
P R o T O K Ó L Nr 13/2016 

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

odbytego w dniu 30 maja 2016 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Bożeny Kwiatkowskiej - Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Bożena Kwiatkowska o godzinie 13.05 otworzyła posiedzenie -

Komisji, przywitała członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła, że na stan 7 
członków Komisji aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi 
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli : 
1. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Ewelina Stawińska - Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika Gminy 
4. Leon Pytel - Przewodniczący Rady Gminy 
5. Danuta Ojrzeńska - dyr. PSP w Skaszewie 
6. Anna Zalewska - dyr. PSP w Przewodowi e 
7. Agnieszka Domańska - dyr. PG w Gzach 
8. Ewa Witkowska - insp. ds. rolno i ochrony środowiska 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 
1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2015: 

a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.; 
b) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2015 rok. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 
4. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy. 
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy 

na lata 2016-2019. 
6. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
7. Sprawy bieżące gminy. 

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie - stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 1. 
Wójt Gminy Barbara Polańska - poinformowała, że Zarządzeniem Nr 4/2016 z dnia 
29 marca 2016 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy zostało przekazane do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie. Po analizie sprawozdania RIO wydała pozytywną opinię. 
Skład Orzekający wskazał jedynie na niskie wykonanie dochodów majątkowych (plan wynosi 
307,944,59 zł, zaś wykonanie 220.661,35 zł, co stanowi 71,66%), co było spowodowane 
brakiem wykonania dochodów ze sprzedaży majątku z uwagi na brak zainteresowania zakupem 
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działek oraz otrzymaniem niższego dofinansowania na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej 

we wsi Żebry-Wiatraki ". 

Następnie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy, która wydała 

pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Gzy za 2015 rok i podjęła uchwałę o opinii 

wykonania budżetu Gminy Gzy za 2015 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy Gzy. Uchwała ta została przekazana do RIO. Skład Orzekający RIO w dniu 19 maja 

2016 r. podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Gzy z dnia w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy pozytywnie opiniując 

wniosek. 

Jeżeli chodzi o zadania zaplanowane w budżecie gminy na 2015 r. praktycznie wszystkie 

zostały wykonane w tym fundusz sołecki za wyjątkiem jednej wsi, która nie zdecydowała się 

wydatkować środków funduszu sołeckiego, a ten przeszedł w nadwyżkę budżetową. 

Podkreśliła, że jest to minimum realizacji inwestycji, ponieważ połowa budżetu przeznaczana 
jest na utrzymanie oświaty, a druga połowa budżetu na realizację wszystkich pozostałych 

zadań. 

Pytań nie było. 

Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Gzy za rok 2015. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2015 - stanowi załącznik nr 3 do 

niniej szego protokołu. 

Uchwała Nr Ci.14 7.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 
Uchwała Nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 12 maja 2016 r. o opinii 

wykonania budżetu Gminy Gzy za 2015 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy Gzy - stanowi załącznik nr 5 do niniej szego protokołu. 
Uchwała Nr Ci.171.20 16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

gzy z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy - stanowi 

załącznik nr 6 do niniej szego protokołu. 

a) 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie projekt uchwały -

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 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 

niniej szego protokołu. 

b) 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok. 

http:Ci.171.20
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Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 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 8 do 
niniej szego protokołu. 
Ad. pkt 2 i 3. 

Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika Ewelina Stawińska -

poinformowała, że istotą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy jest 
doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową. 
Dochody zgodnie z uchwałą budżetową wynoszą -13.077.041,47 zł , wydatki - 12.882.652,63 
zł. 
Nadwyżka budżetu wynosi 194.388,84 zł. 
Przychody budżetu jako wolne środki zaangażowane - 101.661,16 zł. 
Rozchody budżetu wynoszą - 296.050 zł. 
W wykazie przedsięwzięć do WPF uwzględniono następujące przedsięwzięcia: 
- Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych 

położonych na terenie Gminy Gzy. Na rok 2016 plan na przedsięwzięcie wynosi 84.000 zł, na 
2017 r. przeznacza się 115.500 zł. Przedsięwzięcie jest dwuletnie. 

- Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych 
położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2016/2017. Na rok 2016 plan na 
przedsięwzięcie wynosi 44.000 zł. Przedsięwzięcie jest dwuletnie. Na przewóz uczniów 
w 2017 r. przeznacza się 66.000 zł. 

- Zwiększenie planu na " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Gzy " o 3.000 zł na zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych . Plan na rok 2016 wynosi - 159.744 zł. 
Jest to przedsięwzięcie dwuletnie. Na gospodarkę odpadami w 2017 r. przeznacza się 319.488 
zł. 

Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie to dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 12.506 zł. 
W dziale 852 - zwiększenie 100 zł z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną. Jest to dotacja 
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. 
W dziale 900 - zwiększenie planu dotacji o kwotę 12.406 zł zgodnie z pismem Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na zadanie pn. "Usuwanie 
i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy w 2016 r. ". 
Dochody po zmianach wynoszą -13.077.041,47 zł w tym dochody bieżące w kwocie 
12.987.041,47 zł i dochody majątkowe w kwocie 90.000 zł. 
W wydatkach zmniejszenie - 20.018 zł i zwiększenie 42.524 zł. 
W dziale 010 - zwiększenie o kwotę 10.000 zł (wolne środki) przeznacza się na zadanie 
inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Stacji Uzdatniania 
Wody w Gzach ". Jest to nowe zadanie inwestycyjne. 
W dziale 600 zmniejszenie o kwotę 13.500 zł obejmuje: 
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 2.500 zł - na rzecz działu 710 wynika 
z zabezpieczenia środków do prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy w roku 
budżetowym, na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, 



- 4-

- zmniejszenie wydatków o kwotę 11.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie" 
dokumentacji projektowej drogi gminnej Skaszewo-Sulnikowo ". Na zadaniu pozostawiono 
zapas w kwocie 9.000 zł. 
W dziale 710 - zwiększenie o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektów 
decyzji o warunkach zabudowy. 
W dział 801 - zwiększenie 11.000 zł 
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Utwardzenie 
placu kostką przy PSP Przewodowo ", obecnie plan na zadanie wynosi 37.000 zł 
- kwotę 4.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż bramy " 
wjazdowej przy PSP Przewodowo ". 
W dziale 852- zmniejszenie - 3.518 zł, zwiększenie -3.618 zł 
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 zł przeznacza się na wypłacenie wynagrodzenia 
za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną (kwota pochodzi z dotacji), 
- zmiany planu wydatków bieżących w kwocie 3.518 zł wynikaj ą z zabezpieczenia środków do 
prawidłowego funkcjonowania GOPS - wynagrodzenie i pochodne koordynatora rodziny. 
Środki zostaną wycofane z dotacji. Zakładowy Fundusz Świadczeń i ryczałty zostaną pokryte 
z własnych środków. Na zadanie przeznaczona została kwota 2.869 zł z wynagrodzeń. Na 
świadczeniach rodzinnych została zdjęta z pochodnych od wynagrodzeń kwota w wysokości 
649 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów ze względu na wykorzystany plan i usługi. 
W dziale 900 zmniejszenie 3.000 zł, zwiększenie 15.406 zł-

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 3.000zł wynika z zabezpieczenia środków 
na materiały i wyposażenie w pozostałej działalności, 
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 3.000 zł przeznacza się na zadanie pn. "Gospodarka 
odpadami" z działu Pozostała działalność. 
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.406 zł przeznacza się na zadanie "Usuwanie 

" i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy w 2016 r.
>
Nadwyżka budżetu wynosi 194.388,84 zł. 

Przychody jako wolne środki 101.661,16 zł. 

Rozchody przeznacza na spłatę kredytów - 296.050 zł. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że w budżecie na zadanie inwestycyjne pn. "Utwardzenie placu 

kostką przy PSP Przewodowo " była przeznaczona kwota 30.000 zł. Aby zamknąć zadanie 

zabrakło 7.000 zł. Powierzchnia pokryta betonem pozostaje bez zmian. Natomiast zakup 

i montaż bramy wj azdowej to konieczność. Ponadto z wydatków rzeczowych należy wykonać 

malowanie korytarza górnego i wymienić szafki. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

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

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

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 

Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2016. 
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Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 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 
niniej szego protokołu. 
Ad. pkt 4. 

Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika E. Stawińska powiedziała, że -

wcześniej podjęta uchwała w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy została przekazana do nadzoru 
prawnego Wojewody. Po analizie uchwały zasugerowano ściślejsze określenie rozpiętości 
kwotowych stypendium. Nadmieniła, że w poprzedniej uchwale naj niższa kwota stypendium 
wynosiła od 80%, a maksymalna 200% zasiłku rodzinnego, przy czym był większy wachlarz 
możliwości. Teraz trzeba określić to ściślej. Zmiana ta dotyczy rozdziału 2, § 6 ust. 5, który 
w obecnym Regulaminie brzmi: 
,,5. W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz od występujących w rodzinie 
ucznia okoliczności, wymienionych w § 5, ustala się wysokość stypendium szkolnego: 
1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia w przedziale 0% -30% 

kryterium dochodowego 111 % - 120% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2-

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 
2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia w przedziale 31 % -
60% kryterium dochodowego 100% - 110% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt-

2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 
3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia w przedziale 61 % -
100% kryterium dochodowego 80% - 99% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2-

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych." 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w -

sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami za",

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

" "
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 11 do 
niniej szego protokołu. 
Ad. pkt 5. 

Insp. ds. roi. i ochrony środowiska Ewa Witkowska poinformowała, że obecny Program -

Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy na lata 2016 -2019 to aktualizacj a poprzedniego Programu 
uchwalonego na lata 2012-2015. Program zawiera założenia, co należy zrobić, żeby polepszyć 
środowisko, ale go nie pogorszyć. N admieniła, że w poprzednim Programie nie było 
uwzględnionych przydomowych oczyszczalni ścieków. Natomiast teraz są ujęte jako jeden 
z czynników wpływających pozytywnie na środowisko. Poza tym od listopada 2015 r. 
zwiększyła się powierzchnia Obszarów Szczególnie Narażonych (próby glebowe, nawożenie), 
którym jest objęta cała gmina Gzy oprócz wsi Nowe Przewodowo. W związku z tym na 
rolników spadło więcej obowiązków i więcej kontroli. 
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Program Ochrony Środowiska był konsultowany z mieszkańcami gminy po czym został 
pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie oraz Sanepid, a następnie uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu 
Pułtuskiego. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie projekt uchwały -

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy na lata 2016-2019. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 12 do 
niniej szego protokołu. 
Ad. pkt 6. 

Wójt. B. Polańska powiedziała, że projekt uchwały dotyczy sprzedaży działki o pow.-

0,50 ha położonej we wsi Kozłowo. Działka została wyceniona na kwotę 10.500 zł. 
Do sprzedaży są jeszcze 2 działki o pow. 0,11 ha i 0,13 ha położone we wsi Pękowo po obu 
stronach studni głębinowej, przy drodze asfaltowej i 1 działka we wsi Kozłowo o powierzchni 
0,80 ha, na którą potrzebna jest nowa wycena. Nadmieniła, że po pomiarach geodezyjnych 
grunt rolny został oddzielony od budynków, a to wiąże się to z podatkiem od nieruchomości. 
Insp. ds. roi. i ochrony środowiska E. Witkowska dopowiedziała, że wcześniej były -

budynki na roli, które były zwolnione z opłaty. Teraz powierzchnia 0,29 ha to budownictwo 
mieszkaniowe. Pozostałe grunty figurują jako grunty rolne. Jeśli chodzi o podatek to wyniesie 
on od całej powierzchni tj. 0,80 ha około 600 zł rocznie. Gmina nie może wystąpić do 
Starostwa o zmianę klasyfikacji. Wniosek o zmianę klasyfikacji może złożyć jedynie nowy 
nabywca po uprzątnięciu działki. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na esję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel- zasygnalizował zamiar podziału województwa 
mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne, co ma być optymalnym i jedynym 
rozwiązaniem problemu województwa mazowieckiego w kontekście skorzystania z funduszy 
europejskich i polityki spójności po roku 2020. W związku z tym uznał, że należy się 
zastanowić, czy Rada będzie popierać takie rozwiązanie i podejmować odpowiednie 
oświadczenie w powyższej sprawie. 
Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących gminy poinformowała: 
· Z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło pismo o przyznanej kwocie w wysokości 50.000 zł na 

zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo ". 
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Wniosek o dofinansowanie zadania był złożony na kwotę 60.000 zł. Na realizację zadania 
będzie ogłaszany przetarg. 
· Będą również ogłaszane przetargi na remont dróg (powierzchniowe utwardzanie dróg), na 
żwirowanie i dowóz uczniów do szkół. 
· Panie dyrektorki szkół złożyły arkusze organizacyjne do akceptacji. Arkusze organizacyjne są 
dostosowanie do budżetów szkół. Z wydatków zostało praktycznie zdjęte wszystko za 
wyjątkiem przeglądów i opału na zimę. Z uwagi na zdjęcie od 1.09.2016 r. godzin karcianych, 
mniej godzin jest na świetlicy, z czym Panie dyrektorki będą musiały sobie radzić same. 
· W PSP w Przewodowie nauczyciel Pan Bobowski przechodzi na emeryturę. W związku 
z tym należy wypłacić odprawę. Gmina będzie występować o sfinansowanie wydatku z 
rezerwy 04. Pani Wójt ma nadzieję, że pieniądze te dostanie. 
· Z uwagi na to, że od września 2016 r. w PSP w Przewodowie będzie nauczyciel 
wspomagający, który będzie pracował z uczniem niepełnosprawnym, Gmina również do 
30.06.2016 r. będzie składać wniosek o środki finansowe. Jakie niespodzianki czekają jeszcze 
Gminę nie wie. 
Dodała, że radny Pan Zdzisław Kaczorowski w nowym roku szkolnym 2016/201 7 do pracy 
będzie dojeżdżał do 3 szkół, a nauczycielka z PSP w Skaszewie będzie dojeżdżała do pracy do 
PSP w Przewodowie i z PSP w Przewodowie do PSP w Skaszewie. 
· Na zaproszenie Pani dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach kilkoro Państwa radnych 
oglądało wielkość klas. Największa klasa ma 60 m2. Ogólnie pomieszczenia klasowe są małe, 
nieprzystosowanie do większej ilości dzieci. Najładniejsza jest sala językowa, do nauki języka 
angielskiego. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - oznajmiła, że w czasie oglądania wielkości klas 
radni przestawiali ławki i uznali, że ciężko byłoby pomieścić w klasie 28 uczniów. 
Maksymalnie na upartego do klasy weszłoby 26 uczniów. 
Wójt B. Polańska - zacytowała przepisy w/w sprawie - Zgodnie z zasadami higieny szkolnej 

"
odległość okna od brzegu ławki między ławkami powinna wynosić 0,6 m, a odległość pierwszej 
ławki od tablicy minimum 2 m". Ilością tlenu potrzebna człowiekowi w ciągu 1 godz. wynosi 

20m3 - 25m3 powietrza. Przy 3-krotnej grawitacji powietrza w ciągu godziny w klasie objętość 
powinna wynosić 6,5 m3 na 1 ucznia. Minimalna norma higieniczna wynosi 1,5 m2 na 1 
ucznia". Powierzchnia sal lekcyjnych powinna wynosić 60m2 na 24 uczniów. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska poinformowała, że jest w planie, żeby -

wynagrodzenie nauczycieli było finansowane z budżetu państwa. 
Wójt B. Polańska powiedziała, że co będzie z reformą w oświacie przekaże Pani Minister -

Edukacji Narodowej w dniu 27.06.2016 r. Dodała, że dokładając do oświaty tyle, co obecnie 
w perspektywie czasu budżet gminy tego nie wytrzyma. 
Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski uznał, że zamiast tworzenia reformy związanej -

z podziałem statystycznym woj ewództwa, gminom takim j ak nasza bardziej zależy, żeby mieć 
środki. Uznał, że dla gminy Gzy najważniejszym problemem jest oświata i może właśnie tutaj 
szukać należy rozwiązania. Tym bardziej uzależnić od dochodów gminy, sam przelicznik 
dotacji związanych bezpośrednio z subwencją oświatową. Jest to ważniejsze, niż to, czy na 
inwestycj ę dostanie 10% więcej, czy mniej. 
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Dla gminy jest o wiele ważniejsza oświata niż, to, że ktoś wprowadzi nową reformę, jeszcze 
nie wiadomo jak, związaną bezpośrednio z samymi dotacjami unijnymi. 
Członek Komisji Jadwiga Koc - zapytała, co ze śmieciami? 
Wójt B. Polańska odpowiedziała, że gmina jest po przetargu na zadanie pn. Odbiór- " 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy 
Gzy". Gmina będzie płacić dodatkowo miesięcznie 500 zł, ponieważ do końca czerwca 2016 r. 
ma być zorganizowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, co wynika 
z przepisów. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Anna Zalewska -

poinformowała, że uroczystość jubileuszu szkoły jest planowana na dzień 14.10.2016 r. 
Uroczystość zacznie się od Mszy Świętej. Od 12.05.2016 r. stronie Gminy Gzy.pl- portal 
gminny w zakładce szkoły została umieszczona informacja z numerem konta Rady Rodziców, 
na które można dokonywać wpłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych 
z uroczystością w tym renowację Sztandaru Szkoły i zakupu przenośnego projektora. Koszt 
renowacji sztandaru wyniesie ponad 6.000 zł. Podkreśliła, że bardzo ważną sprawą jest 
wymiana parkingu - wjazd i parking. Na wymianę chodników ujętych w zaplanowanym 
kosztorysie nie wystarcza pieniędzy. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - zapytała, ile m2 będzie położonej kostki? 
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - odpowiedział, że za kwotę 37.000 zł zostanie 
położonych 492 m2 • 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska - poinformowała, 
że będzie jeszcze rozmawiała z firmą malarską, aby zapłatę za malowanie korytarza na górze 
rozłożyć na raty, ponieważ ściany trzeba zdzierać i gipsować . Dodała, że korytarz nie był 
malowany 25 lat. Pani dyrektor liczy na to, że na jubileusz uda się pozyskać sponsorów. Na 
konto Rady Rodziców wpływają wpłaty obecnych i byłych pracowników szkoły. Do wpłacenia 
pewnej kwoty zadeklarowali się również rodzice dzieci klasy szóstej, kończących szkołę. Poza 
tym chciałaby coś zrobić z zielenią przed szkołą, ponieważ krzewy rosnące przed szkołą są 
bardzo stare i część ich trzeba będzie usunąć. Z tą sprawą myśli zwrócić się do Pana 
Włodzimierza Żbikowskiego, iż był związany ze szkołą, a jego dzieci to również absolwenci 
tej szkoły. Ważnym byłoby też gdyby Pan Żbikowski przyjechał do szkoły i pokazał 
konserwatorowi jak poprzycinać krzewy. W kwestii ogrodzenia uznała, że też jest bardzo 
stare. W związku z tym część przęseł musi zostać zdjęta i pospawana. Malowanie ogrodzenia 
zostanie wykonane we własnym zakresie. 
Następnie zwróciła się z prośbą do Pani Wójt, aby zwróciła się do sąsiada szkoły, żeby zabrał 
złom zza ogrodzenia gromadzony za garażem, ponieważ od strony szkoły wygląda to brzydko. 
Wójt B. Polańska- dopowiedziała, że jest problem z budynkiem, w którym kiedyś mieszkał 
były Pan Wójt Z. Kołodziejski, a według niej nie nadaje się do remontu. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska przypomniała, że -

Państwo radni mieli przyjechać i obejrzeć budynek i zaproszenie to podtrzymuje. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska- zapytała o wytyczenie drogi gminnej we wsi 
Mierzeniec. 
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Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że musi być ogłoszone zapytanie o cenę, ponieważ na 

wytyczenie drogi czekają mieszkańcy wsi Pękowo i Żebry-Wiatraki. 

Dodała, że pamięta również o naprawie mostka w Ołdakach koła Pana Franczaka zgłoszonego 
przez radną Panią E. Oleksa. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący B. Kwiatkowska 
o godz. 14.30 zamknęła posiedzenie Komisji. 
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