
                                                                        P R O T O K Ó Ł  Nr 19/04

                                                   z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa

                                                   Publicznego Rady Gminy Gzy odbytego w sali narad w Gzach

                                                   w dniu 16grudnia  2004 roku pod przewodnictwem Pana

                                                   Zdzisława Kaczorowskiego – Przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik   nr 1 do

niniejszego protokołu.

Spoza członków komisji w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Pan Zbigniew Kołodziejski    - Wójt Gminy

2. Pan Cezary Wojciechowski   -  Przewodniczący Rady Gminy

3. Pani Barbara Polańska           - Sekretarz Gminy

4. Pani Elżbieta Głowacka         - Skarbnik Gminy      

5. Pani Jadwiga Frąckiwicz       - kier. ZOSz. w Gzach

6. Pani Agnieszka Domańska    - dyr. P.G. w Gzach

7. Pani Danuta Ojrzeńska          - dyr. P. Sz. P. w Skaszewie

8. Pan Jan Machnowski             - dyr. P. Sz. P. w Przewodowie

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  otworzył  posiedzenie  komisji,  powitał  członków  komisji  i

zaproszonych gości.

Zapoznał z tematyką posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

    Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

2. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie: programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

4. Sprawy bieżące gminy.

Za  proponowanym  porządkiem  obrad  głosowało  7  członków  komisji.  Na  sali  obrad  było  7

członków komisji. Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 1

Pani  Jadwiga  Frąckiewicz  – zapoznała,  że  na  podstawie  ustawy o  wychowaniu w trzeźwości

profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych jest zadaniem własnym gminy. Środki na

ww. cel są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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U nas na 2005 rok planowane jest 35.800 zł. Zapoznała z projektem uchwały i programem na 2005

r. Poinformowała, że propozycja jest przeniesienia kawiarenki internetowej z P. G. z Gzów (są duże

koszty, bo nie ma stałego łącza) do GCI.

Pan Wójt – zwrócił uwagę, że od stycznia maja zmniejszyć się opłaty za korzystanie z zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych i nie wiadomo, czy nie zmienią się środki na ww. cel.

Pan  Krzysztof  Zabielski  –  zapytał,  czy  kawiarenka  zostanie  przeniesiona  na  stałe,  czy  do

podłączenia stałego łącza internetowego w szkole?

Pani Jadwiga Frąckiewicz – odpowiedziała, że będzie 6 stanowisk, będzie otwarte do godz.1800 i

funkcjonować będzie do chwili podłączenia do stałego łącza internetowego w szkole.

Pan Krzysztof Zabielski  – wyjaśnił, że w kawiarence wybyły ograniczania z jej korzystania ze

względu na opłaty. Najpierw korzystali  uczestnicy kółka, a potem pozostali.

Pan Przewodniczący Komisji – uzupełnił, że korzystali tylko ci, którzy zamieszkujący w pobliżu. 

Pan Krzysztof Zabielski  – jego zdaniem po podłączeniu do stałego łącza internetowego szkół,

mogą być w 3 szkołach kawiarenki internetowe.

Pan Przewodniczący Komisji  – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: uchwalenia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwała głosowało 7 członków komisji.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały proponowanej na sesję Rady

Gminy i projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 2

Pan Przewodniczący  Komisji  – zaznaczył,  że  na poprzedniej  sesji  została podjęta  uchwała  w

sprawie: obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze

gminy na 2005 rok i jaki to będzie skutek wysokości budżetu gminy i subwencji?

Pani Skarbnik – odpowiedziała, że będzie to 35.000 zł i proponuje nie zmieniać proponowanych

dochodów. Otrzymaliśmy  pismo z Urzędu Miejskiego z Pułtuska w sprawie inwestycji składowiska

odpadów  komunalnych  w  Płocochowie.  W  2005  roku  będzie  potrzeba  tylko  część  środków

wcześniej planowanych na ww. inwestycję tj. 39.360,37 zł. na planowane 100.594, zł.
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Pan Wójt  -  wyjaśnił, że miał  być powołany Związek międzygminny pn. Związek Gmin Ziemi

Pułtuskiej, ale do chwili obecnej nie został  zarejestrowany. Składowisko odpadów komunalnych

buduje Urząd Miasta w Pułtusku, a my mamy udział  w budowaniu wysypiska w Płocochowie i

dlatego  nie  będziemy  zaciągać  kredytu  na  jego  budowę.  Dla  nas  korzystna  jest  taka  forma,

zmniejszy się koszt przypadający dla nas. Środki, które zostaną z wcześniej zaplanowanych mogą

być przeznaczone na budowę szpitala. Propozycja budowy szpitala z budżetu państwa, ale została

odrzucona przez parlament. 

Urząd Miasta proponuje, aby gminy wspólfinansujące w budowie wysypiska śmieci zaplanowały

środki w budżecie na jego budowę w kwocie 20 zł od 1 mieszkańca. U nas byłoby 4.140 x 20 =

82.800 zł. może 20 zł od 1 mieszkańca  to dla nas dużo, a może zaplanować 10 zł. Myśli, że należy

zabezpieczyć środki na ten cel. Pozostałe środki 19.00 zł proponuje przeznaczyć na drogownictwo.

Planowana jest do robienia droga w Gotardach, a nie wiadomo, czy na nią  otrzymamy środki z

zewnątrz.

Pani  Skarbnik  –  poinformowała,  że  Urząd  Miasta  w  Pułtusku  zaciągnął  kredyt  w  wysokości

1.000.000 zł, który spłacać będą do 2010 roku po 55.000 zł rocznie. 

Pan Przewodniczący Komisji  – zaznaczył, że na sesji poprzemy budowę  szpitala, ale nie było

centralnie zasadne wspieranie budowy szpitala. Nie było uzgodnień wsparcia budowy szpitala. 

Pan Wójt – poinformował, że jest propozycja, ale może być tak, iż nie będą potrzebne. 

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  zapytał,  że  na  wodociągowanie  wsi  Nowe  Borza,  Borza

Strumiany, Grochy Serwatki, Tąsewy i Żebry Wiatraki w ubiegłym roku była zaciągnięta pożyczka

– skąd?

Pan Wójt  – odpowiedział,  że pożyczka była zaciągnięta  z  Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony

Środowiska.

Pan Przewodniczący Komisji – zapytał, na jakich warunkach wyła udzielona pożyczka?

Pan Wójt – zapoznał, że kredyt był zaciągnięty w wysokości 350.000 zł i po spłacie połowy może

być ona umorzona, ale musi być przeznaczona na ekologię np. ocieplenie budynku, wymiana okien

itp. 

Pani Skarbnik – poinformowała, że w 2004 roku będą spłacane tylko odsetki od pożyczki, w 2005

roku rozpocznie się spłacanie pożyczki. Środki na ekologię będziemy musieli
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przeznaczyć dopiero w 2008 roku. 

Pan Wójt  – poinformował, że rok 2004 jest udany. Planowane inwestycje zostały wykonane. Na

2005 rok plany są ambitne. Asfaltowanie drogi Dziarno – Słończewo na odcinku 3,05 km. wniosek

zostanie  złożony  w  połowie  stycznia.  Realizowana  będzie  budowa  drogi  w  Gotardach  o

dokończenie  wodociągowania  pojedynczych gospodarstw.  Proponuje  poprawę  pracy w urzędzie

poprzez remont budynku, przeprowadzenie remontu budynku po byłej szkole. W dniu 21.12.2004r.

będzie szkolenie w sprawie składania wniosku na odnowę dziedzictwa kultury. Na drogę Skaszewo

Dziarno otrzymamy 70.000 zł  dotacji. Mieliśmy lustrację inwestycji: droga Ołdaki – Gzy – Gzy

Wisnowa i wodociągowania 3 wsi. 

Zaplanowany jest wzrost w budżecie o inflację – 3%. 

Pan Przewodniczący Komisji – zapytał, jak z oświetleniem ulicznym w gminie?

Pan Wójt  – poinformował,  że od stycznia 2004 roku sami  finansujemy za oświetlenie  uliczne

gminy. Były wyrównania  na początku  roku za  2003 rok.  Obecnie  oświetlenie  należy do zadań

własnych gminy i  sami  musimy płacić  za oświetlenie.  Zaproponował,  że należy zastanowić  się

kiedy i ile lamp na wsi powinno się palić. Za energie płacimy dużo.

Pan Przewodniczący Komisji – zapytał o zakup usług remontowych?

Pani  Skarbnik  –  wyjaśniła,  że  jest  to  konserwacja  –  stała  stawka  i  wchodzi  w  to  naprawa

uszkodzeń, wymiana lamp itp. są zainstalowane czujniki, które w dni pochmurne wcześnie zapalają

lampy. 

Pan Przewodniczący Komisji – zaproponował, że może lepsze byłyby czujniki na czas.

Pan Jan Machnowski  - zaznaczył, że może lepsze czujniki zegarowe i nie są drogie. 

Pan Wójt – zapoznał, że każda zmiana pociąga koszty. Może przeprowadzić rozmowy w sprawie

kosztów zmiany zapalania lamp.

Pan Przewodniczący Komisji  – zapytał,  czy w ramach konserwacji  zmienią  system zapalania

lamp?

Pan Włodzimierz Żbikowski – jego zdaniem co druga obecnie paląca się lampa wystarczy.

Pan Wójt  – zaznaczył, że u nas zabudowa jest kolonijna i dużo lamp oświetla nie zabudowane

wsie. Nasze zadanie i musimy płacić, a ceny rosną.

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  przypomniał,  że  w  ubiegłym  roku  była  rozmowa,  że

zminimalizować remonty szkół starszych. W 2008 roku będzie można robić ze środków umorzenia

kredytu  z WFOŚ. W szkole w Przewodowie były wymieniane częściowo okna. 
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Zapytał ile jeszcze pozostało do wymiany.

Pan Jan  Machnowski  –  odpowiedział,  że  od  strony jezdni  duże  okna  zostały wymienione,  a

zostało ok. 20 mniejszych do wymiany i ok. 20 małych. Po wymianie okien w szkole jest cieplej.

Jeszcze do wymiany są drzwi wejściowe i ocieplenie budynku. Budynek jest duży i koszty są dość

duże. Spadły ceny okien. 

Pan Przewodniczący Komisji  – stwierdził, że jest 3 budynki na 4 szkoły, których modernizacja

miałaby być w 2008 roku. zapytał, czy nie należy szukać środków z zewnątrz na remonty. Widzi

konieczność  ocieplenia  szkoły  w  Skaszewie.  Również  jest  problem  z  kotłownią,  która  jest

oddzielnie.  Dał  przykład,  że w Strzegocinie  znaleźli  środki  z  zewnątrz  przy pomocy gminy na

remont. 

Pani  Skarbnik  –  zaznaczyła,  że  mamy  kredyty,  czy  jeszcze  stać  nas  zaciągać  następne?  Są

ograniczania, że gmina nie może w roku bieżącym przekroczyć 29,3% planowanych dochodów. U

nas nie ma przekroczeń – mamy 23%. Na remonty szkół z WROŚ można brać kredyt głównie na

wymianę okien, centralne ogrzewanie i ocieplenie budynków przy udziale środków własnych. Po

spłacie połowy kredytu, reszta może być umorzona. Uważa, że nie stać nas na nowa inwestycję w

szkołach. 

Pan Wójt  – myśli o poprawieniu warunków w szkołach. Propozycja Przewodniczącego Komisji

jest  słuszna. Może być robione remonty jeśli  np.  nie będzie realizowana jakaś  inwestycja nie z

naszej winy. W szkole w Przewodowie zostało wymienione dużo okien i są rezultaty, bo jest dużo

cieplej przy zużyciu takiej samej ilości opału. W szkole w Skaszewie też są do wymiany okna, ale

jest ich więcej, są duże i koszt będzie większy. Trudno wybrać gdzie remontować. Spróbuje się

dowiedzieć jakie są możliwości i poinformuje.

Pani Danuta Ojrzeńska  – wyjaśniła, że wymiana okien jest sprawą pilną, ale też kotłownia jest

zła. Naczynko wyrównawcze było na kominie, zamarzało i zostało zdjęte. Tak nie powinno być, bo

jest niebezpiecznie. Piec jest w złym stanie. Hydraulika jest do poprawy. Potrzeba jest zrobienia

ocieplenia budynku. Widzi konieczność remontu łazienek – lamperię należy wymienić na płytki –

zalecenia SANEPIODU. Będą problemy z niedługim czasie z dachem.

Pan Przewodniczący Komisji  – zaznaczył, że propozycja Pani dyrektor remontu szkoły nie jest

możliwa wg budżetu gminy. 

Pani Danuta Ojrzeńska – dodała, że ogrodzenie placu szkolnego od alej jest konieczne. 
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W dniach 11 – 14.XI2004 roku na terenie było śmietnisko. Były porozrzucane butelki po alkoholu.

Pani Agnieszka Domańska – wskazała potrzebę remontu 2 daszków przy większym deszczu woda

wpłynęła do jej pokoju. Woda też gromadzi się przy budynku i są zawilgocone ściany. Miało być

odwodnienie kompleksowe budynku. Po oddaniu hali sportowej, szatnia zostanie przeniesiona do

hali i będą po szatni mieli pomieszczenie, ale tam są małe okna, a potrzebne są 3 duże i można

byłoby przeznaczyć je na inny cel. Ma podwyższony budżet, ale to na ogrzewanie hali sportowej.

Od  1.01.2005  r.  będą  przekazywane  drogą  elektroniczną  dane  o  uczniach,  nauczycielach  i

wyposażeniu szkoły do centrum informacji. W zawiązku z tym prosi o ½ etatu. 

Pani Danuta Ojrzeńska  – powiedziała, że w szkole w Skaszewie jest ½ etatu w sekretariacie,

osoba pracuje do południa i to za mało, aby prowadzić ww. sprawy.

Pan Jan Machnowski –  poinformował,  ze od 2 lat prosi o zrobienie ogrodzenia przy szkole w

Przewodowie.  Obiekt  nie  jest  zamknięty.  Młodzież  przyjeżdża  na  motocyklach  i  jeżdżą  po

schodkach. Nie reagują na  zwracanie uwagi Pań woźnych. Na razie sam rozwiązał problem, ale nie

wiadomo na jak długo. Jeśli zamknie bramę o godz. 1500 to też będą pretensje, bo nie będą mieli

dostępu do boiska. 

Pan  Wójt  –  odpowiedział,  że  zna  temat  zalewania  od  strony  Państwa  Gerwatowskich,  będą

podniesione  płytki  do  wysokości  krawężnika.  Obiekt  do  końca  roku  zostanie  zakończony.

Natomiast  potem  parkiet,  cyklinowanie,   nagłośnienie,  malowanie  i  instalacja  sprzętu.  Koszty

utrzymania  i  ogrzania  będą  wyższe  niż  dotychczas.  Potrzebne  są  zmiany.  Sukcesywnie  trzeba

prowadzić  rozwiązania.  W szkole  w Skaszewie miał  być  łącznik z halą  sportową  i  kotłownią.

Ogrodzenie jest potrzebne i urządzenie boiska.

Pan Krzysztof Zabielski – zaznaczył, że jeszcze mają być drogi dojazdowe przy hali sportowej.

Pani Agnieszka Domańska  – zwróciła uwagę, że kostka położona jest do kotłowni i nie można

dojechać samochodem z opałem.

Pan Przewodniczący Komisji – jego zdaniem potrzeby remontu szkół są duże i należy robić przy

środkach z zewnątrz.

Pan Wójt – zaznaczył, że należy zrobić najpierw kosztorysy.

Pani Skarbnik – poinformowała, że do szkół dokładamy 1.000.000 zł.
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Pan  Wójt  –  jego  zdaniem  dołożenie  do  pracy w  szkołach  po  1  pracowniku  to  duże  koszty.

Komputer musi ktoś obsłużyć, ale trzeba jakoś to rozwiązać.

Pani Skarbnik – zaproponowała, że można korzystać ze stażystów przez Biuro Pracy w Pułtusku.

Pan Wójt – proponuje obecnie uchwalić budżet, a w ciągu roku będą zmiany.

Pani  Skarbnik  –  zaproponowała,  aby  uchwalić  budżet  jaki  został  przedłożony.  Jeśli  uznają

potrzebę  zmiany, to  wskażą  gdzie  zdjąć  środki,  a  gdzie  je  zwiększyć.  W dniu  dzisiejszym nie

wiadomo jakie środki będą potrzebne np. na ogrodzenie szkoły. 

Pan Krzysztof Zabielski  – zapytał, czy będą dochody z wynajmu sali sportowej. Myśli, że część

środków by się zwróciła. Pytają ludzie z poza terenu gminy o wynajem sali. 

Pan Wójt – myśli obecnie o oddaniu sali sportowej  do użytku, ustalić kto będzie zarządzał nią i

wykorzystaniu  sali.  Jak  są  zainteresowani  wynajmem,  to  należy wynajmować,  bo  potrzebne są

środki na ogrzewanie, energię elektryczną, sprzątanie, utrzymanie. 

Pan Przewodniczący Komisji  - zapytał, że może wcześniej oszacować koszty utrzymania i jak go

wykorzystać?

Pan Wójt – zaznaczył,  że należy ustalić odpłatność za wynajem hali sportowej.

Pani Skarbnik – powiedziała, że rada określi jaka odpłatność za wynajem. Może powstać środek

specjalny – jak ma być odpłatność i pokrywanie kosztów utrzymania hali sportowej.

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  był  przeciwny  przekazywaniu  środków  z  budżetu  gminy  na

budowę szpitala w Pułtusku. Nasze 40.000 zł nie rozwiążą problemu, a dla nas to dość duże środki.

Należy uwzględnić nasze potrzeby. Zapytał jaki jest termin uchwalenia budżetu gminy?

Pan  Wójt  –  odpowiedział,  że  termin  uchwalenia  budżetu  gminy  jest  do  końca  roku

kalendarzowego.  Środki  uchwalone  można  przenieść  na  inny  cel.  Sam  nie  decyduje  o  ich

przeznaczeniu, ale w uzgodnieniu z radą.          

Pani Skarbnik  – wyjaśniła, że planowane 40.000 zł  można przenieść na rezerwę celową np. na

remonty szkół. Jeśli będzie zmiana to decyduje o niej rada. 

Pan Krzysztof Zabielski – zaznaczył, że należy jeszcze zaplanować na stałe łącze internetowe dla

wszystkich szkół. Proponuje z oszczędności z budowy wysypiska śmieci.

Pani  Skarbnik  – poinformowała,  że  na budowę  wysypiska śmieci  planowane było 100.594 zł

potrzeba będzie 39.360,37 zł, zostanie 61.233,63 zł i z tego 30.000 zł na łącze internetowe 
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szkół i jeszcze zostanie 31.233,63 zł.

Pan Wójt – zaproponował, aby resztę środków 31.233,63 zł przeznaczyć na remonty dróg.

Pan Krzysztof Zabielski – uważał, że 30.000 zł na stałe łącze internetowe, to za dużo. 

Pan Wójt  – jego zdaniem teraz  uchwalić  budżet,  a  na następnym spotkaniu ustalić,  co będzie

robione w szkoła i należy zlecić wykonanie kosztorysów. 

Pani Skarbnik  – wyjaśniła, że projekt budżetu był sporządzany na dzień 15.11.2004r. i nie było

rozważane wykorzystanie  hali  gimnastycznej.  Należy oddać  ją  do  użytku i  zobaczyć  jak  jest  z

wynajem w innych gminach. 

Pan Przewodniczący Komisji – uważał, że remonty w szkołach są konieczne i czy na remonty są

zaplanowane środki na 2005 rok?

Pani Marianna Filipowicz – przypomniała, że były odłożone remonty szkół w związku z budową

hali sportowej.

Pan Przewodniczący Komisji  – potwierdził,  że tak było, ale jego zdaniem należy zaplanować

środki na remonty szkół. W szkole w Skaszewie i Przewodowie są bardzo pilne remonty.

Pan Krzysztof Zabielski – zapytał, ile punktów zostało do zwodociągowania?

Pan Wójt – odpowiedział, że zostało ok. 12 punktów.

Pan Krzysztof  Zabielski  – stwierdził,  że zostanie zakończone wodociągowanie i  w 2006 roku

można rozpocząć remonty szkół.

Pan Wójt – potwierdził, że tak można rozpocząć remonty szkół, ale planowane były na 2008 rok w

dwu szkołach jednocześnie korzystając z przeznaczenia części umarzalnej kredytu WFOŚ. 

Pan Jan Machnowski – jego zdaniem każde środki przydadzą się na remonty w szkołach.

Pan Wójt – wyjaśnił, że w 2005 roku planowane są inwestycje: 2 drogi i remont budynku. Jeśli nie

będzie realizowana inwestycja, to dopiero można robić remonty w szkołach.

Pan Przewodniczący Komisji – uważał, że wszystkie inwestycje są priorytetowe.

Pan Krzysztof Zabielski – jego zdaniem należy zostawić do przyszłego roku, a potem zastanowić

się co dalej robić i szukać oszczędności na remonty szkół.

Pan Przewodniczący Komisji  – zaznaczył, że w szkole w Gzach jest ogrzewanie olejowe i jest

duży koszt, ale w innych szkołach opalane jest węglem i koksem i muszą być palacze i jest jeszcze

drożej. Na zamianę ogrzewania należy szukać środków z zewnątrz, a teraz robić 
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remonty niezbędne. Ważniejsze remonty trzeba robić kompleksowo.

Ustalono,  że  środki  w  kwocie  61.233,63  zł  pozostające  z  planowanych  na  wysypisko  śmieci

przeznaczyć 30.000 zł na stale łącze internetowe w szkołach i 31.233,63 zł na remonty dróg.

Pan Przewodniczący Komisji  – poddał pod głosowanie proponowane zmiany w budżecie gminy

na 2005 rok.   

Na 7 członków komisji  obecnych na sali obrad za zmianami głosowało 7 członków komisji. 

Pan Przewodniczący Komisji  – poddał  pod głosowanie projekt  budżetu gminy na 2005 rok z

uwzględnieniem zmian.

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za proponowaną uchwała głosowało 7 członków

komisji.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu

gminy na 2005 rok i projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3

Pani Skarbnik – poinformowała, że od kwietnia 2003 roku weszła ustawa o pożytku publicznym i

wolontariacie. Nie przewidujemy realizacji zadań gminy przez organizacje pożytku publicznego. W

związku z powyższym proponowana jest uchwala.

Pan Przewodniczący Komisji  – poddał  pod głosowanie projekt  uchwały w sprawie:  programu

współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 7 członków komisji. Komisja

jednogłośnie  zaopiniowała  projekt  ww.  uchwały proponowanej  na  sesję  Rady Gminy i  projekt

uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4

Pan Wójt – zaznaczył, że rok był ciężki. Poprosił o zaoszczędzone 5.000 zł w placach na nagrody

dla pracowników. 

Pan Przewodniczący Komisji  – uważał,  że z  punktu widzenia tego roku zostało zrealizowane

bardzo dużo i nie jest przeciwny nagrodzenia pracowników.

Poddał pod głosowanie przeznaczenie zaoszczędzonych środków na nagrody.

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za głosowało 5 członków komisji, 2 wstrzymało się

od głosu. 

Propozycja przeszła większością głosów.
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Pan Przewodniczący Komisji – poprosił o zapoznanie członków komisji w sprawie stałego łącza

do internetu szkół.

Pan Waldemar Jóźwiak  - zapoznał z propozycją nowoczesnych rozwiązań Telekomunikacyjnych

dla Urzędu Gminy Gzy. Wyjaśnił działanie usługi CENTREX. Obecnie jest 3 centrale w szkołach.

Kontakt (telefoniczny) byłby za darmo szkoły – gmina – biblioteka – zespół i GOPS. Płatne ok.

1.000 zł m-ce. Usługa CENTEREX – wirtualna centrala telefoniczna. Korzyści dla klienta. Nadzór

ze strony operatora. oszczędności o 30 – 50%. Na 20 linii – kanałów  oplata instalacji 1.200 zł, a

abonament 32 zł, ale musi być 10 minimum. Koszt modemu 7.000 zł. 

Pan Krzysztof Zabielski  – zapytał, w jaki sposób będzie podłączona pracownia komputerowa i

sekretariat. 

Pan Waldemar Jóźwiak  – odpowiedział,  że musi  być  podsieć,  oba muszą  być  podłączone do

internetu. Musi przeliczyć jakie będą koszty dla konkretnej sieci. Przeprowadzi kalkulację i zapozna

z nią. 

Pani Skarbnik – poprosiła o przybliżoną kwotę potrzebną.

Pan Wójt – zapytał, czy sekretariat musi być podłączony do internetu?

Pan Krzysztof Zabielski – zapytał jaka jest różnica 10 -  20 kanałów?

Pan Waldemar Jóźwiak – odpowiedział, że jest różnica, bo jest płatne od kanału. Za 20 kanałów

jednorazowo 10.000 zł i abonament 432 za kanał m-ce. 

Pan  Andrzej  Jusiński  –  zapytał,  czy  jest  możliwość  pobierania  wydruków,  kto  ile  powinien

płacić?

Pan Waldemar Jóźwiak – odpowiedział, że jest taka możliwość.

Pan Krzysztof Zabielski – zapytał, czy 600 zł wystarczy, aby podłączyć 1 pracownię?

Pan Waldemar Jóźwiak  – odpowiedział,  że powinno wystarczyć.  Obiecał,  że przed Świętami

dostarczy dokładniejszą kalkulację.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała:

Hanna Skorupska


