy odeszło 

7 nauczycieli i l pracownik z obsługi. 
Asystent ds. oświaty J. Frąckiewicz - potwierdziła, że liczba zatrudnionych nauczycieli 

zmniejszyła się o 7 etatów, a bardziej dokładną informację może przygotować na sesję Rady 

Gminy. 
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. Żebrowski o godz. 

14.40 zamknął posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 

~W:ka 
Kazimierz Zebrowski 


