
Protokół Nr 13/2020

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

odbytego w dniu 16 lipca 2020 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji -  Witolda Czaplińskiego.

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 prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów-W itold Czapliński. 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Witold Czapliński - o godz. 15.38 otworzył 
wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu 
i Finansów. Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, 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 6 członków Komisji, co stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji.
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Wójt Gminy
- Zastępca Wójta
- Skarbnik Gminy
- Kierownik GOPS
- Kierownik Referatu IOŚ
- Dyrektor PSP w Przewodowie Poduchownym
- Dyrektor PSP w Skaszewie Włościańśkim 

Komisji przedstawił proponowany

1. Cezary Andrzej Wojciechowski
2. Cezary Parzychowski
3. Ewa Krystyna Karpowicz
4. Hubert Szajczyk
5. Sławomir Boczkowski
6. Krystyna Machnowska-Stój
7. Danuta Sabina Ojrzeńska 
Następnie Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji przedstawił proponowany porządek 
posiedzenia:
1. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2019 rok.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2019 rok.
3. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2019 rok.
4. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2019 rok.
5. Raport o stanie Gminy Gzy za rok 2019:

a) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania.
6. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019:

a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019.

b) projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy z tytułu wykonania budżetu 
za 2019 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
8. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
9. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy.
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10. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy.

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

12. 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 uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

13. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Kozłówka.
14. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
15. Przyjęcie protokołu Nr 11/2020, Nr 12/2020.
16. Sprawy bieżące gminy.
Wójt C. Wojciechowski -  zaproponował przeniesienie punktów:
- pkt 14 ocena zasobów pomocy społecznej jako pkt 5;
- pkt 11 i pkt 12 jako pkt 6 i pkt 7;
oraz wprowadzenie jako pkt 15 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/99/2016 Rady 
Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, 
administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gzy.
Przewodniczący Rady Zdzisław Kaczorowski - zaproponował również zmiany w porządku obrad 
komisji stałych:
- przeniesienie pkt 10 jako pkt 8 porządku obrad;
- wprowadzenie jako pkt 9 projektu uchwały w sprawie przekazania skargi rad pedagogicznych PSP 
w Przewodowie Poduchownym i PSP w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. 
wg. właściwości.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie przeniesienie pkt 14 jako pkt 5 oraz pkt 11 i 12 jako pkt 6 i 7 . Komisja w obecności 
6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 
0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała zmianę w porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
przeniesienie pkt 14 jako pkt 5 oraz pkt 11 i 12 jako pkt 6 i 7. Komisja w obecności 7 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała zmianę w porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego .). Świderska -  poddała 
pod głosowanie wprowadzenie jako pkt 15 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr XX/99/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi 
finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie 
w/w projektu uchwały do porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
wprowadzenie jako pkt 15 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/99/2016 Rady Gminy 
Gzy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, 
administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. Komisja w obecności
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7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 
0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie w/w projektu uchwały 
do porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie przeniesienie pkt 10 jako pkt 8. Komisja w obecności 6 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała zmianę w porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
przeniesienie pkt 10 jako pkt 8. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących 
w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” 
pozytywnie zaopiniowała zmianę w porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie wprowadzenie jako pkt 8 projektu uchwały w sprawie przekazania skargi rad 
pedagogicznych PSP w Przewodowie Poduchownym i PSP w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 
2020 r. wg. właściwości. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 
3 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” nie wprowadziła 
w/w projektu uchwały do porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
wprowadzenie jako pkt 8 projektu uchwały w sprawie przekazania skargi rad pedagogicznych PSP 
w Przewodowie Poduchownym i PSP w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. 
wg. właściwości. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 4 głosami 
„za” przy 3 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
wprowadzenie w/w projektu uchwały do porządku obrad.
Następnie Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji przedstawił proponowany porządek 
posiedzenia po wprowadzonych zmianach:
1. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2019 rok.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2019 rok.
3. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2019 rok.
4. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2019 rok.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Gzy.
7. 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 uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

8. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy.

9. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi rad pedagogicznych PSP w Przewodowie 
Poduchownym i PSP w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. wg. właściwości.

10. Raport o stanie Gminy Gzy za rok 2019:
a) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania.

11. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019:
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a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019.

b) projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy z tytułu wykonania budżetu 
za 2019 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
13. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
14. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy.
15. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Kozłówka.
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/99/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 

2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej
i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gzy

17. Przyjęcie protokołu Nr 11/2020, Nr 12/2020.
18. Sprawy bieżące gminy.
Porządek wspólnego posiedzenia Komisji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 1.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że materiały Państwo radni otrzymali i na pewno się zapoznali. 
Radny W. Świątkowski - zapytał, czy na terenie gminy są przypadki zachorowań na Covid-19? 
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że brak jest takich informacji.
Zastępca Wójta Cezary Parzychowski -  w związku z zarządzonymi wyborami sanepid miał 
obowiązek informowania o przypadkach kwarantanny. Był to okres przed 28.06. i przed 12.07.2020 r. 
Żadnych informacji nie było na czas wyborów jak i innych.
Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2019 rok stanowi załącznik nr 3 
do protokołu.
Ad. pkt 2.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że Gmina Gzy jest najbezpieczniejszą gminą w powiecie. 
Radny P. Kownacki -  zapytał czy zostanie przywrócony posterunek policji w Gminie Gzy?
Wójt C. Wojciechowski-odpowiedział, że były rozmowy na ten temat z policją. Najpierw będą chcieli 
przywrócić posterunek w gminie Zatory i Obryte oraz planowane jest powstanie nowego budynku 
komisariatu w powiecie. Po tym czasie dopiero będą rozpatrywać wniosek, z którym Gmina wystąpiła 
do komendanta policji o przywrócenie posterunku.
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2019 rok stanowi załącznik 
nr 4 do protokołu.
Ad. pkt 3.
Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2019 rok stanowi załącznik nr 5 
do protokołu.
Ad. pkt 4.
Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2019 rok stanowi załącznik 
nr 6 do protokołu.
Ad. pkt 5.
Kierownik GOPS H. Szajczyk - przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2019, która 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Ad. pkt 6.
Kierownik Referatu IOŚ Sławomir Boczkowski -  powiedział, że uchwała w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy została uchwalona przez radę 
w dniu 21.02.2020 r. Wydział Nadzoru Prawnego miał zastrzeżenie do uchwały. Został opracowany 
nowy projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Gzy zaopiniowany pozytywnie przez sanepid. Określa szczegółowo sprawy związane 
z utrzymaniem czystości na terenie gminy Gzy.
Radny A. Pychewicz -  odczytał § 17 pkt 2, który mówi: „częstotliwość opróżniania zbiorników 
bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych ( z osadów ściekowych) wynika z ich eksploatacji 
jednak nie rzadziej niż raz na kwartał’*. Uważał, że to jest nadmierne wejście w kompetencję 
użytkowników - mieszkańców. Dodał, że nie każdy ma potrzebę opróżniania zbiorników 
bezodpływowych raz na kwartał ze względu na zróżnicowanie zamieszkających osób w danym 
gospodarstwie.
Kierownik Referatu S. Boczkowski - odpowiedział, że nie ma ustawowego obowiązku częstotliwości 
opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Radny A. Pychewicz -  zaproponował, aby wprowadzić poprawką zamiast „jednak nie rzadziej raz na 
kwartał’ na , jednak nie rzadziej niż raz na rok”
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że Państwo radni mają możliwość przegłosowania poprawki, 
gdzie po zaopiniowaniu poprawki Gmina będzie musiała wystąpić do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie 
wprowadzenie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy 
w rozdziale 4 § 17 pkt 2 „ nie rzadziej niż raz na kwartał” zamienić na „ nie rzadziej niż raz na rok”. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała zaproponowaną poprawkę. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  również 
poddała pod głosowanie wprowadzenie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Gzy w rozdziale 4 § 17 pkt 2 „ nie rzadziej niż raz na kwartał” zamienić na „ nie rzadziej 
niż raz na rok”. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami 
„za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
wprowadzoną poprawkę.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy po 
wprowadzonych zmianach. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 
7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Gzy proponowany na sesję Rady Gminy.
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 po wprowadzonych zmianach. Komisja w obecności 6 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 6 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 8 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 7.
Kierownik Referatu S. Boczkowski -  powiedział, że to jest uchwała, która uszczegóławia sposób 
i zakres usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Radny W. Czapliński -  zapytał, gdzie można wyrzucać leki weterynaryjne, przeterminowane? 
Kierownik Referatu S. Boczkowski -  odpowiedział, że powinno się je zwracać, tam gdzie zostały 
zakupione.
Radny A. Pychewicz -  zapytał czy wcześniej w uchwale nie była zawarta ilość oddawanych odpadów 
komunalnych i rozbiórkowych 300 kg/osobę, a teraz jest 300 kg na gospodarstwo domowe? 
Kierownik Referatu S. Boczkowski -  powiedział, że są to odpady rozbiórkowe oddawane raz na jakiś 
czas.
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że należy zwrócić uwagę ile mieszkańcy będą płacić za odpady. 
Płacone jest według tony w kwocie ponad 1.300,00 zł. Uważał, że przy zmianie z 300 kg 
na gospodarstwo domowe na 300 kg na osobę to może się wiązać z podwyższeniem stawki.
Radny A. Pychewicz -  zaproponował, aby zostawić 300 kg na osobę.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że gdy odpadów będzie miał dany mieszkaniec więcej to może 
zwiększyć ilość osób w deklaracji. Natomiast w następnym miesiącu może złożyć deklarację 
zmniejszającą.
Przewodniczący Rady Zdzisław Kaczorowski -  powiedział, że w tym przypadku zawinił 
ustawodawca. Firmy odbierające podnoszą koszty, gdzie następnie podnoszą Gminie, a gmina 
mieszkańcom i to jest niesprawiedliwe. Uważał jednak, że zwiększanie tych obciążeń może się 
przełożyć na cenę stawki.
Radna E. Oleksa -  zapytała czy należy wcześniej ustalić, gdy mieszkaniec chce oddać odpady 
do PSZOKu?
Kierownik Referatu S. Boczkowski -  odpowiedział, że nie trzeba, bo zazwyczaj jest zawsze 
pracownik. W każdą środę od godz. 9.00-15.00.
Radny A. Pychewicz -  zapytał co robić ze styropianem?
Kierownik Referatu S. Boczkowski -  odpowiedział, że są specjalne instytucje, firmy do odbioru, gdzie 
należy za ten odbiór zapłacić. Nie wolno również przywozić części samochodowych tylko można oddać 
małe opony samochodowe.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że mieszkańcy mają prośbę, która dotyczy źle postawionego 
kontenera w PSZOKu. Proszą, aby ustawić go tak, aby było wygodniej te odpady wrzucać.
Kierownik Referatu S. Boczkowski -  odpowiedział, że zostanie ustawiony tak, żeby było wygodnie 
mieszkańcom.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie 
wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały z „300 kg na gospodarstwo domowe” na „300 kg na osobę”. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 3 głosami „za” przy 
3 głosach „przeciwnych” oraz ł głosie „wstrzymującym” nie wprowadziła proponowanej poprawkę. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  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 uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 4 głosami 
„za” przy 1 głosie „przeciwnym” oraz 2 głosach „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 uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -  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 uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 
3 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” 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 uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 9 
do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że zmiana dotyczy brzemienia § 17 regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Gzy, wprowadzona została w celu 
usunięcia zapisów, które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Umocowanie 
do uchwalenia regulaminu znajduje się w art. 30 ust. 6 pkt. 2 Karta Nauczyciela jednakże upoważnienie 
dotyczy tylko określenia szczegółowych warunków obliczania, wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe. Nie uprawnia do określenia warunków przyznawania tego wynagrodzenia za nie 
zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Mimo to organy prowadzące niejednokrotnie regulowały 
tą kwestię co dawało Wojewodom podstawę do uchylenia postanowień w tym zakresie w trybie 
rozstrzygnięcia nadzorczego jako wykraczające poza uprawnienia rady. Dla uporządkowania 
i podsumowania wprowadzonych zmian w § 17 ust. 3 zapisano, że wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za faktycznie zrealizowane godziny 
i wypłaca się je z dołu.
Radny A. Pychewicz -  zapytał czy organ nadzorczy zakwestionował brzmienie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli z 2019 roku?
Wójt C. Wojciechowski - jeszcze nie. Gmina posiada opinię prawną, że jest niezgodna z ustawą. 
W tej kwestii przedstawił radzie propozycję zmiany regulaminu.
Radny A. Pychewicz -  zapytał kto wystawił tą opinię prawną?
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że opinię przedstawił radca prawny Michał Saganek, która 
została dostarczona przez Panie dyrektorki szkół publicznych.
Radny A. Pychewicz - dodał, że jeżeli nie odbyły się zajęcia nie z powodu nauczyciela, a zdarzenia 
losowego to wynagrodzenie się należało, a teraz w tej uchwale tylko będzie przysługiwało za godziny 
faktycznie zrealizowane.
Radna E. Oleksa -  zapytała podając przykład, jeżeli zdarzy się znów sytuacja zawieszenia szkoły 
i nauczyciel ma 18 godzin pensum i 3 godziny ponadwymiarowe, co stanowi 21 godzin, które musi
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przepracować. Ma przeprowadzone 18 godzin i czy może przepracować te 3 godziny 
ponadwymiarowe?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że może przepracować, jeżeli faktycznie będą te godziny 
przeprowadzone i wtedy należy się za to wynagrodzenie.
Radny A. Pychewicz -  zapytał, kto stwierdzi tą faktyczność przeprowadzonych zajęć?
Skarbnik E. Karpowicz -  w czasie zawieszenie zajęć Ministerstwo Edukacji wydało rozporządzenie 
i zgodnie z zapisem § 7 zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 
sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie 
rozporządzenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz 
w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w ramach godzin ponadwymiarowych,
0 których mowa w art. 35 Karty Nauczyciela i § 2 „ dyrektor jednostki systemu oświaty ustala zasady 
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia”. Na dyrektorach szkół spoczywał obowiązek 
ustalenia zasad jak danemu nauczycielowi zalicza godziny do pensum, a co zalicza do godzin 
ponadwymiarowych. Jej zdaniem do tej pory organ prowadzący nie otrzymał zasad ustalonych 
do zaliczania pensum i godzin ponadwymiarowych.
Radna E. Oleksa -  zapytała, czy jeżeli nauczyciele jadą na wycieczkę z dziećmi czy oni też będą mieli 
za to płatne?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że tak jak Pan Wójt wspomniał, że za godziny 
ponadwymiarowe faktycznie zrealizowane. Rada nie ma uprawnienia do tego, aby określać kiedy 
należy się wynagrodzenia za te godziny. Może określić tylko sposób, warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia.
Radny W. Żbikowski -  powiedział, że nauczyciele powinni przekazać informacji dyrektorkom kiedy
1 ile godzin zdalnie przepracowali, a z kolei organowi prowadzącemu. Szkoła była zamknięta, 
ale zdalnie pracowali.
Radny M. Sierzan - zapytał, w jaki sposób dyrektorka ma udowodnić , że takie zajęcia zdalne się 
odbyły?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że to jest kwestia Pani dyrektor. Jeżeli ma dokonać kontroli 
wstępnej dokumentów dotyczącego wypłaty godzin ponadwymiarowych to musi być sprawdzona 
rzetelność dokumentu. Gmina nie posiada dokumentu na czym to może sprawdzić ani żadnych 
ustalonych zasad, bo wcześniej wynikało to z arkusza organizacyjnego ile godzin pensum, a ile godzin 
ponadwymiarowych. Jej zdaniem na czas pandemii arkusz organizacyjny przestał działać. 
W rozporządzeniu, które czytała Panie dyrektorki dostały uprawnienia, w którym same decydują 
co nauczycielowi zaliczają w godzinach pracy, a co zaliczają do godzin ponadwymiarowych, 
sprawdzają wyniki i rozliczają nauczycieli z przeprowadzonych godzin. Odczytała co napisało 
Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 8 maja 2020 r. w sprawie zasady naliczania godzin 
ponadwymiarowych poszczególnych zajęć.
Radny A. Pychewicz -  zapytał, skoro do tej pory Pani dyrektor decydowała o zaliczaniu godzin 
ponadwymiarowych to co po jest uchwała?
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Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że uchwała ma doprowadzić do zgodności z prawem. 
Są orzeczenia Wojewody, które uchylają tę uchwałę w związku z tym, że radni nie mają kompetencji, 
aby określać warunki przyznawania wynagrodzenia jeśli te godziny się nie odbyły.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że zgodnie z opinią prawną ktoś zakwestionował zgodność 
tej uchwały z prawem.
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że przedstawia radzie propozycje zmian, żeby było zgodnie 
z obowiązującym prawem, a decyzję pozostawia radzie.
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  powiedział, że rozmawiał z wieloma radcami i rzeczywiście 
pojawia się luka prawna. Gminy, które dokonywały taki zapis poszły być może za daleko w tym 
kierunku. Twierdzą, że nie ma jednoznacznej podstawy prawnej na podstawie, której powinno się to 
usunąć. Tylko powołanie się na wyroki sądu. Zapytał czy jest potrzeba zmieniać regulamin teraz 
z uwagi na powoływanie się na wyroki sądu, które są dotyczą konkretnych spraw?
Radny A. Pychewicz -  przytoczył fragment wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach : „ Wojewoda świętokrzyski uznał, że sposób wyliczenia unormowany w przepisie uchwały 
spowodował by, że w niektórych tygodniach planu przeciętnie otrzymałby wynagrodzenie 
za przydzielone mu i nie zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Prawo takiego wynagrodzenie 
wynika z przepisów Prawa Pracy. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądu 
administracyjnego
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że radca prawny powołuje się na Kodeks Pracy, ale jeżeli 
są przepisy szczególne, w tym Karta Nauczyciela to przepis szczególny ma wyższe wagę nad Kodeksem 
Pracy.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że w materiałach jest opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdzie 
nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów zmieniających nauczycielom wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że nie powołują się na podstawę prawną, tylko po prostu nie 
wyrażają zgody.
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że Gmina Gzy nie jest pierwszą gmina, która zmienia ten zapis. 
Gmina Sońsk w m-c kwietniu zmieniła, a gmina Pokrzywnica wcale takiego zapisu nie miała 
w regulaminie.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że gdy zaczęła się epidemia było wydane rozporządzenie ministra, 
które w tym zakresie rozstrzyga i okazuje się, ze podjęte uchwały niezgodne są z tym rozporządzeniem. 
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że radca prawny gminny wskazał uwagę na to, że zawieszenie 
zajęć nie nastąpiło z winy pracodawcy. Tutaj zadziałały organy władzy rządowej Ministerstwo 
Edukacji. Jeżeli chodzi o ten stan prawny to nie ma jeszcze rozstrzygnięć sądowych, które by pozwalały 
Gminie brać z kogoś przykład. Panie dyrektorki podpisują dokument, zatwierdzają wypłatę, a nie 
będzie podstaw prawnych do wypłaty. Realizowała będzie Państwa uchwałę, ale odpowiedzialność 
w tej chwili spada na radnych.
Dyrektor PSP w Skaszewo Włościańskie -  powiedziała, że epidemia to trudny okres, gdzie 
nauczyciele siedzieli w domu i intensywnie pracowali , gdzie więcej poświęcali niż było w planie. 
Kontrolowanie uczniów na zajęciach wymagało dużo czasu, bo do każdego ucznia należało dotrzeć 
indywidualnie, ocenić każdą pracę w sposób opisowy. Do każdego ucznia codziennie pisane były 
e-maile. Dodała, że nie było żadnych podstaw prawnych, które by zawiesiły działanie obowiązującego 
arkusza organizacyjnego. W arkuszu organizacyjnym każdy nauczyciel ma przydzielone określone
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zajęcia, gdzie część zajęć jest w wymiarze obowiązkowym, a część w wymiarze nadobowiązkowym 
tzw. godziny nadliczbowe. Problem jest z godzinami nadliczbowymi. Zgodnie z rozporządzeniem 
opracowały regulamin pracy zdalnej i procedury nauczania na odległość. Dokumenty został przekazane 
do Urzędu Gminy. Na koniec m-ca sporządzane było zestawienie godzin realizowanych i godzin 
nadliczbowych. Dostały informację, że nie złożyły stosownych dokumentów. Powołując się na 
regulamin wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Gzy § 17 pkt 3. 
W związku ze zdalną szkołą, każdy nauczyciel na koniec tygodnia przysyłał do dyrektora informacje w 
formie tabelarycznej dotyczącą zrealizowanych godzin. Wcześniej było to wykonywane w dzienniku 
szkolnym. Taka dokumentacja znajduje się w szkole. Dodała, że to nie jest tak że szkoła nie podaje 
organowi prowadzącemu albo wymyślamy. To są godziny ujęte w arkuszu organizacyjnym pracy 
szkoły. Na podstawie tego arkusz zgodnie z przydziałem jest sporządzony tygodniowy rozkład zajęć. 
I zgodnie z tymi dokumentami nauczyciele prowadzili zajęcia. Więc nie wie jaka jest podstawa, aby 
kwestionować i zmieniać, ograniczać ilości godzin. Uważała, że nauczyciele przez ten okres pracowali 
ze zdwojoną siłą wysyłając ponad 500 e -maili.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że rozporządzenie w sprawie arkusza organizacyjnego 
Ministra Edukacji to ta sama ranga jak rozporządzenie wydane w czasie pandemii dotyczącego tego, 
że to dyrektor ustala zasady zaliczania godzin pracy nauczyciela do pensum i tych do godzin 
ponadwymiarowych. Faktycznie obie panie dyrektorki przysłały regulamin pracy zdalnej. Jedyny zapis 
który mógłby się odnosić do tych zasad to § 3 prawa i obowiązki pracodawcy. Pracodawca ma 
możliwość kontrolowania pracy zdalnej oraz żądać od pracownika informacji o jej wynikach. 
Pracodawca zobowiązuje się do przekazywania zadań do wykonania pracownikowi, udzielania 
informacji merytorycznych oraz organizowania procesów pracy w sposób umożliwiający 
pracownikowi pracę zdalną. Jej zdaniem nie ma żadnych zasad określonych do zaliczania godzin pracy 
do pensum i do godzin ponadwymiarowych. Wpływa to do organu prowadzącego 29 kwietnia 2020 r. 
-  zarządzenia z dn. 23 marca 2020 r. wraz z załącznikiem -  regulaminem. W maju wpływają również 
procedury organizacji pracy szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w PSP 
w Skaszewie Włościańskim. Odczytała cały rozdział 5 dotyczący zasad rozliczania czasu pracy 
nauczycieli zajęć realizowanych w ramach z wykorzystaniem zasad i metod techniki kształcenia 
na odległość lub innego sposobu kształcenia. Składający się z trzech punktów:
„ ust. 1 nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 
innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio 
z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane 
w ramach godzin ponadwymiarowych.
ust. 2 nauczyciele realizujący zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 
innego sposobu kształcenia otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokościach 
wynikających z ich uprawnień.
ust. 3 za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, jeżeli natomiast 
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w określonym czasie niektórzy nauczyciele nie będą 
świadczyli pracy, zastosowanie ma art. 81 § 1 Kodeksu Pracy, który stanowi, że pracownikowi za czas 
nie wykonywanej pracy jeżeli był gotów do jej wykonania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących 
pracodawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania.”
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Dodała, że Państwo radni niech sami ocenią, czy zostały określone zasady do zaliczania godzin pracy 
do pensum i do godzin ponadwymiarowych.
Odczytała również pismo, które wpłynęło do organu prowadzącego w dniu 20 kwietnia 2020 r. 
„w odpowiedzi na pismo w sprawie zasad rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli 
realizujących zdalne nauczania, uprzejmie informuję, że zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi 
w regulaminie pracy zdalnej , ( gdzie czytała w/w regulamin) w PSP Przewodowie i PSP Skaszewie 
( jednakowa treść pism obu szkół) wszyscy nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość w wymiarze zgodnym z przydziałem czynności. Realizacja godzin 
podlega nadzorowi pedagogicznemu sprawowanemu przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oświatowego i jest udokumentowana w formie pisemnej oraz stanowi składową część 
dokumentacji przebiegu nauczania. Nadmieniła, że wynagrodzenie nauczycieli nalicza się zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości 
minimalnej stawek wynagrodzenia zasadniczego, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy oraz uchwały 
rady gminy w sprawie regulaminu wynagradzania”.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że dyrektorki piszą, że nauczyciele zrealizowali te godziny. 
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że wydatki ze środków publicznych powinny być ponoszone 
w sposób celowy, oszczędny i z uzyskaniem najlepszych efektów najtańszym nakładem. Uważa , że 
nie wynika z tego dokumentu dyrektorów szkół jak ponoszone są wydatki. Obowiązek dokonania 
kontroli wstępnej tego wydatku nie został spełniony.
Radny A. Pychewicz -  jakim dokumentem powinny określone być te zasady?
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że powinno to być zarządzenie Pani dyrektor.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że godzina wymiarowa nie równa w tych trudnych czasach 
godzinie ponadwymiarowej. Zastanówmy się na nauczycielami nie tablicowymi i przedszkolnymi. 
W oddziale przedszkolnym liczba godzin do zrealizowania tj. 23, a nauczyciel ma pensum 22 godziny 
i wypłacano mu jeszcze 1 godzinę ponadwymiarową i czy ona jest faktycznie , celowo zrealizowana. 
Nauczyciel świetlicy - czy zajęcia miały jakiś cel? Czytała dużo w intemecie czy nauczyciel 
świetlicowy i nauczyciel bibliotekarz miał uzasadnioną wypłatę wynagrodzenia, bo pomagał 
nauczycielowi tablicowemu w rozsyłaniu tych e-maili .
Radny W. Zbikowski -  powiedział, że może właśnie o to chodzi panie dyrektorki przekazały mało 
informacji na papierze , że panie świetlicowe pomagały innym nauczycielom, a wtedy zaliczamy. 
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że tu chodzi o dokumenty, które powinny być uzupełnione przez 
dyrektorki.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że otrzymuje taki dokument od dyrektorek przedstawiający 
wykaz zrealizowanych godzin, tylko zanim dokument trawi do realizacji i zostanie podpisany przelew 
to ona ma obowiązek wynikający z ustawy o finansach publicznych dokonania kontroli wstępnej tego 
wydatku. Sprawdzić zgodność operacji gospodarczej i finansowej z planem finansowym . W szkołach 
były zapewnione środki na wypłatę godzin ponadwymiarowych z racji czy będzie pandemia czy nie. 
Druga rzecz to kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych 
finansowych. Złożenie tego podpisu oznacza, ze nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionych przez 
właściwych pracowników oceny prawidłowości operacji i jej zgodności z prawem. To są pieniądze 
publiczne i nie ma na to wyroków sądu, bo sprawa jest świeża i nie ma podstaw, aby panie dyrektorki 
twierdziły, że tylko i wyłącznie arkusz organizacyjny stanowi podstawę do wypłaty godzin
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ponadwymiarowych. Jeżeli Panie dyrektorki tak uważały, to miały czas aby zmienić arkusz 
organizacyjny, żeby wydatki dokonać w kwotach celowych.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że tak jak mówiła Pani Skarbnik nauczycielowi przedszkola 
z arkusza organizacyjnego wynika 22 godziny pensum i zostały wypłacone, mimo tego że nie opiekował 
się dziećmi w tym czasie, bo opiekę sprawowali rodzice. Jeżeli chodzi o tą jedną godzinę 
ponadwymiarową to jest problem.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że na stronie Samorządowej Polskiej Agencji Prasowej jest 
artykuł o spotkaniu ministra z samorządami, którzy wnioskują żeby zlikwidować 14-stkę, czyli dodatek 
uzupełniający wypłacany nauczycielom w styczniu z powodu tego, że mają duże oszczędności, jeśli 
chodzi o wypłatę godzin ponadwymiarowych w okresie pandemii, żeby uzupełnić braki. Nie mówiła, 
że nie ma celu w tych wydatkach, ale nie posiada dokumentów, żeby to potwierdzić.
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że jak można udowodnić w razie kontroli, że są zrealizowane godziny 
świetlicowe jak dzieci nie ma. Natomiast godziny przedmiotowe nikt nie kwestionował i zostały 
wypłacone.
Dyrektor PSP w Skaszewo Włościańskie -  powiedziała, że nie było rozporządzenia, które 
by nakładało obowiązek na dyrektora na sporządzanie aneksów do arkusza organizacji. Ma 
dokumentację nauczycieli z poszczególnych tygodni, że nauczyciele zajęcia prowadzili.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że rozporządzenie mówi wyraźnie, ze powinno być zgodnie 
z zasadami rozporządzenia. Godziny świetlicowe były realizowane przez rodziców, którzy opiekowali 
się dziećmi. W rozporządzeniu wyszło, ze te część godzin, gdzie rodzice otrzymali zasiłki opiekuńcze 
nie pracowali, a opiekowali się dziećmi i te pieniądze powinny trawić do rodziców. Trafiły, a takich 
zajęć w szkole nie powinno być.
Dyrektor PSP w Skaszewo Włościańskie -  powiedziała, że zajęcia pedagoga i świetlicowe nie 
ograniczają się do tego, że tylko pilnuje dzieci, ale ma też inne zadania tj. pomaga w odrabianiu lekcji, 
rozwijać zdolności ucznia.
Radny P. Zaremba -  powiedział z własnego doświadczenie, że praca zdalna nie wyszła nikomu na 
zdrowie. Nauczyciele nie ograniczali się do 5 dni w tygodniu, ale też w weekendy. Bywało tak, że dzieci 
dostęp miały do komunikatorów jak rodzice byli w domu. Każda szkoła musiała wypracować swoje 
wytyczne na czas zdalnej szkoły.
Dyrektor PSP w Przewodowo Poduchownym - powiedziała, że w szkole PSP Przewodowo 
Poduchownym odbyło się szkolenie rad pedagogicznych w zakresie zdalnej szkoły. Dwa dni było na 
przygotowanie całej dokumentacji. Nie było czasu na przemyślane działanie. Wszyscy nauczyciele 
starali się jak najlepiej, w tym trudnym czasie.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że były wykorzystywane różne systemy, ale nie była platforma 
z „Nowoczesnej Edukacji”, którą szkoły posiadają. Platforma była zakupiona 2 lata wcześniej, gdzie 
realizowane były szkolenia. Były do wykorzystania różne programy w zakresie tej platformy, tylko 
później nikt z tego nie korzystał.
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski-powiedział, że pokazywała Pani Skarbnik dokumenty szkoły 
i zapytał, gdyby te zasady były dobrze opracowane, to nie byłoby problemu?
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że oczywiście. Panie dyrektorki dałyby dokument, żeby można 
było dokonać wstępnej kontroli dokumentu. Panie dyrektorki zaprosiły, aby wszystko było na piśmie, 
więc próbowała kontaktować się z paniami na piśmie. Zapytała czy Państwo radni znaleźli zasady 
rozliczania godzin w tych dokumentach? Było spotkanie z paniami dyrektorkami, gdzie również
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był Pan Wójt i Zastępca oraz pracownik urzędu, który zajmuje się sprawami oświaty. Uważała, że 
powinno być napisane, że 15 godzin nauczyciel świetlicowy pomagał nauczycielowi tablicowemu 
i dlatego należy mu wypłacić za godziny ponadwymiarowe. Uważała, że są to dwa równoważne 
rozporządzenia i w tej chwili na czas obowiązującej pandemii wyższą rangę ma rozporządzenie te, które 
dyrektorom obligowało do sporządzenia zasad i zaliczania godzin do pensum bądź do godzin 
ponadwymiarowych.
Dyrektor PSP w Skaszewo Włościańskie -  uważała, że takie zasady zostały określone w regulaminie 
organizacyjnym.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że to jest słowo przeciwko słowo. Powinno się usiąść i porozmawiać, 
aby zgoda była. Cały czas jest wojna z oświatą i szukanie oszczędności. Jak się wszystko zamknie, 
to co pozostanie w naszej gminie, bo ta sytuacja tak wygląda.
Radny W. Czapliński -  powiedział, że subwencji wystarcza tylko na połowę wydatków, dlatego 
gospodarz szuka oszczędności. Cały budżet wyda się na oświatę, a gdzie pozostałe inwestycje.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że oszczędzać, ale nie kosztem dzieci. Dodała, że trzeba się 
dogadywać.
Radny W. Żbikowski -  uważał, że skoro jest nadzór organu prowadzącego, to przecież można się 
spytać jak, skąd i dlaczego.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że jak się pytała o SSP w Gzach to odpowiedzi nie otrzymała.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że SSP w Gzach uczy dzieci za subwencję w kwocie 
ok. 11.000,00 zł na dziecko. Szkoły publiczne mają subwencję ponad 20.000,00 zł na dziecko. Żywy 
przykład, że oszczędności mogą być.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że to są pieniądze publiczne i nie ma pretensji, że szkoła SSP w Gzach 
otrzymała. Powinno być jawnie, że tyle i tyle pieniędzy otrzymała ta i ta szkoła .
Radny W. Czapliński -  powiedział, że nikt nie ukrywa budżetu szkół, to są informacje publiczne. 
Radny P. Kownacki -  powiedział, że brak jest dialogu między Urzędem Gminy, a szkołami. 
Nauczyciel jest powołany na drugim miejscu po rodzicach, aby uczyć i ukierunkować dzieci.
Dyrektor PSP w Skaszewo Włościańskie -  zapytała, czy jeżeli będzie zmieniony § 17 pkt 3 przez 
Państwa radnych to w jaki sposób byłyby zaliczane i przez kogo godziny nadliczbowe nauczycieli? 
Podając przykład, gdzie uczniowie pojechali na wycieczkę i nauczyciel sprawuje opiekę podczas 
wycieczki. Faktycznie 4 godziny dydaktyczne nie zostały zrealizowane przez nauczyciela, a nauczyciel 
świadczy pracę 8 godzin opieki, to kto za te godziny pozostałe zapłaci? Oraz w przypadku, gdy 
nauczyciel sprawuje opiekę w szkole nad dziećmi, które nie pojechały na wycieczkę, bo są to klasy 
mieszane. W szkołach małych organizowane są wycieczki dla wszystkich klas. Zapytała to kto zapłaci 
mu za te godziny opiekuńcze? Z tym, że godziny nie będą zrealizowane zgodnie z rozkładem tylko 
inaczej.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że pracuje w ramach zastępstwa, gdzie sprawuje opiekę. 
Są faktycznie wykonane, gdzie wynagrodzenie się należy.
Radny A. Pychewicz -  w jaki sposób będzie definiowana faktyczna godzina?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że świadczył godzinę opiekuńczą na czas wycieczki. 
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  powiedział, że nauczyciele bardzo rzadko mają dużo godzin 
ponadwymiarowych. Przykładem są jego koleżanki z pracy. Brakuje nauczycieli i dostają takie etaty. 
Uważał, że jest brak precyzji w tym zapisie. Mówi się o losowych przypadkach nauczycieli, którzy
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trafiają na urlop zdrowotny. Uważał, że nie ma tu żadnego naruszenia prawa. Jeżeli Wojewoda tamtą 
uchwałę przyjął, a tą uzna za niezgodną z prawem to ją  po prostu uchyli.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli. Komisja w obecności 
7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 3 głosami „za” przy 4 głosie „przeciwnych” oraz 
0 głosach „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę 
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 2 głosami „za” 
przy 3 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” negatywnie zaopiniowała projekt 
uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli proponowany na sesję 
Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9.
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  powiedział, że otrzymaliście Państwo radni pismo od dwóch 
rad pedagogicznych, gdzie zapewne każdy się zapoznał. Pismo te skierowane było do Wójta Gminy, 
Przewodniczącego Rady oraz do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po konsultacji z wnioskodawcami 
oraz radcą prawnym uznał, że jest to skarga, bo występują konkretne zarzuty. Ustalił, że pismo jest nie 
właściwie skierowane w części. Przygotował projekt uchwały, który następnie odczytał.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że korzystając okazji, gdzie na sali są 4 osoby, które podpisały 
się pod pismem to chciałby wyjaśnić jedną rzecz. Powiedziano w piśmie, że „Pani Skarbnik publicznie 
wyraża, że zrobi porządek ze szkołami publicznymi”. Zapytała kiedy, gdzie, kto był przy tym, 
że wypowiedziała takie słowa ?
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że akurat tego projekt uchwały nie posiada, a zasada jest 
taka, że powinien być zaopiniowany przez radcę prawnego.
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  odpowiedział, że radca prawny zna tą uchwałę.
Radny W. Zbikowski -  zapytał, czy na projekcie uchwały jest pieczątka radcy prawnego?
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że warto zapoznać się ze Statutem, gdzie Państwo radni go 
uchwalili § 54, który brzmi: „Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy analiza i opiniowanie 
skierowanych do Rady Gminy:
1) skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
2) wniosków;
3) petycji.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji może przyjmować do protokołu skargi i wnioski wnoszone 
do Rady Gminy ustnie.
§55. Jeżeli Rada Gminy uzna, że nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, 
przekazuje ją niezwłocznie właściwemu organowi.” Dodał, że jest specjalny tryb procedowania, 
zajmowania się sprawą tj. :
„Z przebiegu posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji sporządza się protokół, gdzie Komisja 
skarg, wniosków i petycji, badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku, 
że Pan Przewodniczący stwierdza, ze jest to skarga może:
1) wystąpić do Wójta Gminy albo do właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej 
z wnioskiem o zajęcie stanowiska;



- 15-

2) zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia;
3) przeprowadzić czynności kontrolne. § 43, 45, 46 i 47 stosuje się odpowiednio.
3. Komisja skarg, wniosków i petycji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym 
mowa w ust. 2, wydaje opinię w formie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów oraz przekazuje ją Przewodniczącemu Rady”.
Zapytał czy jest opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w tej sprawie?
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  odpowiedział, że bezpośrednio sam projekt uchwały zna 
radca prawny.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że posiada takie informacje na temat „ że zrobi porządek 
ze szkołami publicznymi” to na spotkaniu rad pedagogicznych wyszło, że „załatwię szkoły publiczne”. 
Pani Emilia powiedziała na ostatniej sesji, że trzeba wyjaśnić „ załatwię szkoły publiczne”. Prosi, aby 
to wyjaśnić, bo jest to krzywdzące i zniesławiające .
Dyrektor PSP w Skaszewo Włościańskie -  odpowiedziała, że nie chce ujawniać źródła informacji. 
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że tak jak przytoczył obowiązek statutowy skierowania 
pisma, skoro uznane jest jako skarga do Komisji skarg, wniosków i petycji, a komisja zwraca się 
z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie.
Radny M. Sierzan -  zapytał na kogo rozpatrywane są skargi przez Komisję skarg, wniosków i petycji? 
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że skoro zostało zakwalifikowane jako skarga 
to Przewodniczący Rady powinien przekazać do Komisji skarg, wniosków i petycji, żeby wydała 
w tym zakresie opinię. Komisja skarg, wniosków i petycji ma 7 dni na zajęcie stanowiska od dnia 
otrzymania od Przewodniczącego Rady. Prawdopodobnie w/w komisja odniesie się do tego i będzie 
wyjaśniała sprawę skargi na wójta, co jest przygotowany projekt przez Przewodniczącego Rady. 
Natomiast w pozostałym zakresie wyda opinię, że organem właściwym do rozpatrywania skargi na 
Skarbnika Gminy i Zastępcę Wójta jest Wójt Gminy. Komisja skarg, wniosków i petycji przygotowuje 
uchwałę, gdzie pozostałe komisje mogą procedować.
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  odpowiedział, że to nieprawda. Komisja skarg, wniosków 
i petycji jest organem doradczym, a decyzję podejmuje rada. Skierowanie do komisji jest działaniem 
niewłaściwym.
Radny W, Żbikowski -  zapytał, to po co jest Komisja skarg, wniosków i petycji?
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  odpowiedział, że ta komisja rozpatruje skargę w przypadku, 
gdy jest organem kompetentnym do rozpatrywania.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że jest wniosek na Wójta, Zastępcę Wójta i Skarbnika 
Gminy. § 56 ust. 3 mówi „Komisja skarg, wniosków i petycji, po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 2, wydaje opinię w formie uchwały przyjętej w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów oraz przekazuje ją Przewodniczącemu Rady”. A potem 
Przewodniczący z taką opinią powinien w uzasadnieniu przytoczyć jaka jest opinia Komisji skarg, 
wniosków i petycji w tym zakresie.
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  powiedział, że nie ma takiej potrzeby. Komisja skarg, 
wniosków i petycji nie jest kompetentna do rozpatrywania tej skargi. Taką decyzje podejmuje rada. 
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że wyraża swoją opinię, niezależnie czy Państwu radnym 
ona się podoba. Ma obowiązek przedstawić jak wynika to z przepisów. Ostatnio Państwo podjęli 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie radnemu warunków umowy o pracę. Z tej 
uchwały wynikało, że zgodnie z uzasadnieniem. Okazało się, że tego uzasadnienia nie ma. Później
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Przewodniczący Rady do pisał uzasadnienie jako załącznik do uchwały i przesłał do Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, bo Wojewoda zakwestionował uchwałę. Skoro dopisał uzasadnienie do 
tej uchwały to zrobił to na własną odpowiedzialność.
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski-powiedział, że co w tym uzasadnieniu jest, że jest niezgodne 
z uchwałą? Odczytał Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/105/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 10 czerwca 
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie radnemu warunków umowy o pracę. Dodał, że 
mówił Panu Zastępcy W ójta, że te uzasadnienie wcale jest nie potrzebne, ale skoro otrzymał taką prośbę 
to napisał.
Radny W. Czapliński -  uważał, że informacja rad pedagogicznych jest zbyt pochopnie napisana. 
Dodał, że za daleko to wszystko poszło, gdzie to nie podoba się. Uznał, że Przewodniczący nie ustalił 
z resztą rady tematu czy to jest skarga czy informacja. Podjął sam decyzję.
Radny A. Pychewicz -  powiedział, że pismo skierowane było do Przewodniczącego Rady i miał prawo 
coś z tym zrobić.
Radny P. Zaremba -  powiedział, że szanujmy słowa. Pięknie mówią „ trzeba się dogadać”. 
Wyznaczamy priorytety, aby dążyć żeby było lepiej. Każdy czytał zawarte rzeczy w tej skardze. Relacje 
między organem prowadzącym, a dyrektorami to nauczyciele nie byli w to zagłębiani. Podpisał się pod 
tym pismem dlatego, że jest w grupie społecznej -  podpisują wszyscy to podpisałem. Połowy rzeczy 
nauczyciele nie wiedzą, bo nikt nas nie informował jak przebiegało każde spotkanie dyrektorów 
z organem prowadzącym.
Radna E. Oleksa -  uważała, że jak się podpisuje to jest się świadomym czego dotyczy.
Radny W. Zbikowski -  powiedział, że Wójt Gminy buduje drogi, pisze się wnioski o dofinansowania, 
gdzie pieniądze otrzymuje. Duża zasługa jest w tym również Zastępcy Wójta, który wykonuje swoją 
pracę należycie, pracuje do późna w Urzędzie sprawdza wnioski i szuka pieniędzy, gdzie można 
zaoszczędzić i pozyskać.
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  powiedział, że to jakieś nieporozumienie. Najważniejszym 
celem jest, aby dojść do porozumienia i wypracowanie zasad współpracy. Uzdrowienie prawidłowych 
relacji komunikowania się. Uważał, że należy szukać przyczyn. Stwierdził, że powinna być 
wypracowana metoda współpracy. Dodał, że może i jest niezastosowana odpowiednia procedura tak 
jak mówi Pan Zastępca Wójta. 1 wniosek powinien iść najpierw na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 
Tak naprawdę jest organem doradczym, tylko Państwo radni decydują. Uważał, że to wszystko zabmęło 
za daleko. W grudniu prosił Wójta, aby się spotkać nawet w takim gronie, gdzie Pan Wójta nie 
skorzystał. A była to prośba dyrektorek.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że najpierw był anonim, a teraz pismo od rad pedagogicznych. Uznała, 
że popiera Przewodniczącego Rady i powinniśmy dojść do porozumienia i współpracować.
Radna J. Swiderska -  powiedziała, że w ciągu poprzednich dwóch kadencji też były różne sytuacje. 
Nie da się tego oddzielić, bo subwencja przechodzi przez Gminę. Były sytuacje, kiedy nie zgadzała się 
z byłą Panią Wójt.
Wójt C. Wojciechowski - powiedział, że przed arkuszem organizacyjnym wysłał pismo do dyrektorów 
szkół jakich zmian oczekuje w arkuszu, co zostało ustalone z dyrektorami szkół. Po zatwierdzeniu 
przez Związki Zawodowe Nauczycieli arkusza organizacyjnego dyrektorki przesłały arkusz do Gminy. 
Zaproponowałem zmianę z poprawkami, które były ustalane w kwietniu z dyrektorkami oraz napisane 
zostało zatwierdzam, jeżeli zostaną wprowadzone poprawki. Następnie Związki Zawodowe zaprosiły
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na spotkanie, gdzie do porozumienia nie doszło. Uważał, że oszczędności można było znaleźć 
w arkuszu organizacyjnym.
Dyrektor PSP w Przewodowo Poduchownym - powiedziała, że zgadza się z panem Wójtem, 
że poszło to za daleko.
O godz. 19.00 wspólne posiedzenie komisji opuściła radna J. Świderska. Obecna liczba członków 
Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego -  5.
Dyrektor PSP w Skaszewo Włościańskie -  powiedziała, że dążyli do spotkania z Panem Wójtem, 
gdzie mówiła Panu Przewodniczącemu Rady o rosnącym napięciu. Zgadza się jak najbardziej z Panem 
Wójtem, że mediacje muszą być po obu stronach. Chciałaby, aby dyrektorów szkół traktować jak 
partnerów, a nie przeciwników. Są otwarte na mediacje . Zadaniem dyrektorów szkół jest zapewnienie 
jak najwyższej jakości pracy nauczania i opieki wychowania.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie przekazania skargi rad pedagogicznych PSP w Przewodowie Poduchownym i PSP 
w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. wg. właściwości. Komisja w obecności 7 członków 
Komisji uczestniczących w posiedzeniu 4 głosami „za” przy 3 głosie „przeciwnych” oraz 0 głosach 
„wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przekazania skargi rad pedagogicznych 
PSP w Przewodowie Poduchownym i PSP w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. 
wg. właściwości proponowany na sesję Rady Gminy.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
P. Zaremba -  poddał pod głosowanie projekt uchwały przekazania skargi rad pedagogicznych PSP 
w Przewodowie Poduchownym i PSP w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. wg. 
właściwości. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 3 głosami „za” 
przy 2 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały przekazania skargi rad pedagogicznych PSP w Przewodowie Poduchownym i PSP w 
Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. wg. właściwości proponowany na sesję Rady Gminy 
-  który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 10.
Wójt C. Wojciechowski - poinformował, że Raport o stanie Gminy Gzy został przekazany 
Przewodniczącemu Rady i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Raport obejmuje 
informacje dotyczące działalności organu wykonawczego Gminy ( Wójta) w zakresie realizacji 
najważniejszych zadań własnych, programów, strategii, uchwał Rady Gminy oraz osiągnięć Gminy 
w 2019 roku.
Raport o stanie Gminy Gzy stanowi załącznik nr 12 do protokołu,
a)
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania. Komisja w obecności 7 członków 
Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie 
„wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Gzy wotum zaufania na sesję Rady Gminy.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
P. Zaremba -  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gzy 
wotum zaufania. Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 4 głosami 
„za” przy 0 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt
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uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania proponowany na sesję Rady 
Gminy -  który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 11.
a)
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Gzy za rok 2019. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących 
w posiedzeniu 5 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019 na sesję Rady Gminy.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
P. Zaremba -  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019. Komisja 
w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 4 głosami „za” przy 1 głosie 
„przeciwnym” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gzy za 
rok 2019 proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
b)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 2 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy Gzy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok na sesję Rady Gminy. 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
P. Zaremba -  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy 
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących 
w posiedzeniu 4 głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy z tytułu 
wykonania budżetu za 2019 rok proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 15 
do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 12.
Skarbnik E. Karpowicz -  nastąpiło zwiększenie środków za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych i zwiększenia wydatków dla komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Wprowadzone zostało 45.290,50 zł z tytułu uzyskania pomocy w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw na montaż lamp solarnych, budowę przystanku i siłowni. Jeśli chodzi o wydatki 
to na wniosek komendanta powiatowego Policji, Gmina chce przekazać 700,00 zł na fundusz wsparcia 
policji na nagrodę dla policjanta z posterunku w Świerczach. Zwiększyć o 20.000,00 zł wydatki za 
odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. Zwiększenie o 50.000,00 zł na 
dokumentacje dotyczącą przebudowy dróg gminnych oraz 1.109,88 zł dla Straży Pożarnej 
z Przewodowa na zakup narzędzi hydraulicznych . Otrzymaliśmy 75.000,00 zł w związku 
z przyznaniem rezerwy części oświatowej z subwencji ogólnej. Pozyskane środki będą wykorzystane 
na doposażenie pracowni przyrodniczych w PSP Przewodowo. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 
180.600,00 zł z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020
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na realizację zadania „ Inwentaryzacja indywidualnych źródeł niskich emisji na terenie gminy Gzy”. 
W skrócie „inwentaryzacja kominów”. Złożona została oferta na frez asfaltowy na drogi położone 
w Gminie Gzy o 1.078,70 zł przekracza ta oferta środki zaplanowane w budżecie. Zostały przesunięte 
z zadania utwardzanie emulsją asfaltową. Odbiór folii za około 2 tygodnie, obecnie odbierają z Gminy 
Sońsk. Została podpisana umowy i wyznaczone są 3 punkty odbioru folii: Mierzeniec u Pana 
W. Czaplińskiego, przy dawnej zlewni w Gzach oraz w Begnie na placu OSP. Dodała, że o 50.000,00 
zł zostaną zwiększone wydatki majątkowe na zadanie „ Adaptacja pomieszczeń na archiwum 
zakładowe wraz z zakupem wyposażenia” i o 616, 10 zł zwiększone dochody i wydatki, bo nastąpił 
zwrot zasiłku pielęgnacyjnego. Czekamy na otwarcie przetargu dotyczącego dowożenia dzieci.
Radna A. Chojnacka -  zapytała jakie drogi wchodzą w zakup dokumentacji technicznej ?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że wpłynęło ostatnio kilka wniosków sołectw Żebry-Falbogi, 
Wójty-Trojany, Nowe Borza, Grochy-Serwatki, Przewodowo-Parcele - petycja i wniosek o tej samej 
treści.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Gzy na sesję Rady Gminy.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
P. Zaremba -  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gzy. Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 
5 głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 
proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 13.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  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 na sesję Rady Gminy.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
P. Zaremba -  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 
Gzy na rok 2020.Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami 
„za” przy 0 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 proponowany na sesję 
Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 14.
Skarbnik E. Karpowicz -  nastąpiła zmiana przepisów RODO dotyczących załącznika - wniosku 
o udzielenie pomocy finansowej wydane informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Poza tym nie 
ma większych zmian jeśli chodzi o poprzednią uchwałę. Stypendia dla uczniów finansuje się z budżetu 
państwa w 80%, a 20% z budżetu Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
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zamieszkałych 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 regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy na sesję Rady Gminy. 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
P. Zaremba -  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania 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 głosach 
„przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Gzy zmian proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi 
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 15.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział , że zmarła Pani sołtys sołectwa Kozłówka, gdzie należy 
zarządzić uzupełniające wybory sołtysa. Będzie ustalany fundusz sołecki więc to odpowiedni czas na 
zarządzenie wyborów, a potem przeznaczenie funduszu sołeckiego we wsi Kozłówka przez 
mieszkańców.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Kozłówka. 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 
zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Kozłówka na sesję Rady Gminy.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
P. Zaremba -  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 
uzupełniających sołtysa w sołectwie Kozłówka. Komisja w obecności 5 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 
uzupełniających sołtysa w sołectwie Kozłówka proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 16.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że skreśla się z wspólnej obsługi finansowo-księgowej, 
administracyjnej i organizacyjnej jednostkę organizacyjną -  Publiczne Gimnazjum w Gzach. Ostatnie 
sprawozdanie, w którym ta jednostka występowała było z dnia 30 czerwca 2020 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/99/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016 r. 
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla 
jednostek organizacyjnych 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 zmiany uchwały Nr XX/99/2016 Rady Gminy 
Gzy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, 
administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gzy na sesję Rady Gminy. 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
P. Zaremba -  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/99/2016
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Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo- 
księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. Komisja 
w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami „za” przy 0 głosach 
„przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/99/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie 
organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek 
organizacyjnych Gminy Gzy proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 18 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 17.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie protokoły Nr 
11/2020, Nr 12/2020. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 
7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie przyjęła 
protokoły Nr 11/2020, Nr 12/2020.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
P. Zaremba -  poddał pod głosowanie protokoły Nr 11/2020, Nr 12/2020. Komisja w obecności 
5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” oraz 
0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie przyjęła protokoły Nr 11/2020, Nr 12/2020.
Ad. pkt 18.
Radny P. Kownacki -  zapytał w imieniu mieszkańców Ostaszewo Wielkie dlaczego wyłączone 
są lampy?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że ze względu oszczędności jest wyłączone w godz. 
24.00-04.00. Wyłączone jest od łczerwca 2020 r.
Radny P. Kownacki -  dodał, że ludzie czują się zagrożeni, bo kręcą się w pobliżu osoby.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że można zasygnalizować dzielnicowemu, aby odbywały się 
częstsze kontrole w tej miejscowości.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że całą dobę oświetlone jest tylko rondo w Przewodowie. Inne 
gminy również podejmują takie decyzje.
Radny W. Świątkowski -  zapytał co będzie z brakującymi znakami we wsi Słończewo? Ruch jest duży 
oraz brak znaku przejścia dla bydła.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że znaki uzupełniają mieszkańcy z funduszu sołeckiego. 
Radny A. Pychewicz -  zapytał, czy jest ustalony termin odbioru folii rolniczych?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że jak wykonawca wskaże termin odbioru. Uważał, że będzie 
to ostatni tydzień lipca. Informacja będzie opublikowana na BIP Gzy oraz sołtysi będą informowani. 
Radny P. Kownacki -  powiedział, że w Ostaszewie Wielkim jest problem z tablicą informacyjną. 
Zapytał, czy mieszkańcy mają sami zakupić, czy mogą się zwrócić do Gminy?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że tablica informacyjna kosztuje 1.600,00 zł o wymiarach 
100x100. Dodał, że jak Gmina nie będzie miała własnego udziału to jak będziemy realizować 
inwestycje.
Radna E. Oleksa -  zapytała kiedy będą wycinane pobocza?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że chciałby się zwrócić do rady z wnioskiem o zakup kosiarki 
w wysięgnikiem i ciągnik do wykaszania poboczy. Nie było by problemu z krzakami. Sprawdzić jakie 
zapotrzebowanie mocy potrzebuje taka kosiarka i ciągnik, a wtedy da jakąś kalkulację kosztu. To jest 
pomysł do zastanowienia się dla Państwa radnych.



- 22 -

Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że spółka wodna może złożyć wniosek o zakup. Gmina Maków 
otrzymała pieniądze. Składa się go prawdopodobnie do Wojewody dedykowane dla spółek wodnych. 
Radny A. Pychewicz -  zapytał ile Gmina zaoszczędziła na odśnieżaniu?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że w budżecie zaplanowana była kwota 10.000,00 zł i w takiej 
kwocie nadal zabezpieczamy albo ewentualny zakup pługa do ciągnika.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący wspólnego posiedzenia 
Komisji W. Czapliński o godz. 20.26 zamknął wspólne posiedzenie Komisji.

Protokołowała: Przewodniczył:
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