
Protokół nr 21/2017 

ze wspólnego posiedzenia Komisj i Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 10 lutego 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji - Tomasza Sobieraja 

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu 
i Przewodniczący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wskazali, że wspólne 
posiedzenie Komisji będzie prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - o godz. 14.05 otworzył 
wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji 
Rolnictwa i Budżetu. Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, że 
zgodnie z listami obecności we wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczy spośród 8 -

osobowego składu Komisji Rolnictwa i Budżetu 8 członków Komisji i spośród 7-osobowego 
składu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 6 członków Komisji, co 
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Listy obecności stanowią załącznik nr I do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
l .  Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Agnieszka Domańska - dyr. PG w Gzach 
4. Anna Zalewska - dyr. PSP w Przewodowie 
5. Danuta Ojrzeńska - dyr. PSP w Skaszewie 
6. Aneta Radecka - Prezes Ogniska ZNP w Gzach 
7. Danuta Brach - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gzy 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
l .  Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2017 -2020. 
4. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie awansu 

zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających 
za 2016 rok. 

5. Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. 
6. Sprawy bieżące gminy. 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraja i Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożeny Kwiatkowskiej Komisje 
jednomyślnie przyjęły porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej. 
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Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 1. 

Wójt Gminy Barbara Polańska przypomniała, że reforma oświaty nałożyła na gminy pewne -

procedury prawne dotyczące funkcjonowania szkół. Jest to trzecie wspólne posiedzenie 

Komisji Rady Gminy. Na pierwszym posiedzeniu nie wypracowano stanowiska. Na drugim 

wspólnym posiedzeniu zostało wypracowane stanowisko. A na dzisiejsze posiedzenie został 

przygotowany odpowiedni projekt uchwały, który mówi o przeniesieniu czterech oddziałów 

Publicznego Gimnazjum w Gzach do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie i PSP 

w Skaszewie. 

Odnośnie spotkań jakie się odbyły w szkołach i świetlicy wiejskiej w Gzach, w których 

uczestniczyli oprócz niej Państwo radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice uznała, że 

niektóre wypowiedzi nie powinny mieć miejsca. 

Następnie zapoznała z procedurami, które należy wykonać po podjęciu uchwały przez Radę. 

Uchwały mają być podejmowane w dwustopniowej procedurze. Organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego (rada gminy) jest zobowiązany do podjęcia uchwały w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, którą przedkłada się 

kuratorowi oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii w zakresie zgodności sprawy, 

zaproponowanych rozwiązań oraz zapewnienia wszystkim uczniom możliwości realizacji 

obowiązku szkolnego , obowiązku nauki. Następnie kurator oświaty wyda pozytywną opinię 

w ciągu 21 dni od dnia otrzymania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do 

nowego ustroju szkolnego, która będzie wiążąca dla samorządu. Na wydaną opinię nie będzie 

przysługiwało zażalenie tylko skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, rada gminy do dnia 31.03.2017 r. podejmie 

uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. 

Projekt uchwały daje możliwość wydania przez kuratora oświaty warunkowej pozytywnej 

opinii o zaprezentowanym w przedłożonej uchwale projekcie sieci szkół dostosowanego 

rozwoju ustroju szkolnego. Opinia warunkowa będzie zawierać wskazania zmian niezbędnych 

do wprowadzenia w uchwale w sprawie dostosowania szkół do nowego ustroju szkolnego 

podejmowanych do dnia 31.03.2017 r. w stosunku do uchwały zawierającej projekt sieci. 

U stalając sieć szkół gmina powinna dążyć do tego, aby szkoła podstawowa była o pełnej 

strukturze organizacyjnej (klasy I-VIII), aby funkcjonowała w jednym budynku lub w jego 

bliskiej lokalizacji. 

Jeżeli kurator oświaty nie wyda pozytywnej opinii o sieci szkół, bądź niepodjęcia przez radę 

gminy uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego do 

31.03.2017 r., obowiązywać będą dotychczasowe uchwały w sprawie sieci szkół. Organ 

wykonawczy samorządu terytorialnego (wójt gminy) opracuje i poda do publicznej 

wiadomości informację w sprawie planu sieci szkół jakie będą obowiązywać od dnia 

1.09.2017 r. Adresatem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju 

szkolnego są uczniowie szkół i ich rodzice, którzy powinni być zapoznani z informacją o sieci 

szkół. 
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Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefan Franczak - zapytał, czy projekt uchwały 

z propozycją, że PG w Gzach zakończy swoją działalność z dniem 31.08.2017 r. był 

konsultowany z Kuratorium Oświaty w Ciechanowie i co na to Kuratorium? 

-Przewodniczący Komisji Rolnictwa T. Sobieraj odczytał główne założenia projektu 

uchwały. 

Wójt B. Polańska -{}dpowiadając na pytanie członka Komisji Rolnictwa i Budżetu Pana 

S. Franczaka wyjaśniła, że nie można zmieniać obwodu szkolnego dla PG. Natomiast po 

podjęciu uchwały przez Radę, Kuratorium Oświaty wyda decyzję, która będzie pozytywna bądż 

negatywna. Założeniem reformy i sieci szkół od 01.09.2017 r. jest przekształcenie gimnazjum 

w szkołę podstawową. W przypadku naszej Gminy jest to sytuacja skomplikowana 

i Kuratorium będzie ją dokładnie analizowało. 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkala poinformował, że na stronie-

Mazowieckiego Kuratora Oświaty zamieszczona jest informacja, że jeżeli zmienia się obwody 

gimnazjum to zmiana obwodu dla klas dotychczasowego gimnazjum musi nastąpić zgodnie 

z przepisami art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W związku 

z tym uważał, że można dokonywać zmian. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że dlatego decyzja wiążąca i opinia będzie po podjęciu uchwały 

przez Radę i przesłaniu jej do Kuratorium Oświaty. 

Czlonek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzislaw Kaczorowski 
- powiedział, że Pani Wójt czytała o przypadku , kiedy Rada nie podejmuje uchwały o projekcie 

uchwały. Po czym zapytał, czy dobrze zrozumiał, że skutkuje to utworzeniem publicznych 

szkół podstawowych i wygasającym gimnazjum? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że rozumie to w ten sposób, że jeżeli Rada Gminy nie -

podejmie uchwały to gimnazjum z mocy prawa jest wygaszające. 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkala powiedział, że w przypadku gdy Rada -

Gminy podejmie jakąś decyzję, a Kuratorium Oświaty wyda negatywną opinię, pozostaje nadal 

na dotychczasowych zasadach tj. dwie szkoły podstawowe i gimnazjum wygaszające. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że po otrzymaniu negatywnej opinii Rada Gminy musi podjąć 

uchwałę o istniejącej sieci szkół. 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkala dodał, że na stronie Mazowieckiego -

Kuratorium Oświaty jest również zapis, że po przedłożeniu uchwały przez wójta gminy, 

Kuratorium może wydać opinię pozytywną lub opinię pozytywną ze wskazanymi zmianami, 

jakie należałoby wprowadzić do przedłożonej uchwały. 

Wójt B. Polańska dodała, że jest to tzw. opinia warunkowa ze wskazaniem zmian-

niezbędnych do wprowadzenia do uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego 

ustroju szkolnego podejmowanych do 31.03.2017 r. w stosunku do uchwały zawierającej 

projekt sieci. 

Czlonek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i jednocześnie 
Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gzy Joanna Świderska - w sprawie projektu 

uchwały odnośnie wygaszenia PG w Gzach od września 2017 r. przyjmując, że jest 

jednoznacznie pewne, że Kuratorium zatwierdzi projekt powiedziała, że nastąpił problem, 
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obwody mają być niezmienione. Dla PG w Gzach obwód obejmuje całą gminę, a w tej chwili 
byłoby to podzielone. Jest to jeden z mankamentów i przynajmniej to może nie przejść. 
Wójt B. Polańska według niej jest to trudny temat dla Kuratorium, które musi-

przeanalizować uchwałę i podjąć konkretną decyzję. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkała - przypomniał, że zmiana obwodu dla klas 
dotychczasowego gimnazjum może nastąpić z zachowaniem przepisów art. 17 ust 2 i 3 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W związku z tym obwody można zmieniać. 
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gzy Danuta Brach poprosiła o przeanalizowanie-

i podjęcie uchwały o stopniowym wygaszaniu gimnazjum. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Marianna Filipowicz - twierdziła, że rozmawiając 
z ludźmi zdecydowanie biorą pod uwagę aspekt ekonomiczny i są za tym, żeby dzieci 
dokończyły edukację w szkołach bliższych domowi, żeby byli bardziej kontrolowani przez 
rodziców. Takie zdanie jest większości rodziców i osobiście się do tego przychyla. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy Leon 

Pytel - przypomniał, że na spotkanie, które zorganizował z Panią Wójt w dniu 8.02.2017 r., 
w Świetlicy Wiejskiej w Gzach przybyło wiele osób. Odezwy i pytania były takie, że brak 
słów i wstyd, żeby w takim społeczeństwie funkcjonować. W związku z tym uważał, że osoby 
odpowiedzialne za edukację w poszczególnych szkołach, powinny przemyśleć 
i przeanalizować zachowanie niektórych osób, bo spotkanie było po to, żeby rozmawiać, 
dyskutować a nie robić pyskówki. Uznał, że temat oświaty bez względu jaki zrobiłby ruch jest 
bolesny. Gmina Gzy jest gminą specyficzną bo są w niej 3 szkoły, do których są wszyscy 
przywiązani. Jednak nikt nie myślał jak w każdej może trochę zaoszczędzić, ale nie kosztem 
ucznia. Przyznał, że do oświaty trzeba dokładać, ale ile, żeby coś poza oświatą zrobić na terenie 
gminy. Nad oświatą zastanawiał się długo, ale jakąkolwiek Rada nie podjęłaby decyzję, to nie 
wszyscy będą z niej zadowoleni. Jednak radni muszą zawsze przyjąć zasadę, żeby była 
zadowolona większość społeczeństwa. Uznał, że oszczędzać muszą wszyscy. Poinformował, 
że radni nie podnosili sobie diet od 2006 r. do 2016 r. bo nie przyszli po pieniądze. Ale w innych 
przypadkach nie wie, czy ktoś się bardzo przejmował oszczędzaniem. Po analizie pisma Pani 
dyrektor PG w Gzach, patrząc na uczniów i na warunki w poszczególnych budynkach chce, 
żeby w gminie był spokój, ład i porządek, a na spotkaniach, posiedzeniach, żeby nie było 
żadnych waśni, skłóceń i zakłóceń. Dlatego zmienia zdanie i jest za powolnym wygaszaniem 

. .
gImnazJum. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak uznał, że jest w podobnej sytuacji-

co Pan Przewodniczący Rady L. Pytel i zgadza się z jego wypowiedzią. Wysłuchując 
wszystkich wypowiedzi na ostatnim spotkaniu abstrahując od terenu, będzie musiał zmienić 
zdanie, jest za wygaszającym PG. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa T. Sobieraj zarządził S-minutową przerwę. -

Po przerwie. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publiczuego Z. Kaczorowski był-

zdania, że w takich sytuacjach na pewno emocje zawsze biorą górę. Ale w takich momentach 
trzeba je odłożyć na bok i jeszcze raz wspólnie szczerze porozmawiać. 
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Uważał, że radni nie muszą szybko podejmować decyzji, a to, czy będzie pół godziny więcej, 

czy mniej to niewiele zmieni, a myśli, że warto. Dodał, że jak przysłuchiwał się na spotkaniach 

wszystkim wypowiedziom to pod wpływem emocji kończyło się to źle i wyskakiwało 

z merytorycznych torów. Był zdania, żeby zastanowić się jeszcze raz jakie będą korzyści, a ile 

na tym Omina straci podejmując decyzję o wygaszającym PO. Pod wpływem spotkań , na 

których był, dalej podtrzymuje swoje zdanie. Nie wie jak do końca będą to normowały przepisy 

i czy dadzą Radzie pole manewru w następnym roku. Twierdził, że rozumie radnych, bo 

zostawienie 27 uczniów w PO kłóci się z rozsądkiem. Ale ma nadzieję, że może pojawią się 

jakieś możliwości w ciągu tego roku i w następnym roku można będzie wszystko dopracować. 

Nie wierzy, że przepisy zablokują, że Rada nie będzie miała nic do powiedzenia. Natomiast 

teraz dzieci jest jeszcze sporo i z wypowiedzi słyszeli, że jeszcze chcieliby tam zostać. Prosił, 

żeby to jeszcze przemyśleć. Podkreślił, że myśli, że żaden radny nie będzie się wstydził swojej 

decyzji, a głosowanie będzie jawne i wszyscy na sesji będą to widzieli. Poza tym jako radni są 

osobami publicznymi gminy i muszą się z tym liczyć, że ktoś na nich napadnie, ktoś coś powie 

nieprzyjemnego i nie zawsze wszystko odbiorą właściwie. Dlatego uważał, że emocje trzeba 

wystudzić i przyjąć to co myślą o nich mieszkańcy, bo często myślą pod wpływem emocji 

i następnego dnia być może tego nie powiedzieliby. Nadmienił, że radnych nikt nie zmuszał, 

żeby zostali radnymi, czy nauczycielami i może to boleć, ale w pewnym momencie trzeba 

powiedzieć, że trudno, taką mają rolę. Uważał, że rozmawiać można. A jeden rok dałby czas 

na dopracowanie wszystkiego. Jego zdaniem, że łatwiej jest podejmować decyzje 

w ewolucyjny sposób. 

Czlonek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i jednocześnie 
Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gzy J. Świderska - dodała, że tym bardziej, że 

nawet po ostatnim szkoleniu, w którym uczestniczyli Pani Wójt i Pan Przewodniczący widać 

jest jednoznacznie, że nawet przedstawiciele kuratorium nie potrafili odpowiedzieć na 

wszystkie pytania, bo jest to niejasno sprecyzowane i wszystko może się jeszcze zmienić. 

Czlonek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa -

zgodziła się z wypowiedzią radnego Pana Z. Kaczorowskiego, że może jeszcze ten rok, 

a przyszły rok powie coś i rozwiąże bardziej. Ale nie wie, czy to jest sens. Bo za rok też radni 

będą sami dyskutować i będą spotkania z rodzicami, a głosy rodziców są też podzielone. 

W związku z tym, radni nie znajdą złotego środka, żeby wszystkich zadowolić. Dlatego radni 

powinni podjąć decyzję konkretną. 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak powiedział, że wiadomo jest jakie są -

głosy. Ze swej strony nie wierzy i nie dopuszcza myśli, że obiekt w Ozach będzie pustostanem. 

Uważał, że dla radnych byłby wstyd. Dlatego zaproponował spokojne wygaszanie PO, a może 

coś się zmieni. Jego zdaniem, nic się nie zaoszczędzi bo trzeba będzie włożyć gdzie indziej. 

Uznał, że obiekt można też zdemolować. Prosił o zastanowienie się. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że gmina Ozy to gmina specyficzna nie tylko pod względem -

ilości szkół, ale i ilości kościołów, które są zabytkami. I chociaż proboszczowie parafii nie 

zgłaszają potrzeb, zadaniem gminy jest utrzymanie zabytków. Ustalając budżet tak sama jak 

i radni starają się nie obciążać mieszkańców podatkami. 



- -6 

W związku z tym nie rozumiała tego, że podczas ustalania cenę 1 dt żyta przyjmowanej do 

naliczania podatku za 2017 r. na poziomie roku ubiegłego przedstawiciele mieszkańców 

uzasadniali ją różnego argumentami typu, że rolnicy są biedni, że nie maja pieniędzy. 

Natomiast przy rozważaniu możliwości likwidacji, czy pozostawienia szkoły mają inne zdanie. 

Podkreśliła, że na wszystko pieniędzy nie starczy, oglądana i liczona jest każda złotówka, 

chociaż na płace nauczycieli Rada i Wójt nie mają wpływu. Podejmując takie , czy inne decyzje 

zawsze pod uwagę bierze dobro wszystkich mieszkańców. Tak też postępuje Rada Gminy, za 

co jest bardzo wdzięczna, że zawsze potrafią się z nią wzajemnie rozumieć i nie obrażać się. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki twierdził, że jak zawsze mówił-

problem jest poważny i bolesny. Ale radni muszą się z nim zetknąć i podjąć konkretną decyzję. 

Następnie zapytał, po co było spotkanie w PSP w Przewodowie, czy w świetlicy wiejskiej 

w Gzach skoro za rok radni będą się spotykać, prowadzić kampanię i robić z siebie 

śmiechowisko. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Krzysztof Biegała -

powiedział, że jest rocznikiem, który kończył ósmą klasę. Ale ma kolegów o rok młodszych, 

których nikt się nie pytał, czy chcą być wożeni do PG. Jego zdaniem, chodzi tu o pieniądze, 

każdy w tym ma swój interes, a dobro ucznia jest w nawiasie. Nauczycielom chodzi o miejsca 

pracy i ich rozumie. Swój interes mają też rodzice. Niektórym wygodniej jest wozić dzieci do 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie, czy PSP w Skaszewie, a niektórym 

wygodniej wozić do Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach. Po spotkaniu w świetlicy 

wiejskiej w Gzach miał mętlik w głowie, ponieważ każdy krzyczał o swoje. Jednak podjęcie 

decyzji i odpowiedzialność spoczywa na Radzie Gminy. Poinformował, że żeby temat oświaty 

uciąć od razu podtrzymuje swoją decyzję, będzie głosował za projektem uchwały 

z wygaszeniem PG z dniem 31.08.2017 r. 

Prezes Ogniska Gminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gzach Aneta Radecka

w imieniu nauczycieli i pracowników PG w Gzach nawiązując do wypowiedzi radnego 

K. Biegały, że każdy w tym ma swój interes zapytała, co będzie w związku z takim projektem 

uchwały z nauczycielami, pracownikami, wszystkimi, którzy tworzyli PG w Gzach? 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że arkusze organizacyjne przygotowuje dyrektor szkoły. -

W tym roku mają być zatwierdzane wcześniej. W takim przypadku dyrektorzy szkół 

podstawowych przygotowują arkusze organizacyjne pod kątem swoich nauczycieli do klasy 

VII i przejęcia dwóch klas PG. Siatka godzin PG się nie zmienia. Na dzień dzisiejszy ma 

wstępną kalkulację ile osób z PG straciłoby pracę, ponieważ 100% nauczycieli nie będzie 

miało zatrudnienia w szkołach podstawowych. Odchodzi również biblioteka i świetlica. 

Jednak w tej chwili jest trudno powiedzieć, ponieważ nie ma jeszcze ramowych programów 

nauczarua. Myśli, że na dzień 1.09.2017 r. byłaby to niewielka liczba osób. Dodała, że 

sporządzony arkusz organizacyjny dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, 

Związkom Zawodowym, Kuratorowi Oświaty, a zatwierdza wójt. 

-Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki powiedział, że słuchając Pani Minister 

Edukacji, Pani Minister mówi, że żaden nauczyciel nie straci pracy. 

Wójt B. Polańska dodała, że nauczyciele, którzy nie będą mieli możliwości zatrudnienia -

mogą przejść w stan nieczynny na okres sześciu miesięcy z pełnym wynagrodzeniem. 
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Poza tym, jeżeli na dzień zamknięcia szkoły dany nauczyciel będzie mial 30 lat pracy, to może 

przejść na emeryturę. Wynika to z wprowadzonych zmian. 

Prezes Ogniska Gminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gzach A. Radecka -

poprosiła, żeby Pani Wójt odniosła się do pracowników administracji i obsługi. 

Wójt B. Polańska o odpowiedziała, że z tego co wie uprawnienia do emerytury będzie miała 

Pani sekretarka i jedna Pani woźna. Zatrudniony powinien być konserwator, ponieważ będzie 

się opiekował halą i szkolą. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to po przeniesieniu oddziałów 

PG do szkól podstawowych i pozostawieniu samego konserwatora, Pani dyrektor, sekretarki 

i sprzątaczek koszt byłby w granicach 150.000 zł. Nadmieniła, że nauczyciel dyplomowany 

kosztuje 50.000 zł. Ale bez sporządzenia arkuszy organizacyjnych nie chce dysponować 

kwotami. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - zapytał, jakie koszty poniesie Gmina 

likwidując z dniem 31.08.2017 r. PG, tj. przygotowania pracowni, czy dewastowania PG, co 

z salą i jej dostępnością dla pozostałych uczniów? Według niego oszczędności są niewielkie. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddal pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego tj. z dniem 31.08.2017 r. likwidacja PG i przeniesienie oddziałów PG do 

szkół podstawowych w Przewodowie i w Skaszewie. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami "za ,o 

przy l głosie "przeciwnym" oraz 1 głosie "wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska - również poddala pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 1 głosem "za ,o 

przy 4 głosach "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" negatywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik m 3 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że w projekcie w sprawie zmian uchwały budżetowej 

zmniejszenia w kwocie 5.747 zł i zwiększenia dochodów w kwocie 5.747 zł dotyczą: 
o działu 756 

zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej - 225 zł,o 

o zmiana klasyfikacji budżetowej - 2.000 zł, 
o zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 747 zł.-

o działu 758 

o zwiększenie subwencji w części oświatowej 522 zł, 

o działu 900 

o zmiana klasyfikacji budżetowej - 3.000 zł. 

Jeśli chodzi o wydatki zmniejszenia w kwocie 819 zł i zwiększenia w kwocie 819 zł dotyczą: 

o działu 750 - ostateczne rozliczenie dotacji za 2016 r. na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz 

dowody osobiste. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 20 I 7. 
" 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. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
" 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 4 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia i Pomocy Społecznej w Gzach Hubert Szajczyk 

- poinformował, że podmiotem realizującym program na poziomie gminy jest GOPS w Gzach. 

Głównym założeniem programu jest stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia rodziny 

poprzez działania mające służyć wspieraniu potencjału rozwojowego rodziny biologicznej na 

wczesnym etapie jej funkcjonowania, wzmocnieniu systemu gwarantującego prawidłowy 

proces wychowawczy oraz ochrony dzieci przed nieprzystosowaniem społecznym, 

margenalizacją i wykluczeniem, poprawie sytuacji dziecka w środowisku szkolnym przez 

wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz wspieranie uczniów wymagających pomocy, zwiększanie 

poziomu bezpieczeństwa dzieci , młodzieży i rodziny poprzez prowadzenie stosownych działań 

profilaktyczno-edukacyj no-wychowawczy w środowisku, zapobieganie powstawaniu sytuacji 

kryzysowych wymagających interwencji oraz skuteczne reagowanie w sytuacjach już 

zaistniałych poprzez udzielanie wielopłaszczyznowego wsparcia. Zasadą nadrzędną programu 

jest ścisła współpraca podmiotów działających na rzecz dzieci i rodzin, co gwarantuje 

skuteczność podejmowanych działań. Zakłada się, że skuteczność podejmowanych działań 

w zakresie dysfunkcji rodziny będzie osiągana w szczególności poprzez wczesne 

podejmowanie działań profilaktycznych przed wystąpieniem problemów oraz pracy z dziećmi 

ich rodzicami w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym. Celem działania jest 

zapobieganie powstawaniu sytuacji mających niekorzystny wpływ na prawidłowe 

funkcjonowanie rodziny, wsparcie jej w zakresie występujących problemów, zabezpieczenie 

potrzeb, wpływanie na poprawę trybu jakości życia, pomoc we wzmocnieniu jej wydolności 

opiekuńczo-wychowawczej oraz w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka. 

W tym momencie wspólne posiedzenie Komisji opuścił członek Komisji Oświaty, Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Publicznego Krzysztof Biegała pomniejszajqc ilość członków tej Komisji 

biorqcych udział w posiedzeniu do 5 osób. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2020. 
" 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. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - 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. 

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 


Publicznego Krzysztof Biegała. Aktualna ilość członków tej Komisji biorących udział 


w posiedzeniu - 6. 


Ad. pkt 4. 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że zgodnie z ustawą "Karta Nauczyciela ", jeżeli średnie 

wynagrodzenia nauczycieli nie osiągały odpowiedniej wysokości zapisanej w "Karcie 

Nauczyciela" wówczas obowiązkiem organu prowadzącego jest wyliczenie i wypłacenie 

jednorazowych dodatków wyrównawczych. Poinformowała, że dodatki nauczycielom zostały 

wypłacone w terminie w kwocie 27.046,36 zł. 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy za 2016 r. - stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt S. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że Gmina otrzymała pismo od Wojewody Mazowieckiego 

"Bezpieczne ferie 2017". Dyrektorzy szkół otrzymali wytyczne. Sprawozdanie z realizacji 

działań i przedsięwzięć w ramach tej akcji należy złożyć do 3.03.2017 r. do Starostwa 

Powiatowego w Pułtusku i do dnia 15.03.2017 r. do Wydziału Bezpieczeństwa i IZarządzania 

Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 

Pismo Wojewody Mazowieckiego WBZK-VI.68.3.4.2017 z dnia 21.01.2017 r. I wyCiąg 

z wytycznych do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2017 r. 

- stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Pani Wójt dodała również, że dzieci w wieku od 7 do 15 lat z chorobami układu oddechowego 

w tym alergią i układu krążenia mogą ubiegać się o trzytygodniowe wakacje w miejscowości 

Iwonicz-Zdrój i Horyniec pod warunkiem, że przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone 

w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Koszt pobytu plus transport wynosi 330 zł. 

Wnioski można pobrać i składać w okresie marzec - kwiecień 2017 r. w KRUS Pułtusk. 

Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących Gminy poinformowała: 

- poprawiany jest wniosek o dofinansowanie zadania pn. Budowa przydomowych" 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gzy ". U dwóch osób wyjaśniono sprawę budowy w/w 

oczyszczalni. Zrobiony został drugi kosztorys, który zostanie przekazany do Jednostki 

Wdrażającej. 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz - pytała, czy w sytuacji wycofania się 

dwóch osób przepada im zaliczka? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie zastanawiała się nad tym. 
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Ponadto poinformowała, że: 

- jeżeli chodzi o wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa, nadbudowa 

i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie " złożony do 

Stowarzyszenia "Zielone Mosty Narwi " po interwencji, proteście Gmina otrzymała pismo 

z Urzędu Marszałkowskiego, że wniosek został źle zakwalifikowany, zmienia pozycję i jest 

wszystko na dobrej drodze; 

- do 10 lutego 2017 r. można było składać wnioski o dofinansowanie usuwania 

i unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy Gzy; 

- w styczniu 2017 r. do Funduszu Gruntów Rolnych został złożony wniosek o dofinansowanie 

zadania pn." Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo " o długości 900 mb. 

Opracowany kosztorys opiewa na 300.000 zł. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał Pana Wójta, czy 

kontaktował się z nim Pan doktor Mikuś? 

Zastępca Wójta Wieslaw Ochtabiński - odpowiedział, że Pan doktor Mikuś się z nim 

kontaktował. Byli umówieni wstępnie na jutro (11.02.2017 r.) , na godz. 13.00, ale Pan doktor 

zadzwonił, że po śniegu słabo widać i będzie dzwonił po niedzieli. Będzie to w środku tygodnia 

albo w sobotę. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że w wyniku przeglądu budynków socjalnych w 2017 r. 

zasugerowano na budynku w Skaszewie Włościańskim wymianę dachu. Z tego co wie, więźba 

dachowa na budynku jest dobra. W związku z tym w grę wchodziłby zakup i położenie blachy 

oraz rymen. 

Czlonek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Filipowicz - poinformowała, że spływająca woda 

na mostku w drodze pomiędzy Państwem Domżała, a Państwem Podgórskimi niosąc z sobą 

siano i kukurydzę zatkała przepust i poszła przez drogę górą. Zdarzenie to miało miejsce około 

tygodnia temu. Na dzień dzisiejszy mostek został odetkany, ale droga jest zniszczona, 

nieprzejezdna i nie każdy nie każdy o tym wie. W związku z tym należałoby coś z tym zrobić. 

Wójt B. Polańska - uznała, że na razie trzeba zamknąć drogę, a wiosną zrobić mostek. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapytał, jak wygląda kwestii 

karania w przypadku uwolnionego drobiu? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że drób ma być zamknięty. 

Dalej poinformowała, że w dniach 27-28.02.2017 r. Stowarzyszenie Zielone Mosty Narwi 

organizuje bezpłatne szkolenie. Nocleg w hotelu "MILORD " w Kleszewie. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji T. Sobieraj 

o godz. 15.25 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 

r;rf?u?   

Zofia Pszcz6łkowska 

Przewodniczył: 

PRZEWODNICZĄCY , 
Komis'i i Budtetu 


