
Protokół Nr 11/2020

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 14 lutego 2020 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji -  Joanny Świderskiej.

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
i Przewodniczący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wskazali, że wspólne posiedzenie 
Komisji będzie prowadziła Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
-  Joanna Świderska.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Joanna Świderska - o godz. 15.38 otworzyła 
wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu 
i Finansów. Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczyła, że zgodnie z listami 
obecności we wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczy spośród 8-osobowego składu Komisji 
Budżetu i Finansów 7 członków Komisji i spośród 7 - osobowego składu Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego 7 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji.
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Cezary Andrzej Wojciechowski
2. Cezary Parzychowski
3. Ewa Karpowicz
4. Krystyna Machnowska - Stój
5. Danuta Ojrzeńska
6. Hubert Szajczyk
7. Maria Kurpiecka

- Wójt Gminy
- Zastępca Wójta
- Skarbnik Gminy
- dyrektor PSP w Przewodowie
- dyrektor PSP w Skaszewie
- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- przewodnicząca Gmimiej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych
Następnie Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji przedstawiła proponowany porządek 
posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych

z mieszkańcami Gminy Gzy.
2. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na 
2020 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
5. Projekt uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości.
6. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

7. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.



8. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Gzy.

10. Projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na 
terenie Gminy Gzy.

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku.

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
dla Gminy Gzy na lata 2020-2022.

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy.
14. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na szczególne stopnie awansu 

zawodowego nauczycieli i kwota wypłacanych jednorazowych dodatków uzupełniających za 
2019 rok.

15. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Gzy podjętych w 2019 roku.
16. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Gzy w 2019 roku.
17. Przyjęcie protokołów Nr 9/2019, Nr 10/2019.
18. Sprawy różne.
Porządek wspólnego posiedzenia Komisji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 1.
Zastępca Wójta Cezary Parzychowski -  projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gzy wynika z ustawy o samorządzie 
gminnym. W 2006 roku Wojewoda Mazowiecki przeprowadził kontrolę w gminach i okazało się, że 
konsultacje społeczne przeprowadzane były przy zmianie statutu sołectw. Konsultacje społeczne mogą 
być w formie skierowanej do mieszkańców zapytań, opinii, spotkań z mieszkańcami jak również 
ankiety i kwestionariusze na wniosek Wójta lub rady.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy Gzy . Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących 
w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gzy proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Gzy. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 
7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy Gzy proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 2.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów' Alkoholowych Maria Kurpiecka
-  powiedziała, że projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Gzy na 2020 rok dotyczy tylko rozdziału 7 „ Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii”. Kwoty nie uległy zmianie,



natomiast będą wypłacane na podstawie listy obecności. Wynagrodzenie dla Przewodniczącej komisji 
wypłacane będzie na podstawie umowy zlecenia z dołączoną co miesiąc kartą czasu pracy.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  dodał, że członków komisji GK.RPA powołał Wójt na podstawie 
zarządzenia, gdzie również nadał regulamin. Członkowie komisji zostali powołani i podobnie jak 
Państwo radni otrzymują diety na podstawie listy obecności z posiedzenia komisji lub z ryczałtem dla 
przewodniczącego komisji. Powinno być w projekcie uchwały, że za udział w posiedzeniu komisji 
członkom komisji przysługuje 160 zł brutto za posiedzenie bez zdania „ raz na kwartał”. Mimo, że jest 
ustawowy obowiązek, ale jeżeli posiedzenia nie będzie to nie ma podstawy, aby wypłacić 
wynagrodzenia, gdy nie odbywają się posiedzenia. Dodał, że temat będzie omówiony jeszcze z Radcą 
Prawnym.
Radny P. Kownacki -  zapytał, jeżeli wypadną dwa posiedzenia w miesiącu to czy będzie płacone 
dwukrotnie?
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  odpowiedział, że płacone będzie za posiedzenie. Nie ma potrzeby, 
aby posiedzenia GKRPA odbywały się częściej niż raz na kwartał.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profdaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Gzy na 2020 rok. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami 
„za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na 2020 
rok proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na 2020 
rok. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na 2020 rok proponowany 
na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 3 i 4.
Skarbnik Gminy Ewa Karpowicz -  powiedziała, że w załączniku po nazwą „Wieloletnia Prognoza 
Finansowa” wprowadzono wykonanie budżetu za rok 2019 w poszczególnych kategoriach 
ekonomicznych. Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2020, gdzie : 
plan dochodów po zmianach —  18.834.456,90 zł (zwiększenie o kwotę 20.862,23 zł), 
plan wydatków po zmianach —  18.734.842,24 zł (zwiększenie o kwotę 457.247,57 zł).
Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z projektu uchwały Rady Gminy Gzy 
w sprawie zmian uchwały budżetowej. Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków wpływają 
na wynik budżetu oraz na kwotę przychodów. Planowana nadwyżka budżetowa zmniejszyła się do 
kwoty 99.614,66 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych 
obligacji oprócz nadwyżki budżetowej przeznaczone zostały przychody z tytułu wolnych środków 
wynikających z rozliczeń roku 2019 w łącznej kwocie 436.385,34 zł.
Rozchody budżetu gminy na rok 2020 nie ulegają zmianie i nadal wynoszą 536.000,00 zł.
W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu nowego 
zadania pn. „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla



Gminy Gzy”. Łączne nakłady na realizację tego zadania wynoszą 70.000,00 zł w tym rok 2020
- 50.000,00 zł, rok 2021 -  20.000,00 zł.
W projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020 zaplanowano zwiększenia
dochodów Gminy o kwotę 20.862,23 zł, w tym:

• rozdział - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z wynajmu hali sportowej
6 910,50 zł;

• rozdział - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wpływy związane z rozgraniczeniem 
działek 6 480,00 zł ;

• rozdział - Biblioteki - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2019 - dotyczy Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Gzach - 7 471,73 zł;

Ponadto w ramach planu dochodów przeniesiono kwotę 400,00 zł w związku ze zmianą jednostki
realizującej te dochody.
Zwiększenia wydatków gminy o kwotę: 487 247,57 zł, w tym:

a) wydatki bieżące Urzędu Gminy 136 340,20 zł
• rozdział - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozliczenia podatku VAT 7 000,00 zł;
• rozdział - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki związane z rozgraniczeniem 

działek 6 480,00 z ł ;
• rozdział - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie wydatków bieżących 

(osobowych - 41.941 zł oraz rzeczowych - 13.000 zł) łącznie 54 941,00 zł;
• rozdział - Obrona cywilna - zabezpieczenie wkładu własnego w zakresie realizacji zadania pn. 

Modernizacja łączności radiowej w Urzędzie Gminy Gzy - 800,00 zł;
• rozdział - Dowożenie uczniów do szkół - 59 119,20 zł;
• rozdział - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki związane z administrowaniem halą 

sportową -8 000,00 zł;
b) wydatki majątkowe Urzędu Gminy w łącznej kwocie 328 841,37 zł

• rozdział - Drogi publiczne gminne - wydatki związane z przebudową dróg gminnych -
6.000. 00 zł oraz przygotowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg gminnych -
90.000. 00 zł, łącznie 96 000,00 zł;

• rozdział - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przygotowanie dokumentacji 
technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Gzy 
200 000,00 zł;

• rozdział - Oświetlenie ulic, placów i dróg - dotyczy wydatków finansowanych z funduszu 
sołeckiego wsi Przewodowo Poduchowne 10 000,00 zl;

• rozdział - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z opracowaniem 
dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Porzowie 
12 841,37 zł;

• rozdział - Zadania w zakresie kultury fizycznej - urządzenie siłowni zewnętrznej we wsi Stare 
Grochy - 10 000,00 zł;

c) wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim 9 139,00 zł
• rozdział - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego - zatrudnienie pomocy nauczyciela

d) wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 12 927,00 zł :
• rozdział - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 3 000,00 zł;



• rozdział - Pomoc w zakresie dożywiania 9 927,00 zł;

Zmniejszenia wydatków gminy o kwotę 30 000,00 zł:
a) wydatki bieżące Urzędu Gminy 22 500,00 zł

• rozdział - Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki związane ze sporządzeniem 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy 
(przeniesienie wydatków na rok 2021) - 20 000,00 zł

• rozdział - Oświetlenie ulic, placów i dróg - dotyczy wydatków finansowanych z funduszu 
sołeckiego wsi Przewodowo Poduchowne 2 500,00 zł

b) wydatki majątkowe Urzędu Gminy 7 500,00 zł
• rozdział - Drogi publiczne gminne - wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji 

dotyczącej przebudowy drogi gminnej we wsi Przewodowo Poduchowne - 7 500,00 zł
Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej 
w łącznej kwocie 885,00 zł przeniesienia dotyczyły planu finansowego Urzędu Gminy.
Dokonano zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków z 2019 r. kwota 436.385,34 zł 
z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 386.385,34 zł oraz wykup 
obligacji w kwocie 50.000,00 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały. 
Dokonano zmian w planie finansowym, dotyczącym wydatków na realizację zadań określonych 
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w łącznej kwocie
435.00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.
Dokonano zmian w planie finansowym, dotyczącym wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 450,00 zł zgodnie z załącznikiem 
nr 5 do projektu uchwały.
Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie 
z wnioskiem sołectwa Przewodowo Poduchowne - zmniejszono wydatki na przygotowanie 
dokumentacji techniczno-projektowej, dotyczącej przebudowy drogi w tej wsi (kwota zmniejszenia
7.500.00 zł), natomiast zwiększono wydatki związane z instalacją oświetlenia ulicznego w tej wsi. 
Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały.
Dokonano zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020, polegających na:
a) zwiększeniu nakładów na przebudowę dróg gminnych o kwotę 6.000,00 zł,
b) zwiększeniu nakładów na przygotowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy dróg 

gminnych - 82.500,00 zł,
c) wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych:
- opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej Gminy Gzy - 200.000,00 zł,
- montaż oświetlenia ulicznego we wsi Przewodowo Poduchowne - 10.000,00 zł,
- urządzenie siłowni zewnętrznej we wsi Stare Grochy - 10.000,00 zł.
Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały.
Radny A. Pychewicz -  zapytał, które budynki będą ujęte do zadania „termomodernizacja budynków”? 
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że jest możliwość złożenia wniosku i uzyskania 
dofinansowania do 80%. Będą to budynki szkolne w PSP Przewodowie jak i nie ocieplony budynek 
z halą włącznie w Gzach.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że zaplanowana jest w PSP Przewodowie wymiana kotłowni 
węglowej na inne źródło -  olejowe. W Gzach ocieplenie ścian w całym budynku i wymianę stolarki



okiennej i drzwiowej. Natomiast jaki zakres zostanie wykonany to wynikać będzie z audytu 
energetycznego i projektu.
Radny A. Pychewicz -  zapytał o będzie z elewacją budynku szkoły w Skaszewie?
Zastępca C. Parzychowski -  jest to program przewidziany na termomodernizację budynków, 
a budynek w Skaszewie jest ocieplany. Na czyszczenie elewacji Gmina nie otrzyma dofinansowania. 
Jeżeli będą możliwości uzyskania dofinansowania na odnowienie elewacji to w tym zakresie Gmina 
będzie składać wniosek.
Radny A. Pychewicz -  zapytał, na które drogi będzie przygotowana dokumentacja techniczno- 
projektowa?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że sołectwo Przewodowo Poduchowne złożyło wniosek 
z funduszu sołeckiego na przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi Przewodowo 
Poduchowne. Odbyły się wstępne rozmowy na poszerzenie tej drogi. Jest również możliwość 
wykonania dokumentacji i złożenia wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych drogi odpowiadającej 
szerokości pasa drogowego łączącej Ostaszewo-Pańki i Ostaszewo-Włuski. W celu dokończenia 
asfaltu, aby mogły autobusy tam jeździć.
Radna E. Oleksa - zapytała z czego wynika zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów?
Wójt C. Wojciechowski - odpowiedział, że Gmina rozwiązała dotychczasową umowę z 
przewoźnikiem, gdzie toczy się wobec niego postępowanie. Ogłoszony został nowy przetarg, gdzie 
cena wzrosła o 4.000,00 zł więcej. Nadmienił, ze organizowanie opieki nad dziećmi podczas dowożenia 
będzie po stronie przewoźnika. Dodał, że w tej chwili nie można ogłosić najkorzystniejszej oferty, 
ponieważ brakuje 4.000,00 zł w budżecie. Odbędzie się to po sesji w dniu 21.02.2020r po uchwaleniu 
budżetu.
Radny A. Pychewicz -  zapytała czy kwota 59.119,20 zł to kwota jaką sobie zażyczył przewoźnik do 
końca roku szkolnego, a wcześniejsza zostanie potrącona poprzedniemu przewoźnikowi?
Skarbnik E. Karpowicz -  wynika to z tego, że poprzednie zadanie dowożenie uczniów zostało ujęte 
w załączniku Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W ostatniej kolumnie, gdzie 
jest limit zobowiązań to na dzień dzisiejszy ten limit został wyczerpany. Co została podpisana umowa 
na 10 miesięcy na dowożenie. Teraz Gmina nie mogłaby podpisać umowy w lutym, bo tamta umowa 
została wypowiedziana, a limit został wyczerpany. Zgodnie z uwagami Regionalnej Izby 
Obrachunkowej należy podnieść wydatki o całą kwotę, by móc podpisać nową umowę jeszcze w lutym 
i mieć zabezpieczenie, aby od 1 marca przewoził dzieci. W momencie kiedy 1 marca umowa wygaśnie 
to można by było skorzystać z tych środków, jednakże w tej chwili chodzi o zabezpieczenie środków 
i podpisanie umowy jeszcze w lutym. Później te wydatki zostaną zmniejszone i wrócą do budżetu. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Komisja 
w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie Wieloletnia Prognoza Finansowa proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Komisja w obecności 
7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 
0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu.



Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrow ia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020. Komisja w obecności 
7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 
0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 5.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że porządkowane są dalej sprawy nieruchomości. Główną 
drogą skrzyżowania Szyszki-Gołymin z Ostaszewem jest droga z Gzów do Ostaszewa, a działka 
poprzez skrzyżowanie jest własnością Gminy. Starosta zamierza występować o dofinansowanie 
poprzez złożenie wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwszy odcinek drogi od Szyszk 
w kierunku Begna wykonany był z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Aby Starosta mógł otrzymać 
dofinansowanie musi okazać się tytułem własności do nieruchomości, gdzie te skrzyżowanie obecnie 
jest własnością Gminy. Natomiast po rozmowie ze Starostą Pułtuskim ustalono, że jak Gmina ma 
przekazać w formie darowizny to również z odcinkiem od skrzyżowania w kierunku Gzów 
(40 metrów), gdzie jest pomiędzy drogami powiatowymi. Nadmienił, że następnym razem do 
materiałów będzie dołączona kopia mapy, aby było to bardziej przejrzyste.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości. Komisja 
w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości. Komisja w obecności 
7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 
0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania 
w formie darowizny nieruchomości proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik 
nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 6.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powtarza się ze specyfikacji z 
przetargu. Treść projektu uchwały zawiera jak są zbierane i zagospodarowywane odpady komunalne. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 
7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie



zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami 
„za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu.
Ad. pkt 7.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że nie wie czy dziś można zaopiniować projekt uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Po odbiorze odpadów komunalnych za styczeń i pół lutego sprawa się skomplikowała. 
Zaproszony był Prezes Błysk-Bis na wspólne posiedzenie komisji, ale jest na urlopie. Jeżeli sytuacja 
utrzyma się po odbiorze odpadów komunalnych za styczeń i pół lutego, gdzie wzrosła ilość zebranych 
odpadów do 63 ton to stawka staje się nie realna. Gmina zażądała od Prezesa Błysk-Bis informacji o 
ilości zebranych odpadów komunalnych. Za pierwsze pół miesiąca, gdzie odbiór nastąpił z 2 tras 
wyszło 33 tony 960 kg. Natomiast z tych samych tras za styczeń było 22 tony 380 kg.
Radny W. Czapliński -  zapytał ile mieszkańców na terenie gminy jest zadeklarowanych do obioru 
odpadów komunalnych?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że zadeklarowanych jest 2902 osoby.
Radna E. Oleksa -  zapytała czy Gmina może się spodziewać wzrostu ceny stawki za odpady 
komunalne?
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że jest to problem dla systemu jak zweryfikować ilość 
odpadów odbieranych z naszego terenu. Rozważa się wzięcie pracownika, który będzie jeździł 
z kierowcą samochodu odbierającego odpady, a potem warzyć i spisywać faktyczny stan zabranych 
odpadów.
Radny W. Czapliński -  powiedział, że z jego obliczeń względem ilości osób zadeklarowanych do 
odbioru odpadów wychodzi, że 121,8 kg na osobę miesięcznie razy 12 miesięcy 1 tona 461 kg. Dodał, 
że to jest nie możliwe.
Radna J. Świderska -  powiedziała, że skoro Prezesa Błysk-Bis nie ma, bo jest na urlopie to na pewno 
ktoś zarządza firmą. Powinien wysłać osobę, która obecnie go zastępuje na posiedzenie komisji.
Radna E. Oleksa -  zapytała jak powinny wyglądać kompostowniki? Czy to powinien być wyznaczony 
plac ogrodzony? Czy przewidywane są kontrole ?
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że według niego kompostownik to miejsce, gdzie składa się 
odpady biodegradowalne i powinny być napowietrzane poprzez przerzucenie zawartości raz na tydzień. 
Radny W. Czapliński -  można zakupić przez Internet taki kompostownik w granicach od 50-200 zł.



Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że jeżeli dojdzie do kontroli kompostowników to 
mieszkańcy są upoważnieni to kontroli, a czy Gmina ma możliwości finansowe i organizacyjne, aby 
przystąpić do kontroli to już inna sprawa.
Radny W. Żbikowski -  zapytał, jeżeli w deklaracji zgłasza się, że posiada się kompostownik, a nie 
będzie go to czy przewidywane są kary?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że w ustawie kary przewidywane są, jeżeli udowodni się w 
gospodarstwie, że odpady był źle segregowane. Wtedy naliczana jest pięciokrotność stawki. Również, 
gdy firma odbierająca nie odbierze odpadów, a prześle zdjęcia do Gminy o złej segregacji odpadów to 
wszczęte zostanie postępowanie wyjaśniające. Jednakże nie ma właściwości ustawowej nie segregować 
odpadów komunalnych.
Radna E. Oleksa -  zapytała, co z osobami co mają działki na terenie gminy i przyjeżdżają ? 
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że takie osoby powinny mieć własne umowy z firmą 
odbierającą odpady komunalne. Jednakże mieszkańcy np. w Warszawie, gdzie uiszczają opłatę za 
odpady w Warszawie, to mogą zabierać ze sobą śmieci i wrzucić do śmietnika.
Wójt C. Wojciechowski -  zaproponował, aby zwołać przed sesją o godz. 14.00 wspólne posiedzenie 
komisji w celu zaopiniowania w/w projektu uchwały. Przeważona zostanie jedna trasa odbioru odpadów 
komunalnych, a wtedy będzie więcej informacji na podjęcie decyzji w tej sprawie. Natomiast sesja 
odbędzie o godz. 15.00 ze względu, że po zmianie budżetu trzeba ogłosić wybór najkorzystniejszej 
oferty na dowożenie dzieci.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -
powiedziała, ze w sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego oraz Komisja Budżetu i Finansów nie zajęły stanowiska, wyznaczono dodatkowe 
posiedzenie Komisji w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 14.00.
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że został opracowany nowy wzór deklaracji, gdzie wszyscy 
mieszkańcy będą zobowiązani złożyć nowe deklaracje. Dodał, że będzie również dostęp do składania 
deklaracji w formie elektronicznej, by ułatwić mieszkańcom.
Zastępca C. Parzychowski - dodał, że będzie możliwość złożenia deklaracji przez e-PUP lub przez 
Wrota Mazowsze. Deklaracje sprawdzane są na bieżąco nim zostaną wprowadzone do systemu. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Komisja 
w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej



przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że każdy z Państwa radnych na pewno zapoznał się 
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że regulamin podlegał zaopiniowaniu Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, gdzie wydana została pozytywna opinia.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Gzy. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 
7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Gzy proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Gzy. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy 
proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 10.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że zapewne każdy zapoznał się z treścią projektu uchwały w 
sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gzy. 
Radny P. Kownacki -  powiedział, że w projekcie uchwały pisze o ściekach, że będą zależały od ilości 
pobranej wody. Prosił o wyjaśnienie.
Radny A. Pychewicz -  dodał, że jest to rozdział 4 - § 15 w projekcie uchwały.
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że z ustawy prawo wodne wynika, że należy uchwalić 
uchwałę w sprawie dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gzy. Taka sama 
sytuacja jest z organizacjami pozarządowymi. W Gminie nie ma organizacji pozarządowych, ale jest 
ustawowy wymóg uchwalenia go. Regulamin dostarczania wody i odprowadzanie ścieków musi 
przewidywać odpływ dostarczania wody jak i odprowadzania ścieków. Na terenie gminy nie ma 
kanalizacji, aby odprowadzać ścieki. W tym zakresie jest to bezprzedmiotowe. Uchwała Rady Gminy 
z dnia 17.10.2018r. o Nr XXXV111/192/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu wody. 
Opiniowany był przez Wody Polskie i w tym przypadku opinia była negatywna. Zgodnie z tym 
postanowieniem zostało to zmienione i przedstawiono nowy projekt regulaminu dostarczania wody. 
Radna E. Oleksa -  zapytała czy będziemy rozliczani za odprowadzanie ścieków?
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że na terenie gminy nie ma oczyszczalni ścieków i w tym 
zakresie jest bezprzedmiotowa. Ustawodawca mówi, że jeżeli te ścieki będą odbierane to paragrafy będą 
miały zastosowanie.
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że każdy kto ma przydomowe oczyszczalnie ścieków i ponosi własne 
koszty finansowe.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie 
ścieków na terenie Gminy Gzy. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących 
w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących”



pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gzy proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów' W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie 
Gminy Gzy. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 
Gzy proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 11.
Wójt C. Wojciechowski - powiedział, że co roku Gmina jest zobligowania do podjęcia uchwały 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku. Wcześniej należy podpisać umowy ze schroniskiem na 
wyłapywanie bezpańskich psów, z weterynarzem na leczenie zwierząt bezpańskich, które uległy 
wypadkowi oraz z firmą, która odbiera i utylizuje zwierzęta padłe dziko żyjące lub bezpańskie 
w kolizjach drogowych.
Radna E. Oleksa - powiedziała, że jeżeli na drodze leży padłe zwierzę to gdzie należy zgłaszać ? 
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że należy zgłaszać do zarządcy dróg. W przypadku gdy jest 
to droga powiatowa to zgłasza się do Powiatu, droga wojewódzka do zarządu wojewódzkiego, a gminna 
do Gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku. Komisja w obecności 
7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 
0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy 
w 2020 roku proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku. Komisja w obecności 7 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 
roku proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 12.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Hubert Szajczyk -  zgodnie z przepisami 
Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r. poz.1878 
z późn.zm.) ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej 
oraz instytucje do tego powołane. W przypadku samorządu gminnego ochrona zdrowia psychicznego 
polegać będzie przede wszystkim na realizacji celów głównych i szczegółowych z zakresu promocji 
zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienia osobom 
z zaburzeniami psychicznymi pomocy i wsparcia społecznego. Ochrona zdrowia psychicznego według 
ww. ustawy obejmuje zakres zadań:
- promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
- zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki 

zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym



i społecznym,
- kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, 

a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji.
Niniejszy program określa i wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy stanu zdrowia 
psychicznego mieszkańców gminy Gzy, zaspokajania ich potrzeb zdrowotnych, bytowych 
i samorealizacji. Powiązany jest z Gminną Strategią Rozwiązywania Programów Społecznych na lata 
2016 - 2020.Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego podejmowane są 
głównie: wobec dzieci, młodzieży i osób starszych oraz osób znajdujących się w sytuacjach 
stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego.
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi
1. Poradnictwo socjalno-bytowe oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
2. Podejmowanie działań interwencyjnych w celu umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym bez 

zgody.
3. Podejmowanie działań w celu uzyskania postanowienia sądu o umieszczenie w szpitalu 

psychiatrycznym, w zakładzie opiekuńczo - wychowawczym, w domu pomocy społecznej, w ZOL 
- pomoc w wykonaniu postanowienia.

4. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej,
5. Pomoc rodzinom w radzeniu sobie z następstwami choroby w ramach pracy socjalnej,
6. Realizacja zadań wynikających z ustaw: o ochronie zdrowia psychicznego oraz pomocy społecznej.
7. Działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi.
Opieka zdrowotna realizowana jest w ramach podstawowej opieki w formie doraźnej, ambulatoryjnej, 
finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Realizatorzy:
- Urząd Gminy Gzy we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach i Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- placówki oświatowe z terenu Gminy Gzy.
Partnerzy wspierający:
- Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej,
- Powiat Pułtuski,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku.
Działania:
- promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
- upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia 

korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
zagrażających zdrowiu psychicznemu.

- przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

- zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla Gminy Gzy na lata 2020-2022. Komisja w obecności 7 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Gzy na lata 2020-2022 proponowany na sesję 
Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy



Gzy na lata 2020-2022. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 
7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla Gminy Gzy na lata 2020-2022 proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 13.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństw a Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. Komisja 
w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy proponowany na sesję Rady Gminy -  który 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 14.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że na podstawie art. 30a ustawy karta nauczyciela do 
31 stycznia następnego roku organ prowadzący sporządza sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Sprawozdanie jest przekazywane 
w ciągu 7 dni od jego sporządzenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Gdy w roku 
polegającym analizie średnie wynagrodzenia nie zostaną osiągnięte ustala się różnicę pomiędzy 
wydatkami rzeczywistymi poniesionymi na wynagrodzenia, a iloczynem średniorocznej liczby etatów 
nauczycieli za poszczególne stopnie awansu zawodowego oraz średniego wynagrodzenia ustalanego 
dla danego roku. Wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego ustala się proporcjonalnie do 
okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
W roku 2019 nauczyciele, stażyści kontraktowani oraz mianowani osiągnęli średnie wynagrodzenie. 
Natomiast nauczyciele dyplomowani nie osiągnęli tych wynagrodzeń, a kwota różnicy to 16.155,29 zł. 
W związku z powyższym został wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 
dyplomowanych w następujących wysokościach:
PSP Skaszewo - 7.737,95 zł dla 15 nauczycieli;
PSP Przewodowo -  6.863,23 zł dla 17 nauczycieli.
Nauczyciele z byłego gimnazjum -  1.554,11 zł dla 11 nauczycieli. Dla porównania dodała, że za rok
2018 wypłacono dodatek uzupełniający w wysokości 49.855,28 zł, za rok 2017 -  73.610,03 zł. Rok
2019 jest szczególny ze względu na likwidację gimnazjum. Tam wypłacona została odprawa z tytułu 
likwidacji zakładu pracy dla Pani dyrektor, 13-stki wypłacone na koniec 31 sierpnia.
Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na szczególne stopnie awansu zawodowego 
nauczycieli i kwota wypłacanych jednorazowych dodatków uzupełniających za 2019r. stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. pkt 15.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że w 2019 roku Rada Gminy Gzy podjęła 59 uchwały, z tego 
35 uchwał zostało zrealizowanych, a 22 uchwał jest w trakcie realizacji. Uchwały zmienione 2. 
Unieważniona w części przez organ nadzoru prawnego 1 uchwała.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że w sprawozdaniu należy wprowadzić dwie poprawki :



- w pozycji 30 -  plan wynagrodzenia nauczycieli w szkołach cały czas trwa, co powinno być w trakcie 
realizacji;

- w pozycji 43 - było orzeczenie nieważności w części to również nadal w części pozostałej jest 
w trakcie realizacji.

Radny A. Pychewicz -  zapytał czemu uchwała Nr X/63/2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych została unieważniona w części ?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że nastąpiła pomyłka w stawkach uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych , która była wyższa niż ta, która 
mogła obowiązywać. Błąd dotyczył groszy. Obowiązuje w takim stanie rzeczy stawka maksymalna 
z Głównego Urzędu Statystycznego.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Gzy podjętych w 2019 roku stanowi załącznik nr 17 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 16.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska
oznajmiła, że wszyscy zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności komisji stałych Rady Gminy Gzy 
w 2019 roku i do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi.
Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Gzy w 2019 roku stanowi załącznik nr 18 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 17.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
oznajmiła, że do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu Nr 9/2019, Nr 10/2019. 
Protokół Nr 9/2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy odbytego w dniu 20.11.2019r. oraz protokół 
Nr 10/2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy odbytego w dniu 12.12.2019r. zostały przyjęte przez 
aklamację.
Ad. pkt 18.
Zastępca C. Parzychowski -  przypomniał o składaniu wniosków na usunięcie azbestu, Będzie nowy 
nabór, gdzie również powinien byś sfinansowany w 100%. Prosił o przekazywanie informacji 
mieszkańcom o możliwości składania wniosków.
Radna Anna Chojnacka -  zapytała jak określać na wniosku ilość azbestu arkuszem czy wagowo? 
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że gdy będą arkusze to wymiary będzie można łatwo 
policzyć. Jeden arkusz płyty falistej waży około 9-13 kg. Gmina będzie również weryfikować stan 
faktyczny azbestu. Ilość arkuszy azbestu podana na wniosku będzie odebrana.
Radny A. Pychewicz -  powiedział, że mieszkaniec, który składał wniosek na usunięcie azbestu 
wiosną lub jesienią i u niego odbiór nie nastąpił. Czy ponownie musi złożyć wniosek, czy tamten jest 
aktualny?
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że niech ta osoba zgłosi się do Urzędu Gminy Gzy w celu 
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
Radny A. Pychewicz -  zapytał czy będzie nabór wniosków na obiekty sportowe, czyli budowa hali 
w Skaszewie Włościańskim?
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że najprawdopodobniej nabór będzie z Ministerstwa Sportu. 
Jest niewielka pula kwoty ogólnej około 10 min na cały kraj przy dofinansowaniu do 50%. Nabór 
prawdopodobnie od 1 -  31 marca.
Wniosek o wpisanie do budżetu stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Radny A. Pychewicz -  zapytał czy Gmina przymierza się do składania wniosku o dofinansowanie?



Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że należy się zastanowić jak zrobić, aby złożyć wniosek 
i jeżeli otrzymamy dofinansowanie to jak sfinansować wkład własny. Udział własny przy budowie hali 
to 2 min zł, co skutkować by mogło tylko kredytem, którego nie wiadomo czy uzyskamy.
Radny A. Pychewicz -  zapytał czy można by było połączyć dwa dofinansowania?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że ze środków publicznych nie można uzyskać więcej jak 
50% na budowę hali gimnastycznej. Jedynie prywatni sponsorzy, którzy wyłożyli by udział.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że składamy projekt, bierzemy kredyt, ale okazuje się, że nie ma 
pieniędzy na spłatę to czy można wycofać się z kredytu i nie budować hali?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że prawdopodobnie prowizja przepada.
Radny M. Sierzan -  czy już wiadomo kiedy będą odbierane folie rolnicze?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że wniosek złożony do Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie 
nie ma na razie żadnej odpowiedzi.
Radny Włodzimierz Żbikowski -  zapytał czy jest jakaś szansa zabezpieczyć pieniądze dla 
mieszkańców na kolektory, oczyszczalnie przydomowe z jakichś programów?
Radny A. Pychewicz -  dodał, że może złożyć wniosek, taki gdzie Gmina jest wnioskodawcą. 
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że takie wnioski są bardzo trudne. Najczęściej odbywa się 
to tak, że trzeba zrobić projekt, dołożyć pieniądze, podpisać umowy najczęściej z potencjalnymi 
chętnymi. Wpłacają jakieś pieniądze na realizowany projekt, a później wniosek składa Gmina. Jest to 
dość obszerne przedsięwzięcie, na które na dzień dzisiejszy Gmina nie jest przygotowana.
Radny W. Żbikowski -  zapytał czy były podwyżki dla pracowników Gminy?
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że niestety podwyżek dla pracowników nie było. Była 
podwyżka ustawowa, gdzie do tej pory najniższe wynagrodzenie wynosiło 2.250,00 zł brutto, a od 
1 stycznia 2.600,00 brutto. Dodał, że teraz jest rynek pracownika, nie pracodawcy. Inwestuje się w 
młodzież, która zarabia najmniej, a oni się uczą.
Radny W. Czapliński -  zapytał jaki byłby koszt miesięczny utrzymania obiektu wybudowanego jak 
hala w Skaszewie?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że koszt wynosił by 100.000,00 zł.
Radny W, Świątkowski -  powiedział, że nie utrzymamy młodzieży na wsi jeżeli nie będzie 
przedszkoli, opieki zdrowotnej, dobrego szkolnictwa dla nauczycieli, aby młodzież kształcili jak 
również dobrych warunków dla młodzieży, a jednym z nich jest sala gimnastyczna.
Radny W. Żbikowski -  powiedział, że młodzi ludzie jeżdżą do pracy do miast i zabierają dzieci do 
szkół, bo mają po drodze. Dodał, że nie ma miejsc pracy na terenie gminy dla młodych ludzi i z roku 
na rok jest coraz mniej dzieci we wsiach.
Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji 
.(.Świderska o godz. 17.45 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji.
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