
Protokół Nr 26/14 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 


i Komisj i Rolnictwa i Budżetu 


odbytego w dniu 21 stycznia 2014 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem 


Emilii Oleksa - Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 


Publicznego 


Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji 
Rolnictwa i Budżetu prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu 
- Kazimierz żebrowski był nieobecny. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia 
Oleksa - o godz. 13.20 otworzyła wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu . Po powitaniu członków 
Komisji i zaproszonych gości oświadczyła, że zgodnie z listami obecności na 15 członków 
obydwóch Komisji aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 członków Komisji ~. 6 członków 
Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i 5 członków Komisji Rolnictwa 
i Budżetu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Listy obecności stanowią załącznik nr l do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
l. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Teresa Linka - kier. GOPS w Gzach 
3. Jadwiga Frąckiewicz - asystent ds. oświaty 


Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku posiedzenia. 

l. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 
2014 - 2020. 

2. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020. 

3. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
4. Projekt uchwały w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 
środków komunikacj i elektronicznej. 

5. Sprawy bieżące gminy. 
Wójt Gminy Barbara Polańska - zaproponowała wycofanie z proponowanego porządku 
posiedzenia pkt 3, który dotyczy podziału l działki dużej na 3 działki we wsi Pękowo, z uwagi 
na to, że do uchwały jest potrzebny wpis w Księdze Wieczystej. Wyjaśniła, że w sprawie tej 
zostały już złożone odpowiednie dokumenty, ale najprawdopodobniej do sesji gmina wpisu 
nie uzyska. 
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Następnie poprosiła o wprowadzenie 2-ch projektów uchwał tj. w miejsce pkt 3 - projektu 
uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020 i pkt 4 - projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Pozostałe punkty byłyby omawiane 
o jeden niżej . 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
poddała pod głosowanie wycofanie z porządku posiedzenia pkt 3 tj. Projekt uchwały 
w sprawie sprzedaży nieruchomości . 

Komisj a w obecności 6 członków Komisj i uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" była za wycofaniem 
z porządku posiedzenia w/w punktu. 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu Joanna Świderska - również 
poddała pod głosowanie wycofanie z posiedzenia pkt 3. 
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za", 
przy Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" także była za wycofaniem 
z porządku posiedzenia w/w punktu. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia w miejsce pkt 3 - projektu 
uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w fonnie 
posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" opowiedziała się za 
wprowadzeniem do porządku posiedzenia w/w projektu uchwały. 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Świderska - również 
poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia w miejsce pkt 3 w/w 
projektu uchwały . 

Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" była za wprowadzeniem 
do porządku posiedzenia w/w projektu uchwały. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia w miejsce pkt 4 - projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

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


przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" opowiedziała się za 

wprowadzeniem do porządku posiedzenia w/w projektu uchwały. 


Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Świderska - także poddała 


pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia w miejsce pkt 4 w/w projektu 

uchwały. 


Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za", 


przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" była za wprowadzeniem 

do porządku posiedzenia w/w projektu uchwały. 


Na wniosek Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Świderskiej Komisje, 
przyjęły następujący porządek posiedzenia: 
l. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 
2014-2020. 

2. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020. 
3. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posilku lub żywności albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 


nieruchomości zamieszkałej. 


5. Projekt uchwały w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 

6. Sprawy bieżące gminy. 

Ad. pkt 1. 

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


że dożywianie dzieci w szkole jest jednym z zadań statutowych realizowanych przez GOPS. 


Do końca grudnia 2013 r. GOPS zadanie to realizował na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej oraz na podstawie programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 


na lata 2006-2013. Program ten nie został przedłużony. W dniu 10 grudnia 2013 r. Rada 

Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wpierającego 


finansowo gminy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 

2014 - 2020. W programie opisane są zasady, kogo obejmuje i jakie są jego cele. 

Najważniejszym celem programu jest pomoc rodzinom, które znajdują się w trudnych 
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sytuacjach, rodzinom niewydolnym w kwestii dożywiania dzieci w szkole, bądź pomoc 
osobom samotnym, czy rodzinom, w zależności od sytuacji materialnej. 
Program określa, że kryterium dochodowe może być podniesione do 150%. Oznacza to, że 
według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych 
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dochód na 
l osobę liczony w wysokości 456 zł tj . 100%, na osobę samotną - 542 zł można 

podwyższyć do 150% tj. 684 zł na l osobę w rodzinie i 813 zł gdy jest to osoba samotna. 
Wyjaśniła, że osoby samotne, to głównie takie, które nie pos iadają żadnego źródła dochodu. 
Gdy zachodzi sytuacja, że trzeba im pomóc, wówczas można stosować próg dochodowy 
w wysokości 813 zł. Dla dzieci w wieku szkolnym jest to 684 zł. W związku z tym należy 
podjąć stosowną uchwałę, że gmina nasza potwierdza uchwałę Rady Ministrów, 
o podniesieniu kryterium dochodowym do 150%. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Sierzan 
zapytał, czy środki na realizację wieloletniego programu będą pochodziły z budżetu państwa, 


czy z budżetu gminy? 

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


że program jest finansowany z dotacji budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych 


z udziałem środków z budżetu gminy w wysokości 40%. Obecnie GOPS do Wojewody 

Mazowieckiego wystosował wniosek o zmniejszenie udziału środków własnych gminy 

o 20%, z uwagi na trudną sytuację finansową gminy. Jednocześnie nadmieniła, że w ubiegłym 


roku Wojewoda Mazowiecki przychylił się do złożonego wniosku i gmina miała 20% udział 


środków własnych. Myśli, że w tym roku również będzie podobnie. Obecnie jest tylko 

kwestia dostarczenia niezbędnych uchwał, których z uwagi na opóźnienie ze strony wyższych 


władz ( po 26.12.2013 r.) nie można było podjąć na ostatniej grudniowej sesji. Jednak, 

zgodnie z wyjaśnieniem biura prawnego, nawet gdy uchwała zostanie podjęta w ciągu roku, 

będzie obowiązywała od l stycznia 2014 r. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan - zapytał, 


czy podany dochód to dochód brutto, czy dochód netto? 

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


że podany dochód to dochód netto. 

Czlonek Komisji Rołnictwa i Budżetu Jacek Grochowski - powiedział, że nie jest temu 

przeciwny. Jednocześnie zapytał, jakie będzie dodatkowe obciążenie dla gminy i czy ktoś od 

góry, kto narzuca zadanie na gminę zastanawia się, skąd gmina weźmie dodatkowe 50% 

z 40% oraz, czy sama Pani kierownik GOPS zastanawiała się jaki byłby to koszt dla gminy 

w złotych? 


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

dotacji z budżetu Wojewody wynosi 43.000 zł, środki własne gminy (40%) stanowiłyby 


kwotę 17.200 zł, na cały rok. Jednak kwota ta nie jest wystarczająca. Jest to budżet gminy, 

który gmina przeznacza na wykonanie zadań własnych, na dożywianie dzieci. 

Przypomniała, że w ubiegłym roku gmina przeznaczyła na ten cel 16.900 zł. Z 40%, 20 % 

zostało uznane za trudną sytuację . W ten sposób gmina uzyskała większą dotację z budżetu 


państwa - 67.000 zł. 
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W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość członków Komisji biorących udział 
wposiedzeniu - 7. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - uznał, że coraz trudniej jest 
ludziom i zgodził się z tym, że został zmieniony dochód. Uważał, że osoby ustanawiające 

rządowy program powinny za nim dawać pieniądze. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" na lata 2014 - 2020. 
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. 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Świderska - również 
poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 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. 
Ad. pkt 2. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka - w sprawie 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania wyjaśniła, że dyrektor szkoły 
może dołożyć 20 % dzieci, które najbardziej tego potrzebują. Dla przykładu podała, że jeśli 
w szkole podstawowej jest dożywianych 20 dzieci, to Pani dyrektor z własnej obserwacji, czy 
zgłoszenia się dziecka, że ma trudną sytuację, może zgłosić dodatkowe 20 % dzieci, do 
ilości dzieci dożywianych. Dzieci te będą dożywiane w ramach środków, bez decyzji GOPS 
i bez kompletowania dokumentów. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy Leon 
Pytel- zapytał, kto będzie zabezpieczał środki? 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka - środki na 
realizację programu osłonowego w zakresie dożywiania będą pochodziły od Wojewody 
Mazowieckiego i z gminy, na realizację zadań własnych. Procentowo jest to 60% i 40% . Po 
złożeniu wniosku do Wojewody i jego pozytywnym rozpatrzeniu byłoby 80% i 20%. 
Dopowiedziała, że program osłonowy dotyczy dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum 
i w szkole ponadgimnazjalnej . 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 
2020. 
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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. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Świderska - także poddała 
pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 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. pk3. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach T. Linka - poinformowała, 

że określenie zasad zwrotu wydatków również dotyczy programu "Pomoc państwa 

w zakresie dożywiana" na lata 2014-2020. W związku z tym należy potwierdzić uchwałą, że 

osoby do 150% kryterium dochodowego, jeżeli otrzymają pomoc nie będą ponosiły zwrotu 

wydatków, chyba żeby miały powyżej 150% kryterium dochodowego. Wyjaśniła, że GOPS 

z reguły tego nie praktykuje, ponieważ osoby te warunki materialne mają w miarę. Chyba, 

że jest to sytuacja wyjątkowa. Wówczas z obserwacji nauczyciela, czy Pani dyrektor szkoły, 

podciąga się dożywianie dzieci z takich rodzin pod program osłonowy w zakresie dożywiania 

z 20%, które zgłasza Pani dyrektor. Jest to uchwała formalna, że gmina nie będzie 

występować o zwrot wydatków, przy kryterium do 150% dochodów w rodzinie. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 

w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 

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. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Świderska - również 
poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 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. 
Wójt 8. Polańska - przypomniała, że uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałej była podejmowana w dniu 28 grudnia 2012 r. W załączniku do 

uchwały tj. w deklaracj i o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w objaśnieniach były 3 punkty, z których pkt 3 dotyczy! powołania się na Kodeks karny. 
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W związku z tym, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Ciechanowie, zarzuciła, że gmina nie 
powinna się powoływać na Kodeks kamy, należy skreślić pkt 3. Dodała, że nadal obowiązuje 
ta sama deklaracja, tylko w objaśnieniach dotyczących sposobu wypełniania nie będzie pkt 3. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 

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. 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Świderska - również 
poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 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 5 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi uchwaloną uchwałą Nr XXIV94/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., do tej 
pory, po wypełnieniu można było skladać tylko w formie papierowej. Po uchwaleniu 
projektu uchwały, deklarację taką będzie można przesłać do gminy w formie elektronicznej. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. OIeksa 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie warunków i trybu skladania przez 
właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacj i elektronicznej. 
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. 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Świderska - również 
poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 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 6 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 
Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących gminy poinformowała, że od wczoraj 
(20.01.2014 r.) gmina walczy ze śniegiem i lodem na drogach gminnych. Nadmieniła, że 
z odśnieżaniem opóźnił się Powiat, o godzinie 8.00 drogi powiatowe nie były odśnieżone. 
Przetarg na odśnieżanie dróg powiatowych wygrał mieszkaniec gminy Świercze, który zaczął 
odśnieżać drogi położone na terenie naszej gminy. Po interwencji jej i mieszkańców gminy, 
drogi powiatowe zaczął odśnieżać Pan Paradowski Tomasz. 
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Odnośnie operatorów, którzy odśnieżają drogi gminne uznała, że nie ma z nimi problemu. 
Gmina została podzielona na 4 rej ony. 

Drogi gminne odśnieża Pan Zadrożny Janusz, Pan Lysik Krzysztof, Pan Rybarczyk Piotr 
i Pan Fiet Paweł. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Mieczysław Sadowski 
- poinformował, że na drodze powiatowej Kozłówka - Krzemień na wysokości posesji 
Państwa Stępniewskich we wsi Stare Grochy, 2 samochody osobowe się nie miną. Jest tam 

tyle śniegu, że odśnieżenie drogi wzdłuż jest nie możliwe. Dodał, że wieczorem droga będzie 
już zawiana, ponieważ zaspa ma ok. 1,5m i zwiuwa śnieg. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że w tej sprawie będzie interweniować jutro. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - uznał. że dobrze byłoby, żeby 

operator odśnieżał drogi rano, zanim pojadą autobusy i ludzie do pracy, bo do pracy jadąjuż 
o 5.00 rano. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan - stwierdził, 

że we wsi Pękowo jest to samo. Prosił, żeby na godzinę 6.00 rano już były odśnieżone drogi. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - był zdania, że operator 

odśnieżający drogi powinien kierować się zasadą "na chłopski rozum" - jak widzi, że w nocy 
wieje, to powinien odśnieżać, a nie czekać na telefon od Pani Wójt. 
Wójt B. Polańska - wytłumaczyła, że nie można puścić operatorów "na żywioł", ponieważ 
z 50 godzin zrobiłoby się ISO. Wszystko musi być pod kontrolą. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan - zapytał, 

czy będzie odśnieżana droga do wsi Trzciniec gm. Pułtusk od strony gminy Gzy? Dodał, że 
od Państwa Rzygalińskich droga jest zawalona śniegiem i nie ma przejazdu. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że gmina Gzy nigdy tam nie odśnieżała. W tamtym roku 

również. Drogę tę odśnieżała gmina Puhusk. Gmina Gzy i tak odśnieża drogę gminy Puhusk, 
od drogi wojewódzkiej nr 618 do Państwa Brach. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan - zapytał, 

czy nie można byłoby wejść w układ z Panem Burmistrzem Miasta i Gminy Puhusk, że 
gmina Gzy odśnieża drogę do wsi Pękowo przez wieś Gromin, przy której mieszka 3-ch 
gospodarzy gminy Pułtusk, a gmina Pułtusk odśnieża drogę od wsi Trzciniec w kierunku 
Państwa Rzygalińskich mieszkających w gminie Gzy? 
Wójt B. Polańska - była zdania, że to nie ma sensu. Dodała, że będzie podobnie jak 

w ubiegłym roku z dziurami w drodze. Czekała, aż naprawi je gmina Puhusk. Jednak ze 
względu na to, że gmina Puhusk dziur nie naprawiła, naprawiła je sama, bo drogą jeżdżą 
mieszkańcy naszej gminy. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego M. Sadowski - prosił, 

że, kiedy Pani Wójt będzie rozmawiała z odśnieżającymi drogi, żeby uczuliła ich na 
skrzyżowania dróg. Dla przykładu podał, że operatorzy odśnieżający drogę od wsi Osiek 
Aleksandrowo gmina Gołymin, wpychają śnieg we wsi Stare Grochy na drogę powiatową 
Kozłówka - Krzemień i odwrotnie - odśnieżający drogę powiatową wpychają śnieg na drogi 
gminne. Prosił, żeby pchany śnieg operatorzy rozepchali na rogi lub w rowy. 
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan - narzekał 

na śliskie drogi gminne pokryte lodem. 
Wójt B. Polańska - uznała, że przetarg na odśnieżanie dróg trzeba ogłosić z posypaniem. 
Poinfonnowała, że jeden z wykonawców odśnieżania - Pan Fiet posypie drogi gminne 
żwirem. 

Następnie wyjaśniła kwestę zatrudnienia nauczycieli poruszoną na Sesji Rady Gminy w dniu 
30 grudnia 2013 r. Powiedziała, że w roku szkolnym 20 I 2/20 13 ogółem było zatrudnionych 

40,2 nauczyciela, w roku szkolnym 2013/2014 zatrudnionych jest 39,2 nauczyciela. Ogółem 
zatrudnienie zmniejszyło się o l osobę . Z pracy odszedł Pan Mirosław Dziubeło - nauczyciel 
religii, zatrudniony na 14/ 18 etatu i Pani Anna Krystek, która pracowała w oddziale 
przedszkolnym w Skaszewie. 

Dodała, że ostatnio w projekcie budżetu na 20 I 4 r. było zatrudnienie nauczycieli 
z oddziałami przedszkolnymi i być może stąd różnica w zatrudnieniu nauczycieli. Dalej 
poinfonnowała, że w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie w poprzednim roku 
było 13,62 etatu nauczycieli, w tym roku 15,06 etatu z uwagi na to, że na całkowite 
zatrudnienie do PSP w Przewodowie przeszedł Pan Bobowski i z Publicznego Gimnazjum 
w Gzach Pani Filipkowska, jako nauczyciel wspomagający . 

W PSP w Skaszewie l nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim i są zatrudnione 
2 osoby, które ucząjęzyka angielskiego. Jest to Pani Iwona Kęsicka zatrudniona na 9/18 etatu 
i Pani Katarzyna Pawlak zatrudniona na 6/18 etatu. 

W PG w Gzach przebywa na zwolnieniu lekarskim Pani Anna Smolińska, a godziny jej są 
rozłożone pomiędzy innych nauczycieli. Dodała, że dane, w której szkole pracuje dany 

nauczyciel może również przedstawić nazwiskami. 
Czlonek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Z. Sierzan - zapytał, 

jak przekłada się zatrudnienie nauczycieli na ilość dzieci tzn. ile dzieci było w poprzednich 
latach, a ile jest teraz? 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że w roku szkolnym 2012/2013 w PSP w Przewodowie 
uczyło się 106 uczniów, w oddziałach przedszkolnych - 35; w PSP wSkaszewie - 66 

uczniów, w oddziałach przedszkolnych - 33 i w PG w Gzach 124 uczniów. 
W roku szkolnym 2013/2014 w PSP w Przewodowi e uczy się 97 uczniów, w oddziałach 
przedszkolnych - 33 ; w PSP w Skaszewie - 62 uczniów w oddziałach przedszkolnych 33; 

w PG w Gzach uczy się 91 uczniów. Uznała, że jest to rok przełomowy, w którym jest 
naj mniej sza liczba dzieci. Jednak w latach następnych liczba uczniów choć w niewielkim 

stopniu, ale będzie wzrastała. 
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący E. Oleksa o godz. 14.15 

zamknęła wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: Przewodniczyła: 
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