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P R O T O K Ó Ł  Nr VIII/2019
z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 29 sierpnia 2019 r. 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Zdzisława Kaczorowskiego - Przewodniczącego Rady

Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady Gminy Gzy Zdzisław Kaczorowski - o  godz. 15.40 otworzył VIII Sesję Rady 
Gminy Gzy i oświadczył, że sesja została zwołana w sposób prawidłowy. Po przywitaniu radnych 
i gości zaproszonych oświadczył również, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 
do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych , co stanowi właściwe 
ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad. pkt 2.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Gzy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 
2019 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłaty pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019 .

8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Gzy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Gzy za 2016-2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019-2024.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

13. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
14. Sprawy bieżące gminy.
15. Wolne wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie sesji.
Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pan Wójt chciałby wystąpić 
z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad?
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Do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłosił zmian, został przyjęty przez aklamację.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 3.
Skarbnik Gminy Ewa Karpowicz -  powiedziała, że w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” 
wprowadzono zmiany planu dochodów (zwiększenie o kwotę 200.148,40 zł) i wydatków (zwiększenie 
o kwotę 200.148,40 zł) dotyczące roku 2019.
Zarządzeniem Wójta zwiększono dochody i wydatki z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa 
z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów -  6.601,00 zł, 
oraz zmniejszono dochody i wydatki z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem 
na transport depozytów z przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego 20,00 zł. Łącznie 
Zarządzeniem Wójta zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.581,00 zł.
Pozostała kwota zwiększeń dochodów oraz wydatków tj. 193.567,40 zł - wynika ze zmian budżetu 
przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019. 
Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków nie zmieniają się i jest to nadal nadwyżka 
budżetowa w kwocie 579.830,05 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz 
część spłaty kredytów. Pozostała część pożyczki i wykup obligacji przeznaczone zostały z tytułu 
wolnych środków z roku 2018 w łącznej kwocie 283.074,95 zł.
W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian zmniejszenia 
łącznych nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Świadczenie usługi polegającej 
na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku 
szkolnym 2018/2019” . Zadanie zostało wykonane i zmniejszono o kwotę 13.549,40 zł, w tym limit 
wydatków dotyczący roku 2019 został zmniejszony o kwotę 8.130,68 zł.
W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zmniejszono nakłady na świadczenie 
usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy 
w roku szkolnym 2019/2020 w łącznej kwocie 12.135,00 zł, w tym na rok 2019 o kwotę 4.854,00 zł, 
na rok 2020 -  7.281,00 zł.
Zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków na rok 2019 na realizację zadania związanego 
z dostawą energii na terenie Gminy Gzy o kwotę 35.940,00 zł.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gzy.
Opinie Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20.08.2019 r. -  stanowią 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Opinie Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 20.08.2019 r. -  stanowią załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
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Radca Prawny Renata Karwowska-Renaud -  powiedziała, że w materiałach, które Państwu 
przekazano ze względu na zasadę techniki prawo zdawczej w projektach uchwał, które Państwo 
podejmą będzie jeszcze dopisane przy ustawie o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), 
po pozycji 506 będzie poz. 1309. Dodała, że wynika to z tego, że pojawił się nowy dziennik ustaw, 
który zmienia ustawę o samorządzie gminnym później niż zostały przekazane Państwu materiały. 
Stwierdziła, że istnieje konieczność dopisania. Wspomniała, że taka zmiana zostanie wprowadzona, 
natomiast to nie jest poprawka merytoryczna, ponieważ te zmiany nie mają znaczenia dla ważności 
podejmowanych przez Państwa uchwał.
Skarbnik Gminy E. Karpowicz -  odczytała treść projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr YIII/46/2019 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy została podjęta bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4.
Skarbnik Ewa Karpowicz -  powiedziała, że zwiększenie dochodów gminy wzrosło o kwotę 
193 567,40 zł w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 5 150,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 6 814,73 zł;
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych tj. 2 000,00 zł;
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2018 tj.

105 013,27 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych tj. 23 789,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na 

obsługę tego zadania tj. 1 726,00 zł;
- wpływy z odsetek związanych z nieterminową płatnością opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi tj. 600,00 zł;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu z terenu gminy 

tj. 13 774,40 zł;
Poprzednia dotacja, która była zaplanowana w budżecie to była kwota 13 081,60 zł w tym również 
wkład własny gminy w kwocie 5 606,00 zł. Dodała, że dniu dzisiejszym otrzymaliśmy decyzję 
przyznaną nam dotację zabraną, a przyznaną nam nową decyzję w wysokości 26 855,00 zł ( 100 % 
kosztów kwalifikowanych i nie jest wymagany wkład własny do realizacji tego zadania), 
zwiększono dochody z tytułu:
- środki pieniężne otrzymane na organizację dożynek gminnych tj. 5 000,00 zł;
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu

ratowniczego dla OSP Gzy tj. 29 700,00 zł.
Zwiększenia wydatków bieżących gminy wzrosło o kwotę 394 142,67 zł w tym:
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, m.in. wydatki związane

z utrzymaniem budynku po Publicznym Gimnazjum w Gzach tj. 95 000,00 zł;
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- Urzędy gmin tj. 53 940,00 zł ,w tym wydatki majątkowe 25 000,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne tj. 117 050,00 zł;
- szkoły podstawowe -  dotacja dla SSP w Gzach tj. 28 764,77 zł;
- odpłatność dla innych gmin za dzieci mieszkające na terenie

gminy gzy, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy tj. 36 000,00 zł;
- dowożenie uczniów - zwrot kosztów dowozu do szkół i przedszkoli uczniów 

niepełnosprawnych tj. 2 000,00 zł;
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego - dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach 
tj.4 302,60 zł;

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi tj. 6 814,73 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg 13 000,00 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami usuwanie azbestu tj. 13 774,40 zł;
- świetlice wiejskie tj. 15 996,17 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 12.996,17 zł;
- organizacja dożynek gminnych tj. 5 000,00 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej tj. 2 000,00 zł (środki na przewóz dzieci na basen i zawody 

sportowe)
Zwiększono wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym 
w kwocie 112 025,17 zł oraz wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 
29 350,00 zł.
Natomiast zmniejszono wydatki w łącznej kwocie 341 950,44 zł, w tym :
- wydatki bieżące PSP w Skaszewie Włościańskim o 34 712,77 zł;
- wydatki PG w Gzach o kwotę 140 440,00 zł;
- wydatki Urzędu Gminy Gzy o kwotę 166 797,67 zł, w tym w rozdziale drogi publiczne gminne 

tj. 90 000.00 z ł , w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami ( wydatki dotyczące 
funduszu sołeckiego uporządkowania działki we wsi Porzowo);

- wydatki rady gminy w kwocie 21 490,00 zł;
- wydatki dotyczące obsługi długu o kwotę 15 000,00 zł;
- dotację dla SSP w Gzach ( dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych tj. 11 191,20 zł 

oraz odpłatności z naszej gminy za dzieci za uczęszczających do oddziałów przedszkolnych 
do innych gmin tj. 5 000,00 zł;

- wydatki dotyczące ochrony środowiska o kwotę 11 120,30 zł.
Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej 
w łącznej kwocie 295 178,24 zł w tym:
- przeniesienia w planie finansowym Urzędu Gminy w kwocie 143 188,43 zł;
- przeniesienia w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie 

Poduchownym 69 118,46 zł;
- przeniesienia w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie 

Włościańskim 82 871,35 zł.
W załączniku 3 i 4 dokonano zwiększenia zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowych ( dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi) o kwotę 1 726,00 zł.
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W załączniku nr 5 zwiększono wydatki związane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych o kwotę 6.814,73 z ł , o tę samą kwotę zwiększono z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. 
Dokonano zmian w planie dotacji podmiotowych dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach - 
zwiększenie o kwotę - 21.876,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
Dokonano zwiększenia planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 
w tym dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach o kwotę 1.075,23 zł (zakup podręczników 
i materiałów szkoleniowych) oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach o kwotę 100.000,00 zł 
(dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego) zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 
Dokonano zmian w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym 
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na podstawie wniosku sołectwa Pękowo polegającego 
na zmianie sposobu utwardzenia drogi wiejskiej (z utwardzenia emulsją asfaltową na utwardzenie 
frezem asfaltowym kwota 19.954,11 zł), na podstawie wniosku sołectwa Ostaszewo Pańki 
polegającego na zmianie sposobu poprawy jakości drogi wiejskiej (ze żwirowania na utwardzenie 
frezem asfaltowym kwota 9.077,32 zł) oraz sołectwa Porzowo polegającego na zamianie zadania 
finansowanego z Funduszu Sołeckiego z uporządkowania działki wiejskiej na opracowanie 
dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej (kwota 12.996,17 zł), 
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
W załączniku nr 9 dotyczącym wydatków inwestycyjnych przeniesiono:
- wydatki dotyczące utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Pękowo (zmiana sposobu 

utwardzenia z emulsji asfaltowej na utwardzenie frezem asfaltowym) kwota 19.954,11 zł,
- wprowadzono wydatki dotyczące utwardzenia frezem asfaltowym drogi gminnej 

miejscowości Ostaszewo Pańki - kwota 9.077,32 zł,
- przeniesiono - wprowadzono wydatki dotyczące utwardzenia dróg gminnych w kwocie

5.000. 00 zł,
- zaniechano realizacji w roku 2019 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 

340111 W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gm. Gzy -
176.000. 00 zł (zadanie planowane do realizacji na rok 2020)

- zaniechano realizacji zadania sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz imiennego 
głosowania dla Rady Gminy" - kwota 22.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej przewidzianych do realizacji inwestycji, 

dotyczących infrastruktury drogowej - 71.000,00 zł;
- modernizacja serwerowni - kwota 25.000,00 zł;
- zakup sprzętu ratowniczego dla Osp Gzy - 33.000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej związanej z budową świetlicy wiejskiej we wsi 

Porzowo - 12.996,17 zł.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 
Gzy na rok 2019 .
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną 
opinię Komisji do w/w projektu uchwały.



- 6-

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
Radna Emilia Oleksa -  powiedziała, że było 90 000,00 zł, a teraz jest 190 000,00 zł na 
dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach i zapytała skąd te 100 000,00 zł?
Skarbnik Gminy E. Karpowicz -  odpowiedziała, że 100 000,00 zł wynika z zaniechania realizacji 
inwestycji drogi oraz oszczędności, które przenieśliśmy w strażach ochotniczych, które zostały. 
Radna E. Oleksa -  zapytała, z której drogi zrezygnowaliśmy z realizacji inwestycji?
Skarbnik Gminy E. Karpowicz -  odpowiedziała, że przesunęliśmy inwestycję na następny rok drogi 
Sulnikowo-Skaszewo.
Wójt Cezary Wojciechowski -  dodał, że realizacja drogi Sulnikowo-Skaszewo będzie w przyszłym 
roku. Było przedstawione Państwu radnym pismo, w którym nie dostaliśmy dofinansowania na OSP 
w Gzach.
Skarbnik Gminy E. Karpowicz -  dodała, że 100 000,00 zł pochodzi z własnych środków, by zakupić 
pojazd strażacki dla OSP w Gzach.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zamknął dyskusję w tym punkcie.
Skarbnik Gminy E. Karpowicz -  odczytała treść projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian 
uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr YIII/47/2019 w sprawie zmian 
uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019 -  która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego. 
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 5.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że w sprawie obwodów szkolnych dyskutowaliśmy na 
Komisjach. Dodał, że zmiana dotyczyła przeniesienia obwodu Sulnikowo do szkoły w PSP 
w Przewodowie. Zmiana wynika z tego, że tylko 1 osoba z Sulnikowa chodziła do PSP w Skaszewie, 
a pozostałe z tej miejscowości do PSP w Przewodowie i SSP w Gzach. Wspomniał, że dowożenie jest 
w ten sposób rozwiązane, że dzieci mogą uczęszczać do każdej ze szkół. Natomiast decydują rodzice, 
gdzie ich dzieci i do której szkoły będą uczęszczać. Nadmienił, że również w projekcie uchwały PSP 
w Przewodowie ma możliwość korzystania z hali sportowej, jak i z kilku sal lekcyjnych bardzo dobrze 
wyposażonych po PG w Gzach. Gmina Gzy daje taką możliwość skorzystania i nikogo do niczego nie 
chce zmuszać. Dodał, że nie prawdą jest to, że nakazujemy lecz dajemy tylko możliwość PSP 
w Przewodowie.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  nie
uzyskał pozytywnej opinii projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych od 1 września 2019 roku .
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także nie uzyskał pozytywnej 
opinii Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
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Radna E. Oleksa -  powiedziała, że chciałaby zapoznać zgromadzonych tu sołtysów, ponieważ temat 
był już dyskutowany na komisjach. Dodała, że dotyczy dowożenia dzieci PSP z Przewodowa do 
budynku po PG w Gzach na zajęcia lekcyjne z wychowania fizycznego i języka angielskiego. 
Wspomniała, że tak jak Pan Wójt powiedział sale lekcyjne oraz hala sportowa są bardzo dobrze 
wyposażone. Reakcja rodziców oraz nauczycieli nie była pozytywna, byli zaskoczeni. Podając 
przykład - rodzice połowy klasy wyrażą zgodę, a połowy nie i zapytała jak będzie to wyglądało, że 
połowa tylko będzie dojeżdżać? Dodała również, że hala sportowa w Gzach jest w bardzo dobrym 
stanie, ale szkoły w Przewodowie i Skaszewie do tej pory nie miały sali gimnastycznej i wychowali 
świetnych sportowców. Jeżeli Pan Wójt zatwierdzi projekt uchwały radą to tak możliwość oczywiście 
będzie. Jednak uważała, że gorszych warunków nie mamy w szkołach, a jak do tej pory rodzicom ten 
pomysł się nie podoba.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że w uzasadnieniu, które Państwo radni otrzymali jest podana 
podstawa, że koniecznością jest ustalenie sieci publicznych szkół podstawowych obowiązujących od
1 września 2019r. - jest konsekwencją przepisów art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy 
te wprowadzają ustawę Prawo oświatowe, zgodnie z którymi samorządy dokonując przekształceń 
szkół i likwidacji gimnazjów, ustaliły sieć szkół na czas określony tj. od 1 września 2017r. 
do 31 sierpnia 2019r. Tak więc z dniem 31 sierpnia 2019r. tamte ustalenia są już nie aktualne. Wymóg 
ustawowy nakazuje nam ustalić do 1 września ponownie obwody szkolne. Ustalenie takich sieci 
następuje po zasięgnięciu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Po przeanalizowaniu 
tych sieci zmiana polegała na tym, że miejscowość Sulnikowo zostało zabrane z obrębu Skaszewo, 
a dopisane do obrębu Przewodowa. Wynika to z tego, że 1 dziecko z miejscowości Sulnikowo 
uczęszcza do Skaszewa, a pozostałe do Przewodowa lub SSP w Gzach. Dodał, że ostateczną decyzję 
gdzie dane dziecko będzie chodzić do szkoły mają rodzice, gdyż dowożenie jest tak ustawione, 
że mają możliwość wybrać każdą ze szkół na terenie Gminy Gzy. Uważał, że od kiedy jest Wójtem 
często jest poruszana budowa hal sportowych w pozostałych szkołach. Godzin zajęć wychowania 
fizycznego przybywa. Stwierdził, ze znając budżet Gminy to w jednej kadencji nie da się wybudować
2 hal sportowych. Kosztorys na sale gimnastyczną w PSP w Skaszewie opiewa w kwocie powyżej 
4 min zł. Nie otrzymamy dofinansowania do fali sportowej więcej jak 50 %. Uważał, że potrzeba by 
było 5 lat, żeby wybudować halę sportową bez inwestowania w nic innego. Wspomniał, że sale po 
gimnazjum są dobrze wyposażone i uważa, że dzieci powinny nich skorzystać. Mogłaby korzystać 
od rana jedna klasa z dopasowaniem planu, bez przejeżdżania między lekcjami. Mazowieckie 
Kuratorium Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, więc dajemy możliwość 
wykorzystania budynku dla Pani Dyrektor z Przewodowa.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Pani Krystyna Machnowska-Stój -  powiedziała, że 
słuchając wypowiedzi Pana Wójta ma obawy o poniesieniu odpowiedzialności za to, iż nie wykorzysta 
budynku po PG w Gzach . Dodała, że nie jest przeciwna pomysłowi, ale powtórzy swoje obawy, które 
mówiła na komisji, że będą problemu z ułożeniem planu lekcyjnego, gdyż nauczyciele przechodzą 
z klasy do klasy na zajęcia. Uważała, że z sali gimnastycznej mogą korzystać, ponieważ ostatnie 
godziny nie zaburzają porządku szkoły. Natomiast z pozostałych sal np. matematycznej nie ma 
potrzeby, bo takie sale w PSP w Przewodowie są z pełnym wyposażeniem. Oznajmiła, że ostatnio 
rozmawiała z Panem Wójtem osoba, która tworzy plan lekcji i powiedziała, że nie wyobraża sobie 
tego logicznie i organizacyjnie. Wspomniała, że do takiego pomysłu potrzebna by była dodatkowa 
opieka w szkole.
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Szkoły także posiadają catering w szkole -  jest rozdawane mleko oraz owoce. Przeprowadzała 
rozmowy z rodzicami i nie zgadzają się na przejeżdżania dzieci między szkołami.
Radny Piotr Kownacki -  uważał, że demokrację trzeba szanować. Dodał, że trzeba szanować 
nauczycieli i oddać im głos, a nie narzucać im swoich spraw.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że właśnie rozwiązaniem demokratycznym jest możliwość 
skorzystania. Jak już wspomniał uważa, że logistycznie jest do wykonania, a ta uchwała daje Pani 
dyrektor tylko możliwość. Szkoła PSP w Przewodowie nie będzie ponosić żadnych dodatkowych 
kosztów. Nadmienił, że autobusy szkolne mają teraz parking przy szkole SSP w Gzach, gdyż kierowcy 
narzekali na przepędzanie z miejsca na miejsce, gdy stali obok drogi. Dodał, że stąd pomysł 
z połączeniem, aby dane klasy mogły korzystać z sal lekcyjnych oraz hali. Oznajmił, że nie ma 
możliwości, żeby budynek po PG w Gzach zamknąć i nie używać.
Radny Mateusz Sierzan -  zapytał, gdy szkoła się nie zdecyduje na takie rozwiązanie, a uchwałę 
podejmiemy, to wtedy trzeba będzie zatrudnić dodatkową osobą sprzątającą, a my będziemy ponosić 
koszty zanim szkoła się zdecyduje? Dodał, czy będzie tak, że nie podejmiemy uchwały, zejdziemy do 
minimum za ogrzewanie, nie będzie obsługi sprzątającej, w tych nie używanych salach i wtedy koszty 
nam się obniżą? Prosił Pan Wójta o wyjaśnienie.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, aby zejść do minimum kosztów to trzeba by było przerobić 
ogrzewanie, czyli kolejne koszty.
Radny Witold Czapliński -  powiedział, że od dawna był przeciwny wybudowania budynku szkoły 
w Gzach. Pan Wójt Zbigniew Kołodziejski i rada się postarała. Dodał, że wszyscy chcieli, aby 
ta szkoła powstała. Dziś po 20 latach funkcjonowania szkoły wszyscy chcą zostawić budynek szkoły 
pusty. Uważał, że po to ta szkoła istnieje, żeby ją  wykorzystać w celach oświatowych.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Pani K. Machnowska -  Stój -  powiedziała, że jak 
słucha Państwa radnych wypowiedzi odnosi wrażenie, że zostanie jej przypisana odpowiedzialność 
nie skorzystania z możliwości co proponuje Pan Wójt.
Radny W. Czapliński -  zwracając się do Pani Dyrektor powiedział, że mówił ogólnie o budynku, 
żeby został w przeznaczeniu oświatowym. Dodał, że budynek po PG w Gzach nie powinien pustoszeć 
i nie powinno być rozgrabiania jego mienia.
Radny Wiesław Świątkowski -  zapytał, czyj był pomysł przenoszenia szkoły PSP w Przewodowie 
do budynku po PG w Gzach?
Radny P. Kownacki -  powiedział, że budynek po PG w Gzach należy wykorzystać. Uważał, że tak 
jak na wspólnym posiedzeniu komisji Pan Zastępca C. Parzychowski powiedział, że nie ma 
odpowiedniego miejsca dla archiwum, a niebezpiecznie jest na strychu to powinno się przenieść Urząd 
Gminy do budynku szkoły. A wtedy było by wszystko w jednym miejscu, a budynek zostanie 
wykorzystany.
Radna E. Oleksa - powiedziała, że w załączniku do uchwały, które otrzymaliśmy PSP im. Przyjaźni 
Polsko -Węgierskiej z adresem siedziby Przewodowo Poduchowne 21, 06-126 Gzy oraz drugi adres 
Gzy 59,06-126 Gzy. Zwracając się do Radcy Prawnego Pani Renaty Karwowskiej- Renaud 
z zapytaniem czy można podjąć adres innej szkoły do szkoły w PSP Przewodowie ?
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Radca Prawny Renata Karwowska - Renaud -  odpowiedziała, że w sytuacji kiedy jednostka 
bazowa jest w kilku budynkach, a nie w jednym to uchwała dotycząca ustalenia planu sieci szkół 
podstawowych w tych adresach powinna się nazywać adres siedziby szkoły oraz adresy innych 
lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Dodała, gdy Państwo radni przyjmą uchwałę i będzie planowane prowadzenie zajęć to adresy 
Przewodowo Poduchowne jak i Gzy muszą być ujawnione. Wspomniała również, że zostało 
to pozytywnie zaopiniowane przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
Radny Mateusz Sierzan -  zapytał, jeżeli podejmiemy uchwałę na 2 adresy, to czy można prowadzić 
zajęcia w jednej szkole w PSP Przewodowie?
Radca Prawny R. Karwowska - Renaud -  odpowiedziała, że od strony prawnej nie spotkała się 
z taką sytuacją, ale wydaje jej się, że skoro są 2 budynki i jest możliwość prowadzenia tych zajęć 
to uważa, że jest to bardziej od strony organizacyjnej.
Radny W. Świątkowski - słyszał, że są pogłoski o przeniesieniu Gminnej Biblioteki Publicznej 
i zapytał, gdzie będzie znajdować się ? Dodał, że wychodzi na to, że Pan Wójt będzie wspierał SSP 
w Gzach funduszami gminnymi. Zwrócił się do radnej Pani J. Świderskiej i jednocześnie Dyrektor 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach z pytaniem, czy to szkoła prywatna?
Radna Joanna Świderska i jednocześnie Dyrektor SSP w Gzach - zwracając się do Pana radnego 
W. Świątkowskiego powiedziała, że mamy swoje sale za które płacimy i będziemy płacić. Dodała, że 
płacimy za media, a użyczenie mają owszem za darmo. W tej kwestii Państwo radni podjęli już 
uchwałę. Uważała, że łączenie GBP w Gzach ze szkołami publicznymi jak i z SSP w Gzach nie 
powinno być, ponieważ tak jak powiedział na wspólnym posiedzeniu komisji Pan Radny, aby nie 
mieszać spraw społecznych ze sprawami publicznymi. Oznajmiła, że w tej chwili właśnie wszystkie 
te sprawy są łączone. Uważa, że nie wolno łączyć spraw GBP w Gzach ze szkołami PSP 
w Przewodowie, PSP w Skaszewie z SSP w Gzach. Zapytała, co ma jedno do drugiego ? Stwierdziła, 
że SSP w Gzach od paru lat już istnieje i miała kolejne pytanie do niektórych Państwa radnych - 
w czym szkoła SSP w Gzach ciągle im przeszkadza? Oznajmiła, że szkoła SSP w Gzach nie jest szkołą 
prywatną, bo w szkole prywatnej dochodzi podmiot prywatny, który czerpie korzyści z takiej szkoły 
poprzez prowadzenie jej. Dodała, że to jest taka sama szkoła dla dzieci jak każda inna - publiczna. 
Różni się tylko wynagrodzeniem dla nauczycieli. Zwracając się do Pana radnego W. Świątkowskiego 
oznajmiła, że gdyby przyjechał do szkoły, porozmawiał z dziećmi, nauczycielami, rodzicami to na 
pewno zmienił by swoje poglądy na temat szkoły SSP w Gzach.
Radny P. Kownacki - powiedział, że nie jest przeciwnikiem SSP w Gzach. Dodał, że słyszał bardzo 
dobre opinię o szkole. Uznał, że nie wolno mieszać spraw społecznej z publiczną. Zaproponował, aby 
przenieść do budynku po wygaszanym PG w Gzach Gminną Bibliotekę Publiczną, archiwum oraz 
cały Urząd Gminy.
Dyrektor PSP w Przewodowie- Poduchownym Pani K. Machnowska-Stój - powiedziała, że za 
czasów byłej Pani Wójt Barbary Polańskiej także były organizowane wyjazdy na zawody sportowe, 
korzystało się z hali sportowej, a dlaczego w teraz trzeba ją  podjąć? Dodała, że obwody szkolne jak 
najbardziej trzeba podjąć uchwałę, ale w celu korzystania nigdy nie byłą podejmowana.
Wójt C. Wojciechowski - odpowiedział, że popiera Panią Radcę Prawną oraz dodał, że jest to 
ustawowy wymóg z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Z tego względu jeżeli szkoła będzie 
korzystać z drugiego budynku, a tam będą odbywały się zajęcia to musi być wpisany adres tej 
placówki. Dodał, że chcemy udostępnić budynek po PG w Gzach dla dobra dzieci.
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Powiedział, że nie potrzebnie siany jest ten zamęt wokół tego tematu, jak robi to w tej chwili Pan radny 
W. Świątkowski.
Radny W. Świątkowski - zwracając się do Pana Wójta powiedział, że nie jest przeciwko szkoły SSP 
w Gzach . Dodał, że w 2012 roku jak szkoła w Gzach powstawała, to pracował na jej powstanie. 
Oznajmił, że PG w Gzach jest zlikwidowane dzięki partii rządzącej.
Radny Paweł Zaremba - dodał, w celu sprostowania że do dnia 31 sierpnia jeszcze PG w Gzach 
istnieje.
Wójt C. Wojciechowski - zwracając się do Pana radnego W. Świątkowskiego powiedział, że dziś nie 
wypowiedział ani jednego słowa na SSP w Gzach. Dodał, że opłaty jakie ponosi SSP w Gzach rządzą 
się subwencją, którą otrzymują na dzieci w kwocie 8 000,00 zł, a publiczne 16 000,00 zł. Oznajmił, 
że nie jest prawdą, że szkoła SSP w Gzach Gminę kosztuje, natomiast szkoły publiczne tak. Gmina 
przekazuje subwencję szkole społecznej, sami za siebie płacą, nauczycielom i sama się utrzymuje. 
Stwierdził, że dzieci uczęszczające do SSP w Gzach tak samo się uczą jak w szkołach publicznych, 
taki sam program nauczania przerabiają, a jej utrzymanie kosztuje Gminę coraz mniej.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że mieszkańcy Gminy Gzy pytają nas radnych, co robią na sesjach, 
co rada może zrobić i jakie plany ma Pan Wójt wobec szkoły w PSP w Przewodowie? Dodała, że 
mieszkańcy mówią i dopytują się, ponieważ słyszeli, że PSP w Przewodowie zamykają, dzieci 
przenoszą do Gzów. Uważa, że ich radnych wybrali mieszkańcy i chcą godnie reprezentować, a także 
decydować, tak by do nas pretensji mieszkańcy nie mieli. A opinie w społeczności mówią, że Gmina 
chce utrzymać SSP w Gzach. My radni rozmawiamy z mieszkańcami i staramy się udzielać dobrych 
odpowiedzi, że SSP w Gzach utrzymuje się sama i płaci za wszystko sama. Jednakże rozmowa ta 
przeradza się w kolejne pytania. Oznajmiła, że nie mają wpływu na to co mówią mieszkańcy i jak 
oceniają całą sytuację.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że tak jak wspominał wcześniej, jest to tylko możliwość do 
skorzystania. Dodał, że 2 adresy dlatego, że jest to wymóg Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Radny P. Kownacki -  powiedział, że podejdźmy do spraw gospodarczo. Dodał, że nie jest 
przeciwnikiem SSP w Gzach, bo słyszał dobre opinie o szkole i o Pani Dyrektor obecnej Pani radnej. 
Uważa, że jeżeli budynek ma stać pusty to jego propozycja jest bardzo dobra, aby po wygaszanym PG 
w Gzach przenieść GBP, archiwum dokumentacji oraz cały Urząd Gminy.
Radna J. Świderska i jednocześnie Dyrektor SSP w Gzach -  powiedziała, że szkoła SSP w Gzach 
stawia na współpracę z innymi szkołami, a nie jest konkurencją. Dodała, że ta współpraca z Paniami 
Dyrektorkami ma na celu organizowanie różnych konkursów, zawodów dla dzieci. Wspomniała, że 
od jakiegoś czasu zainteresowanie szkołą SSP w Gzach wzrosło, że ile i za co płacą i skąd na to mają. 
Zapytała, dlaczego w ciągu ostatnich 2 kadencji za czasów Pani Barbary Polańskiej, takich pytań 
w ogóle nie było? Odnośnie mieszkańców to stwierdziła, że wychodzi na, że mogą być przeciwni SSP 
w Gzach, z tego względu, że rodziców dzieci uczących się do szkoły społecznej nie interesują inne 
szkoły. Uważała, że gdyby się coś działo, to podejrzewa, że też byli by przeciwni wobec innej szkoły. 
Nadmieniła, że rodziców z PSP Przewodowa interesuje tylko szkoła w Przewodowie, w Skaszewie 
jest tak samo więc stwierdza, że każdy wybrał taką szkołę dla dziecka jaką chciał.
Radny A. Pychewicz -  zapytał, Panią Radcę Prawną czy można w trakcie roku szkolnego dopisać za 
pomocą poprawki lub głosowania większości rady i wpisać siedzibę ? Dodał, że chodzi mu o to, żeby 
dzieci z PSP w Przewodowie mogły korzystać z wychowania fizycznego.
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Dyrektor PSP w Przewodowie- Poduchownym Pani K. Machnowska-Stój -  dodała, że zgadza się 
jak najbardziej z możliwości korzystania z wychowania fizycznego w szkole w Gzach. Dodała, że 
dzieci z PSP Przewodowa na basen jeżdżą do Pułtuska i nie mają wpisanego adresu. Więc dalej jest 
zaskoczona dopisywaniem adresu Gzy pod szkołę w Przewodowie. Uważała, że nie jest przeciwna 
korzystania z hali sportowej, jednakże inne sale lekcyjne posiadają i nie ma potrzeby robić zajęć 
lekcyjnych poza wychowaniem fizycznym w Gzach.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział, że zanim Pani Mecenas udzielił odpowiedzi na 
pytanie Pana radnego A. Pychewicza poprosił, aby dyskusję nie przeradzały się w takie tematy, których 
w uchwale nie ma, bo nie budujemy nowego systemu oświaty lub nie naprawimy całego systemu 
oświaty. Oznajmił, że jeżeli jest to kontrowersyjny temat to powiedzmy sobie teraz, a tak odżywają 
kwestie, które nie raz nas dzieliły. Prosił o skupienia na temat propozycji Pana Wójta i o tym 
dyskutujmy.
Radca Prawny R. Karwowska - Renaud -  odpowiedziała na wcześniej zadane jej pytanie w kwestii 
uchwały. Powiedziała, że była by ewentualna propozycja zmienić ta uchwałę dotyczącą adresów. Jeżeli 
chodzi o zmianę w trakcie roku szkolnego to nie jest określone w statucie, jeśli chodzi o granicę samych 
obwodów szkoły. Dodała, że wydaje jej się, bo nie miała jeszcze takiej sytuacji, ale z własnej opinii 
uważała, że w zakresie zmiany samego adresu ta zmiana byłaby dopuszczalna. Natomiast byłaby 
potrzebna dodatkowa opinia z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, gdyby Państwo radni chcieli by 
taką zmianę. W przypadku dokonania poprawki projektu uchwały w sprawie zmiany adresu ma 
wątpliwości, ponieważ potrzebna będzie także opinia Kuratorium Oświaty, a wtedy podjęcie uchwały 
było by na następnej sesji, a 1 wrzesień jest już w niedzielę.
Sołtys wsi Sisice Janusz Bilik -  powiedział, że popiera Panią Dyrektor z PSP Przewodowa. Zapytał, 
czy dowożenie np. klasy 10 osobowej na zajęcia wychowania fizycznego, gdzie 5-oro dzieci nie będzie 
ćwiczyć. Zapytał po co ponosić koszty za tak małe klasy? Również zapytał dlaczego autobusy parkują 
za szkołą w Gzach? Uważał, że bez sensu jest to przejeżdżanie i szkoda paliwa choćby to były tylko 
3 kilometry. Dodał, że wystarczyło by się w szkole w PSP Przewodowie się dogadać, bo place i miejsca 
na autobus posiadamy.
Sołtys wsi Stare Grochy Tomasz Długołęcki -  zapytał, że słyszy się ciągle o szkole w PSP 
Przewodowie, a czy ta zmiana dotyczy też szkoły PSP w Skaszewie?
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że tak jak mówił już wcześniej nie jest możliwe korzystanie 
z budynku po PG w Gzach dzieci z innych szkół w celu dowożenie ich tylko na jedna godzinę. 
Oznajmił, że stąd taka propozycja, żeby 2 lub 3 klasy będą przyjeżdżały na cały dzień lekcyjny do 
szkoły w Gzach. Dodał, że Gmina daje możliwość Pani Dyrektor lecz nie nakazuje. Zapytał, skąd 
będzie miała pieniądze Pani Dyrektor na dowożenie dzieci na same wychowanie fizyczne na ostatnie 
godziny? Uważa, że autobusy szkolne rozwożą na całym terenie gminy o godz. 8.00 oraz 2 kursy po 
południu, więc nie było by problemu z powrotem klas z PSP Przewodowa z zajęć lekcyjnych. 
Stwierdził, że jest to intencja Państwa radnych jaką decyzję podejmą.
Sołtys wsi Szyszki Waldemar Pawlak -  zapytał, czy dzieci z PSP Skaszewa bez podjęcia takiej 
uchwały mogą korzystać z hali sportowej? Uważał, że od niedawna ciągle trwają spory na temat PSP 
w Przewodowie, PSP w Skaszewie i SSP w Gzach na naszych spotkaniach. Prosił by, aby do tej naszej 
polityki gminnej nie używać dzieci. Dodał, że celem Gminy jest utrzymanie budynku szkoły po PG 
w Gzach. Uważa, że jest takie coś jak konsultacje społeczne. Z tego co zauważył brak jest przede 
wszystkim konsultacji z rodzicami dzieci z PSP Przewodowa o tej propozycji.
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Zostały tylko 2 dni do rozpoczęcia roku szkolnego, a na dobrą sprawę nie było rozmów z rodzicami. 
Uważał, że dzisiejsza rozmowa inaczej by przebiegała. Uważa, że nie jest przeciwny pomysłowi, tylko 
pewne sprawy można załatwiać inaczej.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że dzieci ze szkoły PSP w Skaszewie mogą korzystać z hali 
sportowej jako wyjazdy okazjonalne jak np. basen.
Sołtys wsi Przewodowo-Parcele Piotr Dębowski -  powiedział, że PSP Przewodowo musi podjąć 
uchwałę, a PSP Skaszewo może korzystać jako wyjazdy okazjonalne. To w związku z tym niech 
wszystkie szkoły korzystają okazjonalnie.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że nikt nic nie musi tylko ma możliwości skorzystania. 
Dodał, że jak wszyscy będziemy korzystać okazjonalnie to nie będzie wiadomo kiedy i kto będzie 
korzystał w danym dniu z hali sportowej. Chodzi tu także o sprzątanie budynku. Oznajmił, jeżeli udało 
by się zorganizować korzystanie z budynku po PG w Gzach to można by zatrudnić osobę do sprzątania 
budynku w danych terminach.
Radny P. Kownacki -  powiedział, że szanujmy rodziców i dzieci. Dodał, że nie wierzy Panu 
Wójtowi, gdyż obawia się, że po podjęciu uchwały dyrektorzy szkół będą inaczej traktowani. 

Dyrektor PSP w Skaszewie Pani Danuta Ojrzeńska -  powiedziała, że postarajmy się znaleźć inne 
rozwiązanie, aby w dalszym ciągu budynek służył w celach oświatowych. Dodała, że warto by było 
zastanowić się nad współpracą ze szkołą średnią np. rolniczą w Golądkowie czy Gołotczyźnie. Można 
było by stworzyć szkołę branżową, które są inaczej sfinansowane. Oznajmiła, że miała ostatnio 
możliwość rozmawiać z osobą ze szkoły średniej. Z rozmowy wynikło, iż szkoły średnie mają obecnie 
kryzys urodzaju tzn. uczęszczają po dwa roczniki, a także pękają w szwach, co wiąże się problemem 
przyjęć uczniów, a także dojeżdżanie ich z naszych terenów do tych szkół. Uważała, że może warto 
nawiązać współpracę i taką umowę zawrzeć. Oznajmiła, że to na razie jest luźny pomysł i może warto 
nad tym się zastanowić.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że też taki pomysł był wykorzystania. Uważał, że Gmina 
Gzy chce dać szansę wykorzystania tych budynków na naszym terenie. Nadmienił, jeżeli ktoś by chciał 
prowadzić taką szkołę na naszym terenie to na pewno nie będzie możliwości, żeby nasza społeczność 
lokalna mogła korzystać.
Dyrektor PSP w Skaszewie Pani D. Ojrzeńska -  dodała, że miała na uwadze użyczenie bądź 
dzierżawienie, a nie odsprzedanie budynku .
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że jeżeli by była taka propozycja to nie podpiszemy umowy 
ze szkołą na rok tylko minimum 10 lat, żeby mogli wiązać jakieś plany z budynkiem. Nadmienił, że tak 
jak  mówił wcześniej ten pomysł może nie dać możliwości korzystania mieszkańcom z budynku po PG 
w Gzach. Dodał, że może warto przez pół roku, aby PSP Przewodowo z tej możliwości skorzystało. 
A wtedy zobaczy się jak będzie to wyglądało. Gdy będzie niedobrze to będziemy się zastanawiać. 
Przewodniczący Z. Kaczorowski - zarządził 10 minutową przerwę w obradach 
Po przerwie.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  wprowadził c.d. dyskusji podjęcia uchwały w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenia granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.
Radny M. Sierzan -  oznajmił, że do tej pory radni z innych miejscowości wypowiadali się na temat 
uchwały i zapytał, że może Panowie radni z Przewodowa się wypowiedzą się w sprawie szkoły PSP 
Przewodowa i co sądzą o uchwale?
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Radny Wiesław Karwacz -  powiedział, że potwierdza słowa Pana Wójta, że podjęcie uchwały do 
niczego nie zobowiązuje jak i nie będzie konsekwencji z tego wyboru. Dodał, że tyle było dyskusji więc 
jedyne co może powiedzieć to decyzja Pani Dyrektor czy skorzysta czy nie.
Radna A. Chojnacka -  zwracając się do Pana radnego W. Karwacza zapytała, czy wyraził by zgodę, 
aby jego dzieci uczęszczały do szkoły w Gzach, bo jest także rodzicem?
Radny Wiesław Karwacz -  odpowiedział, że jest ojcem córki, która uczęszcza do PSP 
w Przewodowie i nie chciałby, aby była przewożona do szkoły w Gzach. Dodał, że tak jak Pan Wójt 
powiedział mamy wybór.
Sołtys wsi Przewodowo Poduchowne Jan Mosakowski -  stwierdził, że po co uszczęśliwiać ludzi nas 
siłę. Dodał, że Pan Wójt powiedział, że nie jest to zobowiązujące, więc uważa, że nie głosować ani nie 
podejmować uchwały i zostanie tak jak jest do tej pory. Uznał, że Pani Dyrektor jak będzie chciała, 
to skorzysta z budynku po PG w Gzach bez żadnej uchwały.
Radny M. Sierzan -  zapytał, czy możemy poprawką znieść drugi adres szkoły PSP Przewodowa. 
Dodał, że jak pojawią się możliwości, będzie odpowiednia organizacja z rodzicami to można by wtedy 
wnieść taki punkt.
Radca Prawny R. Karwowska - Renaud -  odpowiedziała, że jeżeli dokonają Państwo radni poprawki
0 zniesieniu drugiego adres to jej zdaniem będzie potrzebna ponowna opinia od Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty.
Sołtys wsi Kozłówka Jadwiga Koc -  zwracając się do Pani Dyrektor PSP Przewodowa 
K. Machnowskiej -  Stój powiedziała, że po co Pani „wkłada zdrową głowę w chore łóżko” . Dodała, 
że najlepiej podziękować i dać się na spokój, ponieważ tyle lat nie korzystało się z hali sportowej. 
Uważała, że ludzie są niezadowoleni, że szkoła PSP Przewodowo w Gzach. Dodała, że wcześniej 
powinna odbyć się ta dyskusja.
Sołtys wsi Sisice Janusz Bilik -  powiedział, że dziwi się radnym z Przewodowa Panu W. Karwaczowi 
oraz Panu D. Paradowskiemu, że powsadzali głowy w kołnierz i nic nie mówią. Stwierdził podając 
przykład, że gdyby rozkradano gospodarstwo to by patrzyli zza rogu i patrzyli czy wszystko wzięli. 
Uważa, że w tej chwili tak samo postępują z PSP Przewodowie. Dodał, że gdy skończył podstawówkę 
to szkołę budowali od podstaw i będzie walczył on i jego dzieci, aby ta szkoła pozostała. Stwierdził, że 
najpierw przeniesiemy jedne zajęcia lekcyjne, a potem w końcu wszystkie , a budynek zlikwidują. 
Dodał, że Panowie radni z Przewodowa powinni obstać za szkołą, gdyż wybrało ich społeczeństwo, 
a nie „ chować głowy w piasek ”.
Radny W. Karwacz -  odpowiedział, że on „ nie chowa głowy w piasek ” i nie było mowy o rozkradaniu 
szkoły.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  prosił o skupienia na temat propozycji Pana Wójta i o tym 
dyskutujmy.
Sołtys wsi Sisice Janusz Bilik -  zwracając się do Pana Przewodniczącego Z. Kaczorowskiego 
powiedział, że był od dawna przeciwny szkole PSP Przewodowo oraz pamięta jak prowadził szkołę 
w Gzach i uważa, że powinien być wyłączony całkiem z obrad. Stwierdził, że nie nadaje się na 
Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zamknął dyskusję w tym punkcie. Następnie odczytał treść 
uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Gzy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
1 poddał pod głosowanie.
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Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, przy 6 głosów 
„przeciwnych” oraz 3 głosów „wstrzymujących” nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku -  która stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 6.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy 
jest taki sam jak szkół podstawowych. Dodał, że zmiana dotyczy przeniesienia Sulnikowo do obwodu 
do szkoły w PSP w Przewodowie.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zamknął dyskusję w tym punkcie. Następnie odczytał treść 
uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy i poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr YIII/48/2019 w sprawie ustalenia 
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Gzy -  która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że na podstawie art. 70a ust. 1 z ustawy Kart Nauczyciela 
w budżecie organów prowadzonych szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków, 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W budżecie Gminy Gzy na 2019 rok środki 
te zostały wyodrębnione w kwocie 19 789,00 zł. Organ prowadzący szkoły zobowiązany jest do 
opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie 
i zakłady kształcenia nauczycieli. Dodała, że w związku z tym została przygotowana ta uchwała 
i pozytywnie zaopiniowana przez Związki Zawodowe Nauczycieli. Ustalono maksymalną kwotę 
dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia , na które 
dofinansowanie będzie przekazane w roku 2019 w kwocie 1 000,00 zł. Określono specjalności, 
do których przyznano dofinansowanie to oligofrenopedagogika i doradztwo zawodowe oraz 
specjalności wynikające z nieprzewidzianych w ciągu roku potrzeb jednostki.
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Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy, 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest 
przyznane na rok 2019 .
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zamknął dyskusję w tym punkcie. Następnie odczytał treść 
uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty 
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia 
nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019 i poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr YIII/49/2019 w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Gzy, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranych przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które 
dofinansowanie jest przyznane na rok 2019 -  która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego. 
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy w stosunku do poprzedniej uchwały 
w sprawie obowiązujących przepisów te zmiany dotyczą :
- dodatku funkcyjnego za wychowawstwo. Poprzednio była to kwota 117,03 zł, a obecnie to kwota

300,00 z ł ;
- zmiany puli środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, tu zmieniono z 5 % na 3% liczone od 
kwoty wynagrodzeń zasadniczych. Dodał, że zmiany wysokości dodatku motywacyjnego poprzednio 
określono, że nie mniej niż 5 % bez górnej granicy wynagrodzenia zasadniczego, a obecnie od 3% do 
10% wynagrodzenia zasadniczego.
Termin wypłaty dodatku wiejskiego nie będzie wypłacany nie z góry jak do tej pory, a z dołu na koniec 
miesiąca. Wspomniał również, ze ta uchwała określa zasady przyznawania nagród oraz osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze .
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  nie
uzyskał pozytywnej opinii projekt uchwały w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także nie uzyskał pozytywnej opinii 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że zmiana dotyczy dodatku motywacyjny z 5% na 3%, z tym że nie 
więcej niż 10 %, dlatego nie uzyskał pozytywnej opinii większości głosów. Dodała, że Pani Skarbnik 
E. Karpowicz powiedziała, że się kwota wyrówna, ponieważ od września będzie podwyżka dla 
nauczycieli. Stwierdziła, że każdy umie liczyć podając przykład, że 5 zł, to nie 3 zł. Dodała, że niektórzy 
Państwo radni byli za starą wersją uchwały, czyli 5% dodatku motywacyjnego bez górnej granicy. 
Radny W. Czapliński -  zapytał czy był kiedykolwiek przydzielony dodatek motywacyjny 
w wysokości 100%?
Radna E. Oleksa -  odpowiedziała, że Dyrektor Pani D. Ojrzeńska się wypowiadała, że nie było 
dodatku motywacyjnego w wysokości 100%.
Radny A. Pychewicz -  powiedział, że nie powinno być 3% tylko 5% jak było do tej pory.
Radny W. Czapliński -  dodał, że wszystkie oszczędne Gminy mają do 4 % wynagrodzenia 
zasadniczego..
Radna E. Oleksa -  odpowiedziała, że to jest Gmina Gzy i jej zdaniem powinno być 5%.
Wójt C. Wojciechowski -  przedstawił ile % wynagrodzenia zasadniczego mają inne Gminy:
- Gmina Winnica - 3,5%;
- Gmina Obryte - 4%;
- Gmina Zatory - 2,5%;
- Gmina Świercze -  3%;
- Gmina Pułtusk -  2,5%;
- Gmina Gołymin -  2%;
- Gmina Sońsk- 4% wynagrodzenia zasadniczego.
Dodał, że regulamin na 5% nie był uzgodniony przez Związek Zawodowy Nauczycieli, ponieważ nie 
posiadamy dokumentu potwierdzającego. Uważał, że Gmina Gzy nie jest bogatsza od Gminy Pułtusk, 
Starostwa Powiatowego czy Gminy Gołymin, a tam są niższe wynagrodzenia zasadnicze, niż u nas 
zaproponowane. Myśli, że nie jest to krzywdzące dla nikogo, a dodatek na wychowawstwo zwiększa 
się z 170,00zł na 300,00 zł. Obowiązuje u nas dodatek wiejski, gdzie w Gminie Pułtusk nie obowiązuje. 
Nauczyciel dyplomowany otrzymuje podwyżkę w kwocie 650,00 zł, a nauczyciel mianowany w kwocie
582,00 zł. Oznajmił, jeżeli zostaniemy przy 5% to będzie Gminę kosztować 103 000,00 zł do końca 
roku, a przy 3% tj. 65 000,00 zł. Stwierdził, że przy 5% prawdopodobnie nie było wypłacane zgodnie 
z przepisami około 76 000,00 zł do końca roku.
Radny W. Świątkowski - uważał, że na nauczaniu dzieci nie wolno oszczędzać, bo chodzi o przyszłość 
naszych pokoleń. To mają być ludzie mądrzy. Dodał, że nauczyciel nie będzie miał motywacji by uczyć 
dzieci poza programem. Uważa, że powinno być 5%, żeby dyrektorzy szkół mieli taki „oranż w ręku” 
do motywacji.
Radny P. Kownacki -  dodał, że szanujmy nauczycieli, bo oni są drudzy po naszych rodzicach. Dodał, 
że niech Gmina nie bierze przykładów oraz nie miesza spraw z innymi gminami.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że nikt nie chce nikogo skrzywdzić, tylko zrównać w naszych 
okolicach dodatek motywacyjny i nic poza tym. Dodał, jeżeli mamy rozdawać, to może zróbmy od razu 
20% dodatku motywacyjnego, a wtedy nic nie będziemy robić oprócz rozdawania pieniędzy.
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Zwrócił się do radnego P. Kownackiego i W. Świątkowskiego, a wtedy nie przyjdą z prośbą, aby drogę 
wyrównać lub ją  zrobić.
Radny P. Kownacki -  zwracając się do Pana Wójt powiedział, że przy wyborach samorządowych
1 przy debacie Pan Wójt powiedział, że „Wójt nie jest od siedzenia tylko od szukania pieniędzy”. 
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że jeżeli chodzi o szukanie pieniędzy to trzeba mieć 
zagwarantowany udział własny. Dodał, że gdy Gmina nie posiada udziału własnego to pieniądze 
przepadają. Stwierdził, że jeżeli Gmina nie będzie mieć własnych pieniędzy na udział do inwestycji 
to pozostaje nam tylko patrzeć jak inne Gminy realizują inwestycje.
Skarbnik Pani E. Karpowicz -  dodała, że chce przedstawić Państwu radnym jakie będą wydatki na 
oświatę w przyszłym roku. W tym roku skutkiem podwyżki tj. 9,6 % wynagrodzenia zasadniczego 
z tym, że do wynagrodzenia zasadniczego naliczany jest dodatek wiejski i stażowy. Dodała, że w tym 
roku szkolnym te skutki wyniosą 130 000,00 zł za 4 miesiące. Troje nauczycieli złożyło wnioski o urlop 
dla poratowania zdrowia i są wypłacane im wynagrodzenia. Mimo tego w ich miejsca Gmina opłaca 
wynagrodzenia nauczycielom zastępowanym bądź dodatkowe pieniądze za wzięte nadgodziny 
za nauczycieli na urlopie. Oznajmiła, że jest rozporządzenie wzrostu minimalnego wynagrodzenia na 
rok 2020. Jest to kwota 2 450,00 zł, w stosunku do kwoty 2 250,00 zł teraz. Z tym, że obsługa 
w szkołach jest zatrudniona na najniższym wynagrodzeniu, przy czym wynagrodzenie zasadnicze 
wynosi 1 875,00 zł oraz dodatek stażowy lub ewentualnie premia. Osiągają łącznie kwotę w wysokości
2 250,00 zł w tym roku. W rozporządzeniu wynika tak, że wynagrodzenie zasadnicze musi być 
2 450,00 zł, więc podwyżka dla obsługi w przyszłym roku tj. dla 1 osoby wynosi 690,00 zł. Oznajmiła, 
że łączny koszt przez cały rok to ponad 80 000,00 zł. Stwierdziła również, że nie wie jakie będą koszty 
podwyżki dla 3 nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział, że zanim przejdziemy do głosowania chce dodać coś 
od siebie. Dodał, że jeżeli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli to co roku przechodzimy przez ten sam 
schemat. Wypłacane są dodatki wyrównawcze za to, że poszczególne stopnie awansu zawodowego 
mówią o nauczycielach i osiągają średniej krajowej. Są to właśnie środki uzupełniające. Oznajmił, że 
kilka lat temu tez mocno na ten temat dyskutowaliśmy. Dodał, że podzieliliśmy wtedy te dochody 
inaczej. Dodatek mieszkaniowy, który nie wliczał się do tych dochodów został przegłosowany 
i sprowadzony praktycznie do 10 zł. Oznajmił, te 5% dodatku motywacyjnego z „ kosmosu” się nie 
wzięło, bo wtedy zostało zwiększone do 5% w zamian za zmniejszenie dodatku mieszkaniowego. 
Stwierdził, że nie było tak, że ktoś w Gminie wymyślił, żeby dać dużo więcej nauczycielom. Uważa, 
że są i będą skutki 5% dodatku motywacyjnego, gdyż jak mówiła Pani Skarbnik E. Karpowicz to koszt 
rzędu prawie 40 000,00 zł na całą Gminę. Z doświadczenia wie, że to również wpłynie na obniżenie 
poborów nauczycieli, a w lutym Gmina zapłaci dodatek wyrównawczy. Nie jest to wielka kwota i nie 
ma co kopii kruszyć, ważniejszą rzeczą jest prawdziwa reforma oświaty i wszyscy na to czekają. 
Następnie zamknął dyskusję w tym punkcie. Następnie odczytał treść uchwały w sprawie Regulaminu 
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy i poddał pod 
głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 6 głosów 
„przeciwnych” oraz 2 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr YIII/50/2019 w sprawie 
Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy 
-  która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
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0  godz. 18.25 salę obrad opuścili radni Alina Załoga i Piotr Kownacki. Aktualna ilość radnych 
biorących udział w posiedzeniu -  13.
Ad. pkt 9.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że był omawiany szczegółowo na wspólnym posiedzeniu 
Komisji. Dodał, że omawiał go autor tej uchwały Pan Wiesław Jaźwiński, który prosił o zwolnienie, bo 
ma chora osobę w rodzinie. Uważał, że jest to obligatoryjny raport.
Radny W. Świątkowski -  powiedział, że ma ważną sprawę dotyczącą zaopatrzenia. Zapytał, czy 
prowadzi się szczegółowy nadzór nad działaniem hydroforni? A jak trafi się bakteria? Tu chodzi o ludzi
1 ich zdrowie. Zapytał, czy ludzie pracujący w hydroforni są odpowiedzialni?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że wodociąg Gminy, gdy został wybudowany to zarazem 
przekazany pod Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie. Dodał, że są wykonywane 
okresowe badania w wodociągach i musimy wierzyć sanepidowi. Uważał, że raczej nic nie powinno 
się zdarzyć, a jak się wydarzy to na pewno badania wykażą.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy za 2016-2018.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  następnie odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia Raportu 
z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy za 2016-2018 i poddał pod głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  12 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr YIII/51/2019 w sprawie przyjęcia 
Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy za 2016-2018 -  która stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 10.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że tak jak poprzednia uchwała była omawiana na wspólnym 
posiedzeniu Komisji. Dodał, że zmieniła się jedna rzecz, że z zasobów mieszkaniowych Gminy Gzy 
jest wykreślone jedno mieszkanie w miejscowości Stare Grochy. Oznajmił, że od kilku lat nie nadaje 
się do zamieszkania i ewentualny remont spowodował by wpisanie do zasobów mieszkaniowych 
Gminy. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gzy wchodzi 10 lokali o łącznej powierzchni 452,04 
m2, w tym:
1. Przewodowo Poduchowne 2 1 - 2  lokale mieszkaniowe;
2. Gzy 59;
3. Szyszki Włościańskie 3 3 a;
4. Skaszewo Włościańskie 2 2 - 6  lokali mieszkaniowych.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019-2024 .
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  następnie odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019-2024 
i poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  13 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosie „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr YIII/52/2019 w sprawie 
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 
2019-2024 -  która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 11.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że jest to projekt, który już na komisjach omawialiśmy. Dodał, 
aby spełnić warunki umowy, należało podnieść stawkę za gospodarowanie odpadami w kwocie
20,00 zł od osoby za IV kwartał tego roku. Następnie w przyszłym roku będzie rozpisany następny 
przetarg. Przy wcześniejszym przetargu na 1,5 roku cena za gospodarowanie odpadami była bardzo 
zawyżona. Z tego względu przetarg unieważniliśmy. W związku z tym rozpisany został przetarg na pół 
roku, gdzie Państwo radni zgodzili się na podpisanie umowy. Oznajmił, że tak rosnące opłaty biorą się 
z tzw. RIPOKach ( Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych). Wzrastają stawki za 
tonę, gdzie stawki przekładają się na odbiór śmieci w Gminie. Dodał, że trudno im jest przewidzieć co 
będzie, gdyż stawki rosną z miesiąca na miesiąc, a Gmina nie ma żadnego wpływu , żeby stawki 
za gospodarowanie odpadami obniżyć. Oznajmił, że ustawowo jesteśmy zobowiązani płacić. 
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20,00 zł od jednego 
mieszkańca, dla nieruchomości zamieszkałych więcej niż 6 osób w wysokości 94,80 zł od jednego 
gospodarstwa domowego. Odpady nie zbierane selektywnie w wysokości 40,00 zł od osoby, a dla 
nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 6 osób wynosi 189,60 zł od jednego gospodarstwa 
domowego.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
Radna E. Oleksa -  zapytała Pani Skarbnik E. Karpowicz jak Gmina płaci firmie Błysk-Bis za 
gospodarowanie odpadami miesięcznie czy kwartalnie?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że miesięcznie.
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Radna E. Oleksa -  powiedziała, że mieszkańcy pytają się czy mogą uiszczać opłaty za gospodarowanie 
odpadami miesięcznie. Zapytała czy jest taka możliwość? Dodała, że mieszkańcom kwartalnie jest 
ciężko zapłacić około 300 zł.
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że terminy opłat za gospodarowanie odpadami są ustalone 
w uchwale Rady Gminy, czyli do 15 każdego pierwszego miesiąca kwartału. Dodała, że to jest Państwa 
wola. Przy podwyżce 20,00 zł od osoby, Gmina dokłada jeszcze około 9 000,00 zł miesięcznie. 
Zwiększenie częstotliwości opłat wiąże się ze zmniejszeniem liczby pracowników, co ewidencjonują 
opłaty. Także tutaj koszty jeszcze rosną. Zaległości z tytułu gospodarowania odpadami wynoszą 
60 000,00 zł tj. jeden miesiąc jak gdyby do tyłu. Ponadto na 31 grudnia tego roku została do zapłacenia 
rata za grudzień roku poprzedniego, gdyż nie było zapłacone i przeszło na ten miesiąc tj. cały jeden 
miesiąc odsunięty w czasie.
Radna E. Oleksa -  zapytała, jeżeli będzie płaciła co miesiąc, to czy otrzyma upomnienie?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że jest rozliczany pracownik, bo on się zajmuje. Dodała, że 
upomnienia są wysyłane z programu komputerowego, gdy jest już po terminie płatności.
Radna E. Oleksa -  zapytała jaki termin ma Gmina na opłacenie faktury za odpady komunalne? 
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że 30 dni od faktury wystawionej przez Błysk-Bis.
Radna E. Oleksa -  dodała podając przykład, że gdyby wszyscy zapłacili w lipcu za lipiec to byłyby 
pieniądze na uiszczenie faktury.
Skarbnik E. Karpowicz -  dodała, że nie wszyscy płacą i nie ma płynności wpływów za odpady 
komunalne.
Radna E. Oleksa -  uważała, że będzie więcej nie płacących z góry za cały kwartał.
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że ciężko jest jej przekonać co do płatności, ponieważ jedni 
płacą przed terminem, jedni po terminie lub dopiero, gdy odbiorą od niech odpady komunalne. Dodała, 
że jest zobowiązana żeby wykonywać uchwałę Rady Gminy.
Sołtys wsi Przewodowo-Parcele P. Dębowski -  powiedział, że tak jak Pani Skarbnik mówiła muszą 
być dodatkowe środki na zapewnienie płatności za odpady komunalne, to np. jak jest z płacącymi przez 
Internet bezpośrednio na konto Urzędu Gminy.
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że opłaty zostają rozksięgowane w ten sposób, że są 
przypisane do każdej osoby i wiadomo jest czy się dana osoba wywiązuje czy nie. Przy płatności przez 
Internet na wyciągach są dane osoby, która i ile zapłaciła za śmieci.
Sołtys wsi Przewodowo-Parcele P. Dębowski -  dodał, że chodziło mu o możliwość zapłacenia 
wcześniej za poszczególny kwartał niż do 15 pierwszego miesiąca kwartału.
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że była by wtedy nadpłata i z dniem 15 pierwszego miesiąca 
kwartału opłata zostanie uiszczona, będzie zapłacone i nie otrzymamy upomnienia. Wspomniała, że 
jeżeli ktoś zapłaci za kwartał dopiero pod koniec kwartału, to wtedy będzie widniało, że jest 
niezapłacone.
Radna E. Oleksa -  dodała, że dobrze by było płacić w lipcu za lipiec.
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że wiąże się to z kosztami w celu zatrudnienia dodatkowej 
osoby w kwestii zaksięgowanie i rozliczanie. Dodała, że tak jak mówiła ta stawka 20,00 zł od osoby nie 
starcza na pokrycie opłat za odpady komunalne.
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Sołtys wsi Kozłówka J. Koc -  powiedziała, że płatność za kwartał to duży wydatek. Podając przykład 
przy 5 osób razy 20,00 zł za segregowane od osoby to wychodzi 100,00 zł miesięcznie. Zapytała czy 
nie można by było płacić co miesiąc niż jeżeli całość za kwartał, bo mieszkańcy wsi wnoszą takie uwagi. 
Dodała, że łatwiej było by rodzinom płacić, a wtedy to płatność byłaby lepsza, gdyby można było 
uiszczać opłaty za odpady komunalne co miesiąc. Słyszała, że w Gołyminie tak płacą. Oznajmiła, że 
będzie płacić więcej za odpady komunalne jak za podatek.
Radna E. Oleksa -  powiedziała zwracając się do Pana Wójta, że od nowego roku jak będziemy 
podpisywać nową umowę to można podjąć uchwałę w sprawie możliwości uiszczania opłaty za odpady 
komunalne co miesiąc. Dodała, że warto by było zastanowić się nad takim rozwiązaniem.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że wszystko będzie zależało od tego ile będzie brała firma 
odbierająca śmieci.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że opłaty za odpady komunalne są astronomiczne i nikt by 
się nie spodziewał, że w tak krótkim czasie tak wzrosną. Dodał, że gdy będziemy w tej chwili płacić 
co miesiąc to dojdą koszty za obsługę. Uważał, że nie jest to też nie możliwe.
Sołtys wsi Przewodowo-Parcele P. Dębowski -  dodał, że przy stawce 5,00 zł od osoby na kwartał, 
co było kiedyś to był „ pryszcz ”, a dziś przy stawce w kwocie 300 zł za kwartał to jest sporo.
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że jak było kiedyś 5,00 zł od osoby to też wydawało się za dużo, 
a w tej chwili jest 20,00 zł i to jest bardzo dużo.
Sołtys wsi Przewodowo-Parcele P. Dębowski -  dodał, że w rodzinie jest po troje dzieci, a żona nie 
pracuje tylko mąż utrzymuje i jest naprawdę ciężko, a opłaty za odpady komunalne rosną.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że ma świadomość sytuacji w Gminie. Dodał, że przy następnej 
uchwale możemy rozważyć taką możliwość.
Sołtys wsi Kozłówka J. Koc -  zaproponowała, aby przedyskutować tą sprawę płatności co miesiąc 
i od nowego roku wprowadzić taką zmianę.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zamknął dyskusję w tym punkcie. Następnie odczytał treść 
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  12 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 1 głosów „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr YIII/53/2019 w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  
która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 12.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Hubert Szajczyk -  powiedział, że w dniu 
31 sierpnia 2011 r. Rada Gminy Gzy podjęła uchwałę IX/30/2011 w sprawie trybu i sposobu powołania 
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Odczytał 
zmiany w projekcie uchwały, że w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzone są grupy robocze 
w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych 
przypadkach. Dodał, że skład grupy roboczej ustala przewodniczący Zespołu spośród przedstawicieli, 
o których mowa w niniejszej uchwały, w zależności od potrzeb wynikających z problemów 
występujących w indywidualnych przypadkach. W celu powołania grupy roboczej przewodniczący 
Zespołu zwraca się do członków Zespołu Interdyscyplinarnego o wskazanie osób, które będą 
bezpośrednio zaangażowane w rozwiązywanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczei.
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Wskazał nowe punkty w projekcie uchwały jak sprawy wszczęte przez Zespół Interdyscyplinarny 
powołany przed wejściem w życie tej uchwały są kontynuowane przez Zespół Interdyscyplinarny 
i grupy robocze powołane na mocy niniejszej uchwały. Na podstawie art.9 a ust. 15 Rady Gminy określa 
się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i szczegółowe 
warunki jego funkcjonowania zgodnie z aktualnym orzecznictwem. Ta uchwała jest aktem prawa 
miejscowego.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zamknął dyskusję w tym punkcie. Następnie odczytał treść 
uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Radca Prawny R. Karwowska- Renaud -  powiedziała, że w uchwale tej jest błąd interpunkcyjny. 
Dodała, że w §1 powinien być jeszcze ustęp 1, a w punkcie 7 napisane tylko „wybranych organizacji 
pozarządowych”. A potem od akapitu „ o wytypowanie swoich przedstawicieli na członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego”. Dodała, że ze względu na zaopiniowany przez nią projekt uchwały prosiła, aby 
ktoś z Państwa radnych zgłosił poprawkę projektu, a następnie przegłosować. Oznajmiła również, że 
jest druga propozycja, aby zmiana poprawki wyglądała tak jak odczytała:

§ 1.1. W celu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej „Zespołem Interdyscyplinarnym", Wójt Gminy Gzy występuje 
o wytypowanie swoich przedstawicieli na członków Zespołu Interdyscyplinarnego do:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach,
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach,
3) Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku,
4) Dyrektorów szkół na terenie Gminy Gzy,
5) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DAR-MED" w Przewodowie Poduchownym,
6) Sądu Rejonowego w Pułtusku,
7) wybranych organizacji pozarządowych.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że propozycją Radcy Prawnego Pani R. Karwowskiej-Renaud jest 
ta druga wersja, a ktoś z Państwa radnych musi zgłosić poprawkę.
Radna J. Świderska -  zgłosiła poprawkę drugiej wersji jaką przedstawiła Pani R. Karwowskiej- 
Renaud.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział, że przechodzą do przegłosowania zgłoszonej przez 
radną Panią J. Świderską poprawki.



- 23-

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  13 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła poprawkę w sprawie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania.
Następnie poddał pod głosowanie przyjętą poprawkę projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  13 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr YIII/54/2019 w sprawie trybu i 
sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania -  która stanowi załącznik nr 23 do niniejszego.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 13.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  oznajmił, że do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi 
do protokołu z VII ses ji.
Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 czerwca 2019r. został przyjęty przez 
aklamację.
Ad. pkt 14.
Radny W. Świątkowski -  powiedział, że szkoda, że tak mało sołtysów zostało. Oznajmił, że 28 lipca 
2019r. były wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej i mają wśród nas samorządowca Pana Jacka 
Grochowskiego, który od lat którąś kadencję nas reprezentuje. Pogratulował Panu J. Grochowskiemu 
mówiąc, że jest „równym chłopakiem”. I z tego co mu wiadome to Pan J. Grochowski został szefem 
Powiatowej Struktury Izb Rolniczych. Dodał, że warto wspomnieć, że Pan J. Grochowski z nami jest, 
bo może „ załatwi nam jakiś traktor albo przyczepę”.
Sołtys wsi Słończewo i jednocześnie członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej Jacek Grochowski
- podziękował za słowa uznania od radnego Pana W. Świątkowskiego. Nadmienił, że rzeczywiście 
28 lipca 2019r. odbyły się wybory do samorządu rolniczego Mazowieckiej Izby Rolniczej 
i przedstawicielami Rady Powiatu. Dodał, że rolnicy, którzy się interesowali to wiedzą, że mieliśmy 
3 kandydatów, z których 2 zostało wybranych : był to on oraz młody także sołtys Pan Konrad Piliński. 
Stwierdził, że we dwóch będziemy reprezentować Gminę Gzy w Powiecie Pułtuskim, a jest tych gmin 
ogólnie 7 na naszym terenie. I spośród tych gmin został wybrany przewodniczącym Struktury Powiatu 
Pułtuskiego. Pragną podziękować tym rolnikom, co 28 lipca 2019r. przyszli na wybory, bo bez tego 
dalszych kroków by nie było.
Wójt C. Wojciechowski -  pragną przypomnieć, że w najbliższą niedzielę dnia 1 września 2019r. 
odbędą się dożynki gminne. Rozpoczną się mszą świętą w kościele w Przewodowie Poduchownym 
i sołectwa, które będą miały wieńce dożynkowe ustawiają się parę minut przed mszą przed kościołem. 
Wszyscy ustawiamy się niezależnie czy to są wieńce gminne czy parafialne i nie ma ustalonej kolejki. 
O godz. 12.00 rozpocznie się msza święta, a podczas mszy ksiądz proboszcz poświęci wieńce, które 
będą uczestniczyć w procesji wokół kościoła. A potem na czas ceremonialnej mszy pozostaną przed 
kościołem. Po odbytej mszy świętej w kondukcie dożynkowym skierują się na plac -  boisko szkolne 
przy szkole w PSP Przewodowie Poduchownym. I tam odbędą się dalsze uroczystości. Wieńce 
ustawione będą przed sceną. Dodał, że sponsorzy przeznaczyli mniejsze i większe datki w formie 
poczęstunku lub w formie pieniędzy.
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Dodał, że będą nagrody za wieńce oraz konkurs, na który serdecznie zaprasza. Będzie to konkurencja 
sportowa sołectw. Wspomniał, że Pan Jarosław Oleksa przygotował konkurencję dla sołectw. Będą to 
takie kategorie jak:
- zbieranie ziemniaków na czas,
- rzut kaloszem dla kobiet,
- pchnięcie kostki słomy dla mężczyzn,
- wyciskanie odważnika.
Nagrody będą ufundowane za I, II i III miejsce dla poszczególnych sołectw, więc uważa, że warto wziąć 
udział. Gwarantował dobrą zabawę.
Dodał również, że nie dostaliśmy dofinansowania od Marszałka Wojewódzkiego. Były to znaczące 
dofinansowania w kwocie 30 000,00 zł, ale nie otrzymaliśmy.
Dodał, że organizujemy te dożynki na ile Gminę stać. Oznajmił, że rolnicy całym rokiem ciężko pracują 
i takie święto jak dożynki należą im się jak najbardziej. Tak więc serdecznie zaprasza 1 września na 
boisko szkolne przy PSP w Przewodowie Poduchownym.
Powiedział również, że Państwo radni i sołtysi otrzymali zaproszenie na otwarcie ścieżki edukacyjnej 
w PSP w Skaszewie Włościańskim. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 . Otrzymaliśmy 90% 
dofinansowania na tą ścieżkę edukacyjną od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Również 
w pomoc jej stworzenia włączyły się Lasy Państwowe poprzez Nadleśnictwo Pułtusk ( dofinansowanie 
w kwocie 5 000,00 zł). Także udało się Gminie stworzyć ścieżkę edukacyjną w PSP w Skaszewie 
Włościańskim przy niewielkim udziale własnym niecałe 10 %.
Zostały podpisane umowy w Mazowieckim Instrumencie Aktywizacji Sołectw ( M IAS). Otrzymaliśmy 
dofinansowanie na sołectwa : Skaszewo Włościańskie, Szyszki, Gzy, Gzy-Wisnowa oraz Kozłówka. 
Dodał, że nie wie czy wszystkie sołectwa uda się rozliczyć, bo nie wszyscy sołtysi współpracują, a czas 
terminu się zbliża. Prosił, aby sołtys, który otrzymał dofinansowanie, a nie zgłosił się to zaprasza do 
Gminy, bo będzie ciężko do 10 października 2019r. wykonać inwestycje. Oznajmił, że rozliczyć się 
trzeba do końca października tego roku. Natomiast inwestycje z funduszu sołeckiego rozliczamy do 
końca roku 2019.
Sołtys wsi Ołdaki Łukasik Jan - zapytał, kiedy zacznie się żwirowanie na drogach gminnych?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że żwirowanie w najbliższym czasie będzie rozpoczęte. 
Tłuczeń jest już rozwożony, a destrukt w przyszłym tygodniu tylko na 3 wioski. W większości umowy 
są już podpisane. Dodał, że na asfalt na zimno tzn. emulsją asfaltową również jest podpisana umowa. 
Oznajmił, że przetarg na tłuczeń musieliśmy unieważnić , bo znacząco przekraczał środki jakie 
dysponowaliśmy. Natomiast żwir był rozpisany na 2 przetargi z tego względu, że na 1 przetargu za 
mała ilość żwiru była rozpisana. A 2 przetarg również dlatego, że zostało jeszcze 40% środków i jest 
podpisana umowa na żwirowanie.
Radna E. Oleksa -  zapytała, jaka firma wygrała przetarg na żwirowanie?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że wszystkie informacje są na naszej stronie Gminy Gzy, 
ale wydaje mu się, że jest to firma z Raciąża. Ta firma od lat wygrywa przetargi i sukcesywnie na 
gminy dowozi żwir. Uważa, że z początkiem września powinno ruszyć żwirowanie oraz realizacje 
z funduszu sołeckiego na inwestycje w niedługim czasie.
Dnia 28 sierpnia 2019r. czyli wczorajszy wtorek Gmina podpisała umowę ze Starostą Powiatowym 
w Pułtusku, gdzie to przekazaliśmy aktem notarialnym drogę w Przewodowie Nowym. Dodał, że 
Starostwo Powiatowe może wybudować drogę. Aczkolwiek akt jest tak sporządzony, że jeżeli 
Starostwo tej drogi nie wybuduje to Gmina może wystąpić o zwrot tego majątku.
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Także Gmina ma podpisaną umowy na dofinansowanie sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek 
OSP, które były z funduszu Ochrony Środowiska jak również z funduszu składkowego ZUS. Te 
jednostki, które występowały w naszej gminie to otrzymały takie dofinansowanie. Nadmienił, że jeszcze 
jest dofinansowanie z funduszu składkowego ZUS dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich. 
Również Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gzy wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie i otrzymało 
dofinansowanie z funduszu składkowego ZUS w formie dotacji bez udziału własnego.
Sołtys wsi Przewodowo Poduchowne Jan Mosakowski -  powiedział, że chodzi o fundusz sołeckie 
wsi Przewodowo Poduchowne , w tym lampy i kopanie rowów. Zapytał, czy trzeba składać drugi 
wniosek? Dodał, że nic nie słyszał co dalej na ten temat.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, ze w formie uzgodnienia Gmina realizowała największe 
inwestycje z funduszu sołeckiego. W tej chwili będą realizowane z funduszu sołeckiego realizacje jak 
lampy i przepusty itp. Dodał, że Gmina jest już po przetargach na żwirowanie, destrukt oraz asfalt na 
zimno tj. emulsja asfaltowa i możemy zająć się teraz jednostkowymi inwestycjami z funduszu 
sołeckiego.
Sołtys wsi Przewodowo Poduchowne Jan Mosakowski -  powiedział, że zbliża się koniec roku i nie 
wiem co będzie u niego we wsi Przewodowo Poduchowne zrobione, a trzeba złożyć do końca września. 
Wójt C. Wojciechowski -  zgodził się z Panem J. Mosakowski i oznajmił, że to było planowane 
w przyszłym roku. Dodał, że droga w Przewodowie Poduchownym pierwotnie była sporządzana 
do zarządzania kryzysowego. Wniosek nie zakwalifikował się , bo kilka milimetrów zabrakło do ilości 
wody, która była wyznacznikiem , aby się zakwalifikowała. I w tej chwili trzeba realizować tylko to co 
jest w funduszu sołeckim na co wieś Pana sołtysa przeznaczyła.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że odnośnie kopania rowów to Gmina starała się pozyskać 
fundusze zewnętrzne z zarządzania kryzysowego. Otrzymaliśmy 3 tygodnie temu odpowiedź, że 
niestety nie zostało zakwalifikowane. Tak więc Gmina będzie realizować to co było po prostu robione. 
Dodał, że jeżeli mamy udział własny to szukamy pieniędzy z zewnątrz. Oznajmił, że lepiej by było 
jakby Gmina posiadała np. udziału własnego 10 000,00 zł, a wtedy może pozyskać 30 000,00 zł. 
Natomiast jeśli chodzi o lampy Ju tro  odbędzie się objazd, gdzie te lampy powinny być.
Sołtys wsi Przewodowo Poduchowne Jan Mosakowski -  dodał, że nie muszą być od razu wszystkie 
po kolei, może być po jednej.
Zastępca C. Parzychowski -  oznajmił, że w niektórych miejscowościach odbył się objazd, tam gdzie 
będą umieszczone lampy solame. Celem tego potrzebna była orientacja, ponieważ przygotowujemy 
zapytania ofertowe. Szykujemy zamówienie publiczne, ponieważ nie można rozdzielać zamówienia, 
ale trzeba określić przekaz zamówienia. Rozmowy były też z sołtysem Przewodowo Majorat. Oznajmił, 
że są dwie wioski, gdzie te lampy solame potrzebne. Natomiast zostaliśmy obsypani wnioskami 
suszowymi - 400 wniosków. I to nie jest tak, że Gmina nic nie robi, bo tu jest bardzo krótki termin 
sporządzenia protokołu.
Sołtys wsi Przewodowo -  Parcele P. Dębowski -  powiedział, że od poniedziałku lub wtorku będzie 
wożony tłuczeń i chciał się zapytać ile ton zmieści się na takiej przyczepie?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że 20 ton. Przyczepa stróżowa jest trochę mniejsza 
od przyczepy łódki, ponieważ na łódkę wejdzie ponad 30 ton tłucznia. Ma możliwość tak rozchylać 
przyczepę, że może jechać i wysypywać. Dodał, że stosuje się przyczepy 20 tonowe, ponieważ większe 
tonowo przy nierównościach mogłaby się przechylić i przewrócić.
Sołtys wsi Słończewo J. Grochowski -  zapytał, czy są jakieś informacje na temat połączeń 
autobusowych z powiatu, ich przywracania, bo zaczyna się zaraz rok szkolny.
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Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że informacji z powiatu nie mamy. Z tego co wie to mogą 
składać dofinansowanie do tych przewozów nie rentownych. Gmina nie jest w stanie robić przewozów, 
aczkolwiek może się przyłączyć do Starostw, gdzie trasy dotyczą miedzy przewozem Pułtusk- 
Ciechanów. Dodał, że gmina jest otwarta na takie połączenia, ale w tej chwili nie posiadamy żadnych 
informacji.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że przede wszystkim trzeba mieć udział własny. Oznajmił, że 
z doniesień prasowych Gmina Pułtusk złożyła o połączenie dojazdów z naszą Gminą.
Sołtys wsi Grochy-Serwatki Marianna Klejment -  zapytała, czy gabaryty będą odbierane we 
wrześniu?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że w umowie z Błysk-Bis są napisane do odbioru gabaryty. 
Natomiast Prezes Błysk-Bis płakał, że trzeba jeszcze cenę podwyższyć, bo nie mają gdzie tego 
składować. Dodał, jeżeli jest w umowie tak więc śmieci gabarytowe będą odebrane w IV kwartale. 
Sołtys wsi Grochy-Serwatki Marianna Klejment -  zapytała, a co z odpadami komunalnymi 
budowlanymi typu okna, resztki styropianu po ociepleniu, czy można przywozić do Gminy?
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że Gmina posiada regulamin porządku w Gminie. 
Z regulaminu wynika jakie są przyjmowane odpady typu budowlane i w jakich kilogramach. Dodał, że 
trzeba było by sprawdzić regulamin o jaki konkretnie odpad komunalny im chodzi. Uważał, jeżeli 
urządzamy remont to należało by podpisać umowę z wykonawcą lub z firmą Błysk-Bis, a wtedy 
podstawiają kontener. Wykonujemy remont, a wtedy przyjeżdżają i zabierają kontener ponosząc za to 
opłaty.
Radna E. Oleksa -  dodała, że przecież Gmina posiada punkt do przyjmowania odpadów 
wielogabarytowych.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że tak, ale z regulaminu wynika, że do 300 kg z gospodarstwa 
na rok od mieszkańca. Dodał, że regulamin wymaga, aby odpad budowlany np. gruz nie był zmieszany 
ze styropianem.
Radny W. Świątkowski -  zapytał, czy Pan Wójt pochyli się nad ich „krowami” w Słończewie. Dodał, 
ze jest problemem dla kierowców na drodze wiejskiej, bo nie ma znaków, a mieszkańcy muszą krowy 
wyprowadzać. Prosi o postawienie takich znaków sygnalizujących, w którym miejscu krowy 
przechodzą, bo nie da się 30 krów prowadzić na łańcuchu. Zaproponował zrobić „ zrzutę” na te znaki. 
Wójt C. Wojciechowski -  zwracając się do Pana radnego powiedział, że doskonale zna on kondycję 
finansową Gminy i uważa, że powinno się zaplanować i postawić takie znaki z funduszu wiejskiego. 
Dodał, że niektóre wioski planują znaki z funduszu wiejskiego. Znaki z atestami są w granicach 
300,00 zł, a przy ilości kilku sztuk cena zamienia się w okazałą sumę. W takiej kondycji finansowej 
w jakiej Gmina się znajduje, to jeszcze nie było. A gdzie tu do końca roku. Dodał, że Gmina by chciała 
wiele rzeczy kupić, ale gdy nie ma na to środków to trzeba przeczekać. Oznajmił, że planując 
postawienie takiego znaku należy ustalić z Komendą Policji, czy jest taka potrzeba.
Sołtys wsi Słończewo J. Grochowski -  dodał, że chodzi tu o przywrócenia oznakowania, ponieważ te 
znaki tam były. Dodał, że był taki moment, że te znaki zniknęły, nie tylko przy ich gminnej, ale także 
przy powiatowej. Oznajmił, że w poprzedniej kadencji także zwracaliśmy się o przywrócenie tych 
znaków. Znajdowały się tam również znaki z ograniczeniem prędkości, znaki sygnalizujące zakręty. 
Uznał, że w 70% drogi we wsi Słończewo zostały od znakowane.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że wychodzi na to, że przejeżdżał tam ktoś kto zbiera złom 
i najwidoczniej nie miał w co więcej wziąć. Uważał, że wiadomo, że tego nie da się upilnować , bo jak 
chce ukraść to znajdzie taki moment najlepszej okazji. Dodał, że na pewno mieszkańcy wsi tego nie 
zrobili.
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Radna Anna Chojnacka -  prosi o zastawienie dołu, który znajduje się we wsi Mierzeniec, gdyż nie 
m ajak  go ominąć.
Wójt C. Wojciechowski -  zapytał radnego i jednocześnie sołtysa wsi Mierzeniec Pana 
W. Czaplińskiego , kiedy będzie nawiezienie tłucznia, czy kontaktował się wykonawca?
Radny i jednocześnie sołtys wsi Mierzeniec W. Czapliński -  odpowiedział, że będzie wykonane 
to w poniedziałek.
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że proponuje zasypanie tłuczniem, co nastąpi w poniedziałek. Dodał, 
jeżeli będzie asfalt na zimno, czyli emulsja asfaltowa to wtedy spróbujemy wynegocjować 
z wykonawcą żeby te miejsce zalać tą emulsją. W tej chwili również został złożony wniosek do dróg 
samorządowych, bo nabór był do końca tygodnia o nakładkę i remont tej drogi.
Dodał, ze wcześniej mieliśmy przygotowany kosztorys na tę drogę jak i drogę w Przewodowie 
Poduchownym do zarządzania kryzysowego po sytuacjach burzowych w maju. W związku z tym 
z niewielką różnicą opadów Instytut Meteorologii stwierdził, ze było poniżej 40mm. Stad wniosek 
do dróg samorządowych, bo nabór był do końca tygodnia o nakładkę i remont tej drogi. Stwierdził, że 
może się uda dzięki temu wyremontować ten odcinek drogi. W poprzednich latach zakwalifikowały 
się na dofinansowanie drogi w Żebrach- Wiatrakach i Sulnikowie. Gmina czeka w tej chwili na podpis 
Premiera Mateusza Morawieckiego, a potem ukaże się lista rankingowa.
Sołtys wsi Kozłówka J. Koc -  zapytała, kiedy będzie u nich we wsi tablica „ Kozłówka”? Dodała, że 
przejezdni szukają ich miejscowości.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że po przebudowie drogi nie pojawiła się tam tablica 
z miejscowością. Dodał, że jest to zaniedbanie , ponieważ była organizacja ruchu oraz dokumentacja 
i nikt nie zwrócił uwagi, by postawić taką tablicę. Stwierdził, że dalej jadąc, wieś Pękowo również nie 
ma tablicy i należało by się zgłosić do Zarządu Dróg Wojewódzkich, ponieważ Gmina nie może 
postawić na drodze wojewódzkiej tablicy informacyjnej. Oznajmił, że gdy będzie taka możliwość 
to Gmina wystąpi z wnioskiem w sprawie postawienia 2 tablic we wsi Kozłówka i Pękowo.
Ad. pkt 15.
W punkcie wolne wnioski i oświadczania nikt nie zabrał głosu.
Ad. pkt 16.
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Z. Kaczorowski o godz. 19.50 zamknął 
VIII sesję Rady Gminy Gzy.
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