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P R O T O K O Ł  Nr 10/2016

z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy
odbytego w dniu 18 marca 2016 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach

pod przewodnictwem Bożeny Kwiatkowskiej -  Przewodniczącej Komisji.

Przewodniczący Komisji Bożena Kwiatkowska -  o godzinie 9.10 otworzyła posiedzenie 
Komisji, przywitała członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła, że aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 
członków Komisji stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Barbara Polańska
2. Wiesław Ochtabiński
3. Ewelina Stawińska
4. Teresa Linka
5. Leon Pytel
6. Agnieszka Domańska
7. Anna Zalewska
8. Danuta Ojrzeńska

- Wójt Gminy
- Zastępca Wójta
- Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika Gminy
- Kier. GOPS w Gzach
- Przewodniczący Rady Gminy
- dyr. PG w Gzach
- dyr. PSP w Przewodowie
- dyr. PSP w Skaszewie

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie ze skargą Pana Ryszarda Szlaskiego na działalność Wójta Gminy.
2. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy.
3. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.
4. Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2016 roku.
6. Projekt uchwały w sprawie niewyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2017 roku.
7. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie 

awansu zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków 
uzupełniających za 2015 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gzach za 2015 r.
10. Informacja z wykonania uchwał podjętych w 2015 r.
11. Sprawy bieżące gminy.
Ze względu na prośbę Pań dyrektorek szkół odnośnie ograniczonego czasu zaproponowała, 
żeby pkt. 7 został omówiony jako pkt 1.
Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski -  zaproponował wprowadzenie dodatkowego 
punktu pn. „Dofinansowania adaptacji dokumentacji sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Skaszewie Włościańskim”. Dodał, że chodzi o kwotę 4.500 zł.



Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie wprowadzenie 
dodatkowego punktu „Dofinansowanie adaptacji dokumentacji sali gimnastycznej przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim”.
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami „za”, 
przy o głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” wyraziła zgodę na 
wprowadzenie w/w punktu proponując go jako punkt 2 porządku posiedzenia.
Na wniosek Przewodniczącego Komisji B. Kwiatkowskiej Komisja przez aklamację przyjęła 
następujący porządek posiedzenia:
1. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie 

awansu zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków 
uzupełniających za 2015 rok.

2. Dofinansowanie adaptacji dokumentacji sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Skaszewie Włościańskim.

3. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy.

4. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.
5. Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2016 roku.
7. Projekt uchwały w sprawie niewyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2017 roku.
8. Zapoznanie ze skargą Pana Ryszarda Szlaskiego na działalność Wójta Gminy.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gzach za 2015 r.
11. Informacja z wykonania uchwał podjętych w 2015 r.
12. Sprawy bieżące gminy.
Porządek posiedzenia Komisji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 1.
Wójt Gminy Barbara Polańska -  wyjaśniła, że analiza sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli dokonywana jest co rok. Jeżeli nauczyciele nie mieszczą się 
w kwotach średniego wynagrodzenia, brakującą kwotę należy im wyrównać. Analizując 
poszczególne szkoły najwięcej jednorazowych dodatków uzupełniających zostało wypłacone 
w grupie nauczyciel dyplomowany dla nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum 
w Gzach, ze względu na to, że nauczyciele ci nie mają godzin ponadwymiarowych.
Łącznie jednorazowe dodatki uzupełniające za 2015 r. wypłacono w kwocie 64.458,65 zł. 
Pytań nie było.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Anna Zalewska -  zwróciła się 
z prośbą o wsparcie finansowe obchodów jubileuszu 40-lecia nadania szkole im. Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej, która istnieje ponad 150 lat, ponieważ lokalnie będzie to duża impreza. 
Miłym będzie też wypożyczenie pamiątek na wystawę, jeśli są wśród Państwa radnych są 
absolwenci tej szkoły i jeżeli takie pamiątki mają. Poinformowała, że uroczystość odbędzie się 
14.10.2016 r. tj. piątek i rozpocznie się mszą świętą.



Dalszy ciąg uroczystości odbędzie się w szkole. Stwierdziła, że ważne jest każde wsparcie 
finansowe. Są to wpłaty indywidualne na konto Rady Rodziców z dopiskiem „Na organizację 
jubileuszu”. Nadmieniła, że w szkole należy wymienić sztandar, co będzie kosztowało około 
6.000 zł, ponieważ będzie zupełnie nowy. Planowane jest też zaproszenie gości z ambasady 
węgierskiej w Polsce. Wyraziła nadzieję, że Państwo radni przychylą się do jej prośby. 
Przewodniczący Rady L. Pytel -  określił, że zasięg i rozmiar uroczystości jest duży. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska - wyjaśniła, że 
zasięg duży proporcjonalnie do wieku szkoły. Jednocześnie nadmieniła, że z uwagi na 
okrojone fundusze na utwardzenie placu przed szkołą, z czegoś trzeba zrezygnować. Dodała, 
że gdyby prace te wykonywał Pan Zaręba w wakacje , to chciałby uwzględnić w swoich 
planach wjazd do szkoły. Wskazane jest też malowanie korytarza głównego i wymiana szafek 
na głównym , którą zaczęto robić, na co może starczy pieniędzy. Jednak z czegoś trzeba 
zrezygnować, bo potrzeba dużo więcej pieniędzy. W związku z tym zwróciła się z prośbą do 
Zastępcy Wójta , aby po Świętach Wielkanocnych skontaktował się z Panem Zarębą, żeby 
ustalić z czego zrezygnować.
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - zapewnił, że skontaktuje się z Panem Zarębą. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska - nadmieniła, że 
trzeba jeszcze wymalować garaż po autobusie , który wygląda bardzo brzydko.
Wójt B. Polańska -  była zdania, że garaż może zostanie wymalowany własnymi siłami, iż 
w urzędzie gminy są tacy pracownicy.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska - poruszyła też 
sprawę budynku, który znajduje się od strony jezdni i uroku nie dodaje.
Wójt B. Polańska -  jej zdaniem, malowane budynku nie ma sensu. Najlepiej budynek 
rozebrać.
Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel -  uznał, że rozebrać budynek to też koszt. Poza 
tym trzeba zagospodarować teren. Trzeba tylko oczyścić rynny i trochę go pomalować. Trzeba 
również przejść do celu na co ma być przeznaczony.
Członek Komisji Jadwiga Koc -  powiedziała, że na zewnątrz budynek nie jest w najgorszym 
stanie, nie wie tylko jak jest w środku.
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że skoro ma być podejmowana decyzja o rozbiórce to warto 
może pojechać i zobaczyć budynek. Stwierdziła, że budynek jest w fatalnym stanie, w środku 
jest niesamowita wilgoć.
Przewodnicząca Komisji B. Kwiatkowska -  zaproponowała w budynku zrobić magazyn. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie A. Zalewska - przypomniała, 
że wcześniej w budynku było przedszkole. Malowane było co roku w wakacje, a wiosną 
w marcu na ścianach wychodziła wilgoć. W tej chwili budynku się nie ogrzewa od 2007 r. 
Według niej przyczyną występowania wilgoci są słabe fundamenty i brak izolacji. Gdyby 
w czasie termomodemizacji szkoły nie był położony dach to budynku już by nie było. Dodała, 
że dach był położony kosztem opaski przy szkole.
Nadmieniła, że budynek jako magazyn dla szkoły jest niepotrzebny zupełnie, ponieważ szkoła 
stara się nie przetrzymywać niepotrzebnych rzeczy.
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Przewodnicząca Komisji B. Kwiatkowska - zaproponowała, żeby kiedyś zrobić wyjazdowe 
posiedzenie i zobaczyć budynek.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy -  stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 2.
Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski - nadmienił, że z niektórymi osobami 
uczestniczącymi w posiedzeniu tej Komisji kiedyś rozmawiał na ten temat. Chodzi to 
dokumentację na salę gimnastyczną w Skaszewie Włościańskim o wymiarach 12 m x 24 m. 
W związku z tym chciałby się wcześniej zapoznać z opinią członków Komisji, ponieważ 
z czasem przy szkołach trzeba będzie pobudować sale gimnastyczne chociaż niewielkie. 
Myśleli o wprowadzeniu do budżetu gminy zadania dotyczącego przygotowania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na budowę sali, rozmawiali nawet z Panią Wójt. Postanowili jednak 
inaczej. Aby nie obciążać na początek budżetu zwrócili się z prośbą o dofinansowanie do kilku 
sołectw. Później rozmawiali jeszcze w innych sołectwach, ale było już za późno, iż były już 
poczynione zobowiązania wobec mieszkańców. Wsparcie otrzymali od sołectwa Żebry- 
Falbogi - 5.000 zł , Skaszewo Włościańskie - 10.000 zł, a od sołectwa Nowe Skaszewo 
otrzymali wsparcie w postaci zakupu trzech komputerów , co miało być w budżecie więc 
przyjęli to za dobrą monetę. Obecnie dysponują kwotą 15.000 zł. Kontaktowali się też z Biurem 
Projektowym, które sprzedaje gotowe projekty i wybrali projekt, który wygląda ładnie. Projekt 
kosztuje 18.000 zł i taką kwotą można powiedzieć, że już dysponują. Z uwagi, na to że każdy 
gotowy projekt musi być adoptowany do warunków terenowych, iż nie będzie to samodzielny 
budynek mają kontakt z kimś, kto chce za to 4.500 zł. Podkreślił, że nie traktują tej inwestycji 
jako coś, co ma zrujnować budżet gminy, ale chcą wykorzystać priorytetowe kierunki działań 
wśród których jest dofinansowywanie budowy sal gimnastycznych przy szkołach. Jednak 
chcąc złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji należy się wcześniej do tego przygotować. 
Jeśli chodzi o koszt budowy tej sali gimnastycznej to kształtowałby się w granicach 1.800.000 
zł - 2.000.000 zł. W obecnej sytuacji prawdopodobnie realna byłaby kwota 1.800.000 zł. 
W związku z tym wystąpił o niewielkie wsparcie z budżetu gminy -  4.500 zł. Nawiązując do 
funduszu sołeckiego powiedział, że nie spotkał się z sytuacją, żeby był on marnotrawiony. 
Jeżeli jakieś sołectwo nie ma konkretnego przeznaczenia w danym roku to stara się aby środki 
finansowe zostały dobrze wykorzystane. Z tego co wie w tym roku z funduszu zyskały dużo 
PSP w Przewodowie i PSP w Skaszewie. Poza tym mieszkańcy fundusz wykorzystują na 
utwardzanie dróg. Dlatego zwraca się z prośbą i ma nadzieję, że obecni na posiedzeniu radni 
przychylą się do niej .
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Danuta Ojrzeńska -  powiedziała, 
że wszyscy mają na uwadze to, żeby edukacja spełniała jak najwyższe standardy. Priorytetowe 
kierunki działań Ministerstwa Edukacji to nastawienie na edukację prozdrowotną, na zajęcia 
wychowania fizycznego. Ze strony Ministerstwa też słychać obietnicę przeznaczania 
znaczących środków finansowych na rozwój infrastruktury sportowej. Myśli, że nie bez 
znaczenia są również ważne deklaracje ze strony Pana Józefa Grudnia, który mógłby pomóc 
w poszukiwaniu środków finansowych z zewnątrz z Ministerstwa Edukacji, Urzędu



Marszałkowskiego, czy Ministerstwa Sportu. Ażeby móc działać muszą mieć konkretną 
decyzję, czy ich działania mają jakąś podstawę. Pieniądze na projekt sali zgromadzili we 
własnym zakresie. Kwota którą w tej chwili mają to 15.000 zł, resztę 3.000 zł szukając 
sponsorów i są w stanie dopłacić.
Wójt B. Polańska -  poinformowała, że w dzisiejszym porządku posiedzenia Komisji nie 
znalazł się projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016, 
ponieważ gmina bazuje na projekcie. Trudno jest więc powiedzieć jaką gmina otrzyma 
subwencję, bo był też rok, że była ona nawet o 400.000 zł mniejsza. Dlatego realizowane są 
tylko zadania bieżące bez zmian w budżecie. W związku z tym, że do końca kwietnia 2016 r. 
należy zrealizować pewne zadania i podjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie, myśli, że do 
tego czasu będzie decyzja o przyznanej subwencji wyrównawczej i oświatowej.
Myśli, że przedstawiony w tej chwili temat to kwestia zapoznania się. Natomiast konkretna 
rozmowa będzie przy projekcie w sprawie zmian w budżecie gminy.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  stwierdziła, że budowa sali to wydatek z budżetu 
gminy , który wiąże się dalej z kosztami utrzymania obiektu.
Członek Komisji Z. Kaczorowski -  uznał, że jak zawsze, ale dzieci nasze nie zasługują na to, 
żeby ćwiczyć na korytarzu i prędzej, czy później sale gimnastyczne muszą powstać. Dodał, że 
szkoła w Skaszewie posiada dokumentację, która jest z końca lat 80-tych, a początku 90-tych. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie D. Ojrzeńska -  wyjaśniła, że cały 
obiekt miał składać się jeszcze z części sportowej i dydaktycznej. Sala gimnastyczna z częścią 
dydaktyczną jest nieporównywalnie większa, od tej co wybrali. A to generowałoby znaczące 
koszty. Aby zminimalizować koszty wybrali nieduży obiekt i myśli, że nie prowadzi to do 
ogromnych kosztów dodatkowych.
Wójt B. Polańska -  zapytała, czy przedstawione wymiary sali będą się kwalifikowały się do 
dofinansowania?
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie D. Ojrzeńska -  odpowiedziała, że 
myśli, że w tej chwili każde wymiary będą kwalifikowały się do dofinansowania.
Członek Komisji Z. Kaczorowski - dopowiedział, że myśli, że nie ma zagrożenia, bo jeżeli 
nie będzie dofinansowania to zadanie nie zostanie wprowadzone do budżetu. Jest oczywiste, 
że przy trudnej sytuacji budżetu nikt tego nie zrobi. Ale, żeby się przekonać, żeby cokolwiek 
było można robić musi być najpierw dokumentacja i adaptacja i dopiero będzie można złożyć 
wniosek o dofinansowanie. Następnie wspomniał czas, kiedy była budowana hala sportowa 
w Gzach, a on był jedynym przeciwnikiem budowania tak dużego obiektu ze względu na koszty 
utrzymania. Jednak decyzje zapadły wcześniej i doszedł do wniosku, że sale gimnastyczne są 
potrzebne. Przyznał, że miał rację, że koszty będą duże, ale hala jest potrzebna i jest cały czas 
wykorzystywana przez uczniów, a młodzież jest zadowolona i nie musi tułać się po 
korytarzach. Natomiast to, że nie jest wykorzystywana maksymalnie to nie jest położona w 
Warszawie, czy Pułtusku. A to że hala generuje koszty to jest widoczne.
Wracając do projektu na salę według niego projekt jest wyważony, z tradycją i nowoczesnym 
rozwiązaniem. Wspomniał, że skoro Pani Wójt powiedziała, że są problemy finansowe. Więc 
chodzi mu tylko o wypracowanie stanowiska, bez wprowadzania na sesję.
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Członek Komisji Emilia Oleksa -  była zdania, że sale gimnastyczne, czy przy PSP 
w Skaszewie, czy przy PSP w Przewodowie przydałby się. Jest za budowaniem, ale w budżecie 
gminy nie ma pieniędzy. Ale jeżeli będzie się mówić cały czas, że nie ma pieniędzy to nigdy 
nic nie będzie. Uznała, że Pani Wójt przejrzy budżet i dokumentację i będzie widać jak 
będzie się dalej rozwijać sytuacja. A może rzeczywiście później będą nie wielkie nakłady 
z budżetu gminy. Jeśli będą wielkie pieniądze, to Pan radny i Pani dyrektor będą świadomi, że 
gminy na budowę sali gimnastycznej nie stać. Myśli, że członkowie Komisji i Pani Wójt 
powinni dać szansę przynajmniej dla dokumentacji, a później zobaczą co będzie. Jej zdaniem, 
chwała, że Pan Z. Kaczorowski i Pani dyrektor chcą się podjąć takiej inwestycji i chcą coś 
zrobić. Tym bardziej, że nie mówią, że to musi być. Chcieliby żeby sala taka była, a czy będzie 
pokaże czas. Osobiście była „za”. Chce aby rozwijała się młodzież, a nauczyciele spełniali 
swoje ambicje.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  nadmieniła, że dobrze byłoby, żeby sala 
w przyszłości zarabiała.
Członek Komisji Z. Kaczorowski - poinformował, że na to nie można bardzo liczyć. 
Członek Komisji Krzysztof Biegała -  jego zdaniem, 4.500 zł to nieduża kwota. Determinacja 
będzie taka, że i tak te pieniądze będą zebrane. Ale nie wie, czy jest sens teraz zapędzać się 
w jeszcze w następną halę bo zaraz okażą się trzy na horyzoncie. Według niego budowa sali to 
jeszcze nic, ale koszty utrzymania całego obiektu. Jest to jego osobiste zdanie. Na razie 
zostawiłby to w czasie.
Członek Komisji Z. Kaczorowski -  uznał, że zdanie jest rozsądne. Tylko tak samo można 
powiedzieć każdej innej inwestycji. Dla przykładu podał, że droga gminna w Nowym 
Przewodowie, czy gdzieś inna w niczym nie ułatwi mu życia. Ale trzeba się wzajemnie 
rozumieć, że są to nasze dzieci . Gminie żadnych korzyści nie przyniesie i trzeba będzie 
myśleć o budżecie i jeszcze większe problemy, ale radni rozwiążą pewne poważne problemy. 
Dzisiaj jest coraz mniej szkół, które sal gimnastycznych nie mają i na pewno będzie to zadanie 
priorytetowe. Wie, że szkoły są obciążeniem dla gminy, a w przypadku naszej gminy jest to 
prawie 50% budżetu. Ale w żaden sposób nie można usprawiedliwić, że czegoś w szkołach się 
nie robi w celu powiększenia komfortu uczniów, bo zajęcia wychowania fizycznego na 
korytarzu, to nie są warunki na XXI wiek.
Członek Komisji K. Biegała -  poinformował, że nie jest przeciwko budowie sali 
gimnastycznej, jest za budową, żeby sale gimnastyczne były wszędzie, tylko w tej kadencji nie 
widzi takiej możliwości.
Członek Komisji Z. Kaczorowski -  wyjaśnił, że w kwestii budowy sali mają wsparcie Pana 
Józefa Grudnia, który bardzo się w to zaangażował i wykorzysta wszystkie możliwe kanały, 
które są często ważniejsze od ich intencji.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie D. Ojrzeńska -  poinformowała, że 
jeżeli niemieliby zapewnienia, wsparcia, pomocy przetarcia szlaków z taką propozycją by nie 
wystąpili, ponieważ mają w pełni świadomość jak wyglądają finanse gminy, że nigdy gmina 
nie znajdzie po 2.000.000 zł dla jednej szkoły, drugiej, czy trzeciej szkoły żeby wykonać 
konieczne remonty, czy budowę sali. Dlatego trzeba szukać pieniędzy.
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Uważała, że warto tutaj wykorzystać zaangażowanie Pana J. Grudnia i może innych osób, aby 
dotrzeć do właściwych urzędów. Jeśli chodzi o utrzymanie bieżące to z pewnością w jakimś 
stopniu się zwiększy, choćby samo ogrzewanie. Ale ogrzewanie budynku szkoły w Skaszewie, 
to w porównaniu z innymi szkołami nie są to wielkie koszty, bo są znacznie niniejsze. 
O innych kosztach nie ma mowy, bo utrzymanie czystości byłoby w ramach zatrudnionych 
pracowników.
Wójt B. Polańska - poinformowała, że z informacji telefonicznej od Pani Haliny Banach -  
radnej powiatowej dowiedziała się, że w tym roku po Świętach Wielkanocnych wchodzi 
Regionalny Instrument Terytorialny. Jest to ponad 5.000 mb drogi powiatowej na odcinku 
Żebry -  Słończewo. W związku z tym Starostwo Powiatowe w Pułtusku wystąpi do gminy 
o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie przynajmniej 200.000 zł. 
W przypadku nie udzielenia dotacji powyższy odcinek drogi nie będzie realizowany. Dlatego 
będzie dylemat skąd wziąć pieniądze na drogę. Chociaż pewne środki są zabezpieczone 
w dziale Transport i łączność, ale będzie ich za mało. Jej zdaniem temat budowy sali 
gimnastycznej w Skaszewie to temat do dyskusji, który na razie musi być tak zostawiony. 
Przewodniczący Rady L. Pytel -  dodał, że jest jeszcze przewidywana modernizacja drogi 
powiatowej Kozłówka -  Gzy. Dodał, że dziur w drodze jest coraz więcej i nie da się ich 
załatać bez położenia dywanika asfaltowego. Jeżeli gmina nie dołoży pewnych środków to 
będzie realizowany odcinek drogi, ale w innej gminie.
Członek Komisji K. Biegała -  stwierdził, że projekt budowy sali gimnastycznej przy PSP 
Skaszewo z lat 80-dzisiątych już jest. Teraz będzie nowy projekt. Gmina będzie musiała 
dołożyć do jednej i drugiej drogi powiatowej i jeszcze wchodzi w budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków, gdzie musi wyłożyć dużą kwotę pieniędzy. W związku z tym nowy 
projekt będzie leżał i czekał. Potem okaże się, że się znowu przedawnił. Dlatego popiera swoją 
wcześniej wypowiedzianą opinię.
Przewodniczący Rady L. Pytel -  powiedział, że uważa , że nikt z obecnych na posiedzeniu 
Komisji nie będzie przeciwny budowy sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie, jeżeli będą 
pieniądze.
Członek Komisji Jadwiga Koc -  uznała, że każdy wniosek, który podaje dobrą inicjatywę 
można poprzeć. Jeśli uda się, że będą środki jest za wnioskiem. Ale jeśli radni się przekonają 
jak w tej chwili, że na nic nie ma pieniędzy to trudno powiedzieć jak będzie głosowała. Popiera 
inicjatywę i całym sercem byłaby za tym, żeby przy PSP w Skaszewie powstała sala 
gimnastyczna. Ale jeśli radni nie będą mieli czym poprzeć wniosku to proszą o wybaczenie. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  stwierdziła, że też jest za rozwijaniem się 
gminy i całym sercem byłaby by „za”. Tylko w grę wchodzi kwestia finansowa.
Członek Komisji E. Oleksa -  przypomniała, że popiera inicjatywę szkoły w Skaszewie. 
Chociaż może ktoś powiedzieć, że ma pewne powody, ale nie tylko. Oznajmiła, że jest za 
młodzieżą bo też chodziła do szkoły i też była sportowcem.
Członek Komisji Jadwiga Koc - powiedziała, żeby być dobrej myśli, a może wszystko się 
uda.
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Ad. pkt 3.
WójtB. Polańska -wyjaśniła, że skarga dotyczy drogi i oświetlenia na terenie miejscowości 
Ostaszewo-Włuski jak również wydania dowodu osobistego za czasów jej poprzednika. 
Poinformowała, że do zarzutu w sprawie wydania dowodu osobistego jak faktycznie było 
odniosła się Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Pani Maria 
Franczak, wówczas prowadząca tę sprawę sporządzając notatkę służbową, której treść 
odczytała Pani Wójt.
Z uwagi na to, że Pan Szłaski nie złożył odpowiednich dokumentów do wydania dowodu 
osobistego sprawa wydania dowodu osobistego trwała nie 5 lat jak pisze w skardze , ale od 
listopada 2009 r. do czerwca 2010 r. Po złożeniu odpowiednich dokumentów czas oczekiwania 
na dowód wynosił miesiąc.
Natomiast w kwestii drogi z posiadanych dokumentów wynika, że mieszkańcy wsi 
Ostaszewo-Włuski na zebraniach wiejskich cały fundusz sołecki od 2009 r. przeznaczali na 
utwardzanie drogi we wsi w celu ulepszenia przejazdu, a od roku 2014 na powierzchniowe 
utwardzenie drogi, co jest zgodnie z ustawą funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014 r. poz. 301 
z dnia 21 lutego 2014 r.) tzn. środki funduszu sołeckiego przeznaczane były i są na 
przedsięwzięcia będące zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia 
mieszkańców. Z załączonych list obecności za lata 2009 -  2015 należy stwierdzić, że Pan R. 
Szlaski ani raz nie uczestniczył w takim zebraniu. A być może jego obecność miałaby 
wpływ na utwardzenie spornego odcinka drogi i założenia 2 lamp ulicznych.
Faktem jest, że Pan Szlaski w dniu 23.10.2015 r. złożył wniosek do niej z prośbą
0 dokończenie drogi w miejscowości Ostaszewo-Włuski na odcinku o długości około 100 mb
1 założenie 2 lamp, ale jest to nie możliwe do realizacji z uwagi na brak możliwości 
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na rok 2016.
Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Wójt Komisja nie stwierdziła uchybień ze strony Wójta. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie bezzasadność skargi 
na działalność Wójta Gminy.
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  5 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” uznała, że skarga na działalność 
Wójta Gminy jest bezzasadna.
Skarga na działalność Wójta Gminy -  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4.
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że różnica między podjętą uchwałą, a obecnym projektem 
uchwały polega na tym, że do tej pory było w ten sposób, że najpierw rodzicom były 
przekazywane pieniądze, a później rodzice przedstawiali faktury za zakupione rzeczy. Podczas 
kontroli wynikła sprawa, że trafiały się też paragony oraz rachunki bezimienne. Aby uniknąć 
problemu regulamin został bardziej doprecyzowany. W związku z tym zwrot pieniędzy będzie 
po przedłożeniu odpowiednich faktur.
Inspektor ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika Gminy Ewelina Stawińska -
poinformowała, że w 2015 r. na stypendia wypłacono 59.447 zł, a w czerwcu 2016 r. planuje 
się wpłacić ok. 40.000 zł. Jest to pomoc materialna wypłacana przez 10 miesięcy w roku jako 
zwrot za podręczniki szkolne, ubrania i materiały dydaktyczne.
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Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Gzy.
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  5 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 5 i 6
Wójt B. Polańska -  poinformowała, że chodzi tu o kosmetykę. W uchwale Nr XIII/58/2015 
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych zabrakło zapisu, że 
wysokość wypłaconej diety obejmuje zwrot kosztów przejazdu radnego. Dlatego należy 
uchylić wcześniej podjętą uchwałę, a uchwalić nową w sprawie zasad przyznawania 
i wysokości diet radnych Rady Gminy. Wysokość diet pozostaje bez zmian.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie projekt uchwały 
uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  5 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy.
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  5 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7.
Wójt B. Polańska -  powiedziała, że uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy 
podejmowana jest corocznie. Na realizację Programu w 2016 r. przeznacza się kwotę 
w wysokości 10.000 zł. Jest to uchwała trudna do realizacji. Projekt Programu uzyskał 
pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii i kół łowieckich. Gmina ma podpisaną 
umowę ze schroniskiem i lekarzem weterynarii.
Członek Komisji Z. Kaczorowski -  był zdania, że problem psów staje się większy w tym we 
wsi Skaszewo. Stwierdził, że duże psy zwłaszcza w stadzie potrafią być bardzo niebezpieczne. 
Widzi to w swojej wsi gdzie nieogrodzone są posesje, a psy chodzą luzem. Według niego 
prędzej, czy później wydarzy się jakaś tragedia, bo jest dużo uduszonych psów, które się nie 
obroniły, zwłaszcza w okresie rui. Jego zdaniem, są tu potrzebne działania ze strony państwa. 
Bo skoro człowiek decyduje się na dużego psa i nie zapewnia mu odpowiedniej opieki to 
powinien być karany. W jego ocenie duże psy są śmiertelnym zagrożeniem.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2016 roku .



Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  5 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Wójt B. Polańska - je j  propozycja to niewyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku 
tj. kwoty około 310.000 zł. Decydując się na projekt uchwały pod uwagę wzięła 
dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy. Nadmieniła, że za 2014 r. 
gmina miał zwrot wykonanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 37,8%, co 
stanowiło kwotę 93.000 zł. Jeżeli proponowany projekt uchwały uzyska negatywną opinię 
Rada Gminy nie będzie podejmować żadnej uchwały.
Członek Komisji J. Koc -  poinformowała, że na temat niewyodrębnienia funduszu w 2017 r. 
dyskutowała z mieszkańcami swojego sołectwa i są za pozostawieniem funduszu. Dodała, że 
jeśliby wystarczyło pieniędzy na zakup dwóch przystanków wieś zrezygnowałaby 
z oświetlenia.
Wójt B. Polańska -  powiedziała, że sprawę ustawienia przystanków przy drodze 
wojewódzkiej trzeba uzgadniać z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  jej zdaniem, warto byłoby coś zrobić, a wsie 
przez jeden rok nie zubożałaby.
Członek Komisji Z. Kaczorowski -  nadmienił, że są wsie, które rozpoczęły pewne procedury. 
Za przykład podał wieś Słończewo, której mieszkańcy już dawno podjęli decyzję i pewien plan 
i środki funduszu mają przeznaczać na drogi. Poza tym fundusz sołecki mieszkańcom sołectw 
daje wrażenie, że robiąc coś dla szerszego grona robią coś dla siebie. Dodał, że jego wieś 
Żebry -Falbogi zainwestowała w staw. W jego ocenie nie jest to coś takiego co przyniesie 
jakieś dochody, ale czemuś służy i to właśnie zaczęło trochę cementować wieś. Mając 
świadomość, że ze wisi Żebry-Falbogi nie zrobią centrum gminy, bardzo często fundusz 
sołecki mieszkańcy przeznaczają na wsparcie PSP w Skaszewie, co w pewien sposób odciąża 
to budżet gminy. Natomiast wieś Nowe Skaszewo przyznany fundusz sołecki przeznaczyła na 
zakup komputerów dla PSP w Skaszewie, które zakupiono ze środków budżetu gminy. 
Oświadczył, że osobiście będzie przeciwny projektowi uchwały.
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  poddała pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie niewyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2017 roku.
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  0 głosów „za” przy 
5 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka -
poinformowała, że od 15.01.2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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Głównym zadaniem jest wpieranie rodziny przez asystenta rodziny w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. Do głównych zadań asystenta 
rodziny zatrudnionego w GOPS należy:
- analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu;
- wzmocnienie roli i funkcji rodziny;
- rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
- podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
- pomoc w integracji rodziny;
- działanie na rzecz dobra dzieci w rodzinie;
- działanie na rzecz korekty zachowań rodziców;
- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
- dążenie do reintegracji rodziny;
- pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie;
- działanie na rzecz zachowania rodziny;
- działanie na rzecz poprawy wyników nauczania dzieci;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 
dzieci;

- sporządzania na wniosek sądu lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie opinii o rodzinie 
i jej członkach;

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną;
- ścisła współpraca z kuratorami sądowymi, PCPR i innymi służbami.
Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą.
W GOPS asystent rodziny pracuje od 2013 r. W 2015 r. koszt zatrudnienia wyniósł 29.327,61 
zł w tym finansowanie z budżetu gminy 5.327,61 zł, finansowanie z innych źródeł ( dotacja - 
pomoc państwa w zakresie asystentury) 24.000 zł.
Rodziny objęte pracą asystentów są rodzinami z wieloma problemami. Oprócz niewydolności 
opiekuńczo-wychowawczej występuje w nich również alkoholizm, bezrobocie, trudności 
ekonomiczne, upośledzenie umysłowe, złe warunki lokalowe, choroba psychiczna, przemoc 
wobec partnera i dzieci, zła sytuacja materialna, konflikty w rodzinie, niezaradność 
w załatwianiu formalności urzędowych.
W 2015 r. z usług asystenta rodziny korzystało 11 rodzin. Z jedną rodziną asystent zakończył 
współpracę ze względu na zaprzestanie współpracy ze strony rodziny, która w tym roku 
powróciła jeszcze z większymi problemami.
W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został 
nałożony na gminę obowiązek udziału w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. 
Gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 
-10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w piecz 
zastępczej;

- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -  w drugim roku pobytu;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -  w trzecim roku i następnych latach pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej.



W 2015 r. w rodzinach zastępczych przebywało czworo dzieci, a koszty utrzymania dzieci 
wyniosły 20.054,15 zł. Praca z jedną rodziną biologiczna sprawiła, że jedno dziecko powróciło 
do rodziny biologicznej.
Osiągnięte efekty pracy w rodzinach to: powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziców 
biologicznych, podjęcie zatrudnienia, próby utrzymania abstynencji w rodzinach z problemem 
alkoholowym, stałe kontakty rodziców ze szkołami do których uczęszczają dzieci, podnoszenie 
umiejętności matki w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pozyskanie świadczeń 
zdrowotnych w ramach rent rodzinnych, zdrowotnych, stały monitoring w rodzinach 
z zagrożeniem zdrowia dzieci, prowadzenie działań w rodzinach, w których występuje problem 
upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok -  stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 10.
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
Teresa Linka -  powiedziała, ż ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi corocznie zobowiązuje gminę do opracowywania Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki na 
realizację Programu pozyskiwane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. W 2015 r. na realizację Programu wydano 46.998,34 zł z tego:
- w zakresie profilaktyki narkomanii oraz działań informacyjnych wśród dzieci i młodzieży 
gimnazjalnej 3.440,50 zł;
- sfinansowano esperal dla dwóch osób na kwotę 1.200 zł;
- na działalność Punktu Konsultacyjnego-Informacyjnego ( cotygodniowe porady psychologa 
i terapeuty ds. uzależnień dla mieszkańców) oraz wynagrodzenie dla osób wykonujących 
czynności ujęte w Programie -  18.498,20 zł
- na prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie problemów 
alkoholowych -  23.859,64 zł.
W ramach prowadzonej profilaktycznej i informacyjno-edukacyjnej działalności dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych organizowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia 
i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii miał na celu hamowanie procesu degradacji osób uzależnionych 
od alkoholu i innych używek i jest kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych, 
promujących zdrowy styl życia.
Pytań nie było.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gzach za 2015 rok za 2015 rok stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 11.
Wójt B. Polańska -  przedstawiła informację z realizacji uchwał Rady Gminy Gzy podjętych 
w 2015 r. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Rada Gminy podjęła 53 uchwały



z czego 33 zostało zrealizowanych, 18 uchwał jest w trakcie realizacji, 2 uchwały zostały 
zakwestionowane przez organ nadzoru.
Pytań nie było.
Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał Rady Gminy podętych w 2015 roku -  
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 12.
Wójt B. Polańska -  poinformowała, że:
- Realizowane jest to co jest zaplanowane z funduszu sołeckiego na 2016 r.

Natomiast zadania zaplanowane w budżecie są wstrzymywane, iż gmina czeka na 
ostateczne subwencje.

- Są już wnioski sołectw w kwestii profilowania dróg. Ale jej zdaniem, należy się z tym 
wstrzymać, aż obeschną drogi.

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska -  zapytała o sprawę wody dla Pani Justyny 
Sierewicz.
Wójt B. Polańska -  odpowiedziała, że na miejscu był Pan Jackiewicz i sprawdzał gdzie jest 
woda.
Zastępca Wójta W. Ochtabiński -  dopowiedział, że od strony technicznej trzeba wiercić 
ok. 50 m w głąb ziemi. Zrobiłaby to firma z Nasielska. Natomiast koszt może wynosić ok. 
5.000 zł. Podkreślił, że Pan Jackiewicz wykrył, że woda jest zaraz przy obecnej studni i ok. 4 
m dalej.
Członek Komisji J. Koc -  zapytała, czy w obecnej studni nie można wiercić?
Zastępca Wójta W. Ochtabiński -  odpowiedział, że rozmawiając z firmami, które to robią 
powiedziano mu, że w starej studni będą wyższe koszty wiercenia. Dodał, że Pan Jackiewicz 
mówił, że lepiej wiercić ok. 0,5 m dalej od studni.
Wójt B. Polańska -  dalej poinformowała, że Strategia Rozwoju Gminy jest w trakcie 
opracowywania i zgodnie z umową będzie na początku kwietnia.
Zastępca Wójta W. Ochtabiński -  dodał, że Strategia Rozwoju Gminy będzie wyłożona do 
zapoznania się, aby mieszkańcy gminy mogli wnieść swoje uwagi.
Wójt B. Polańska -  poinformowała również, że otrzymała pismo z Komendy Powiatowej 
Policji w Pułtusku odnośnie dofinansowania zakupu samochodu, który byłby zakupiony 
w 50% ze środków budżetu Gminy Gzy i środków budżetu Gminy Świercze tj. po 18.000 
zł. Pozostałe 50% stanowiłyby środki finansowe policji.
Zastępca Wójta W. Ochtabiński -  powiedział, że do 30.03.2016 r można składać wnioski 
o szacowanie szkód związanych z złym przezimowaniem upraw rolnych. Aby protokół 
z szacowania podpisał Wojewoda Mazowiecki musi być powyżej 30% strat biorąc pod uwagę 
średnią z trzech lat. Na podstawie zatwierdzonego protokołu rolnik będzie mógł wystąpić do 
KRUS o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie składek , czy będzie mógł się starać 
o kredyt preferencyjny w banku.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący B. Kwiatkowska 
ogodz. 11.40 zamknęła posiedzenie Komisji.
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