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Rada Gminy Gzy 

Protokol N r XIIII12 


z Sesji Rady Gminy Gzy 


odbytej w dniu 08 lutego 2012 roku. 


Gzy luty 2012 rok 




PROTOK6L NrXIW12 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 08 lutego 2012 roku 


w Swietlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodnicz<tcego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 


Przewodnicz~cy Rady Gminy Leon Pytel- 0 godz. 12.10 otworzyl XIII Sesj~ Rady Gminy 


Gzy. Po powitaniu radnych i gosci zaproszonych oswiadczyl, iz zgodnie z list<t obecnosci 


stanowi<tc<t zal<tcznik nr 1 do niniejszego protokolu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 


15 radnych, co stanowi quorum pozwalaj<tce na podejmowanie prawomocnych decyzji. 


Ad. pkt 2. 


Przewodnicz~cy L. Pytel- przedstawil proponowany porz<tdek obrad: 


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 

2. Uchwalenie porZ<tdku obrad. 

3. Przyj~cie protokoru z poprzedniej Sesji . 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podj~cie uchwaly w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoly Podstawowej w Gzach. 

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

7. Sprawy biez<tce gminy. 

8. Wolne wnioski i pytania. 

9. Zamk.ni~cie Sesji. 


Dalej zapytal, czy Panstwo radni maj<t do proponowanego porz<tdku obrad jakieS dodatkowe 


punkty? 


Nie widz<tc zadnych zgloszen poddal pod glosowanie przedstawiony porz<tdek obrad. 


Rada Gminy w obecnosci 15 radnych uczestnicz<tcych w posiedzeniu - 15 glosami "za" , 


przy 0 glos6w "przeciwnych" oraz 0 glos6w "wstrzymuj<tcych" przyj~la jednoglosnie 


porz<tdek obrad jak wyzej . 


Ad. pkt 3. 


Przewodnicz~cy L. Pytel - poinformowal, ze protok6l byl do zapoznania si~. W zwiqzku 


z powyzszym, ze radni nie zglaszali przed dzisiejszym posiedzeniem zastrzezen, 


zaproponowal przyj~cie protokolu i zarz<tdzil glosowanie. 
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Rada Gminy w obecnosci 15 radnych uczestnicz£tcych w posiedzeruu - 15 glosami "za", przy 

o glos6w "przeciwnych oraz 0 glos6w "wstrzymuj£tcych" - przyj~la protok61 Nr XIIIll 

z poprzedruej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2011 r. 

Ad. pkt 4. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - poinformowal, Ze na dzisiejszej Sesji obecni S£t 

przedstawiciele firmy GLOBAL Geophysical Service Sp. z o. 0., kt6rzy przedstawi£t 

w skr6cie zaloZenia odnosnie wydobycia gazu lupkowego, czyli przygotowan do 

poszukiwania gazu lupkowego na terenie gminy Gzy. 

przedstawicielka firmy GLOBAL Geophysical Service Sp. z o. o. - powiedziala, ze 

firma GLOBAL dziala na zlecenie firmy Marathon, kt6ra otrzymala koncesj~ od Ministra 

Srodowiska na tego typu poszukiwania. Wydanych jest ok. 97 koncesji i r6znego rodzaju 

firmy tych zl6z poszukuj£t. W dalszej kolejnosci przedstawila jak pracuje firma. 

Przedstawiciele firmy udaj£t si~ do dom6w. Zbieraj£t zgod~ na przeprowadzenie takich badaiJ., 

poniewaZ rue mog£t wejsc bez niczyjej zgody na dzialk~. Nast~pnie wchodz~ geodeci, kt6rzy 

tycz£t tras~ kabla, wchodz£t maszyny ci~zkie tzw. wibratory, kt6re wykonuj£t sarno badanie. 

Badarue polega na wytworzeniu fali sejsmicznej, kt6ra rozchodzi si~ w gl£tb ziemi, potem 

wraca do tzw. opon6w, kt6re S£t podpi~te do tego kabla. Kabel jest kladziony na powierzchni 

ziemi. Nie kopi£t ruc i absolutnie nic nie wierc£t. Kabel leZy ok. 4-5 dni, po czym jest zwijany. 

Potem wchodzi grupa , kt6ra zbiera chor<tgiewki i rzeczy, kt6re s£t pozostawione przez 

pracownik6w firmy. Kabel jest pomaranczowy i jest nie wi~kszy niZ kabel od przedluzacza. 

Kabel jest rozkladany na piechot~, a tam gdzie ci~zko dojechac wjezdzaj£t samochody firmy. 

Pracownicy firmy b~d£t si~ poruszac czarnymi Pikapami, takZe b~d£t na terenie gminy obecni. 

W ziemi~ jest wkladany na gl~bokosc 10-15 cm geofon, nie jest wkopywany, jest wkladany 

nog£t. Samochod6w b~dzie 5. Pojazdy samojezdne b~d£t jechaly w jednej linii jeden za 

drugim. B~d£t wzbudzaly fal~ sejsmiczn£t poprzez opuszczenie plyty. Pi£tty samoch6d jedzie 

zaraz za mml- zapasowy. 

Soltys wsi Szyszki Waldemar Pawlak - zapytal, jakiej szerokosci pasem jad£t samochody ? 

przedstawicielka firmy GLOBAL Geophysical Service Sp. z o. o. - odpowiedziala, ze 

szerokosc 1 samochodu wynosi ok. 4 m. Nie b~dzie ukrywac, ze powstaj£t zniszczenia 

w zaleznosci jaka jest gleba. lezeli to b~dzie teraz w marcu i gJeba b~dzie zmarzni~ta, to 

zniszczen za dliZo ich nie b~dzie . Firma wyplaca odszkodowania. Gwarancj£t odszkodowania 

jest podpisanie z firm£t umowy. 
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Przedstawiciele finny udaj'l si~ do poszczeg6lnych solectw, udaj'l si~ do soltys6w, zostawiaj'l 

powiadomienie 0 wykonywanych badaniach, prosz'lc aby te infonnacje przekazali 

mieszkailcom. Dodatkowo udaj'l si~ osobiscie, podpisuj'l urnowy w zalemosci od tego, ze jest 

linia 2000, czyli druga linia w produkcji. Pojawi'l si~ tam w okolicach marzec - kwiecien. 

Soltys wsi Grochy -Imbrzyki Roman Niesluchowski - poprosil 0 podanie miejscowosci, 

kt6r~dy b~dzie przebiegala trasa, 

przedstawicielka frrmy GLOBAL Geophysical Service Sp. z o. o. - powiedziala, ze 

finna b~dzie przechodzie przez nast~puj'lce solectwa: Sulnikowo, Przewodowo Poduchowne, 

Oldaki, Lady -Kraj~czyno, , Kozl6wka , Gzy, K~sy Wypychy, Gzy - Wisnowa, K~sy Pailki. 

Poinfonnowala, ze w tych solectwach zjawi'l si~ przedstawiciele finny u soltysa. Juz jedno 

solectwo jest podpisane - Gzy - Wisnowa. Przedstawiciel finny juz byl u Pani Soltys, 

powiadomienie takie zostalo zostawione. 

Radny Witold CzapliDski - zapytal, jaki czas mija od chwili badan do chwili wykonywania 

pierwszych odwiert6w? 

przedstawicielka firmy GLOBAL Geophysical Service Sp. z o. o. - powiedziala, ze 

odwierty to zupelnie inna sprawa. Koncesja, na kt6rej finna teraz pracuje to jest koncesja 

poszukiwawcza i finna na razie prowadzi tylko i wyl'lcznie badania. K westia odwiert6w to 

zupelnie oddzielna kwestia. Tu trzeba uzyskae kolejn'l koncesj~ wydobywcz'l i 

eksploatacyjn'l. Natomiast S'l w kaZdej koncesji nawet poszukiwawczej zawarte pr6bne 

odwierty. Gdzie to b~dzie tego finna nie wie. 

Radny W. CzapliDski - zapytal, czy to jest na tej zasadzie, ze odwierty odbywaj'l si~ przy 

szczelinowaniu hydraulicznym? 

przedstawicielka frrmy GLOBAL Geophysical Service Sp. z o. o. - odpowiedziala, ze 

tak. To jest odwiert dose kosztowny i to jest wczesniej zaplanowane. To nie jest tak, ze tu mi 

si~ podoba to tutaj postawi~ odwiert. To wszystko jest na zasadzie badan. Wczesniej 

zostaly przeprowadzone te badania w latach 60-70 -tych. Byly tez tutaj prowadzone tego typu 

badania. Tylko, ze wtedy bylo to wykonywane metod'l dynamitow'l. Teraz w tej chwili jest to 

metoda wibratorowa, czyli wstrz'lsy zewn~trzne bez uzycia dynamitu. 

Radny W. CzapliDski - zapytal, czy b~d'ljakies infonnacje dla mieszkanc6w 0 zagrozeniach 

przy szczelinowaniu hydraulicznym? 

przedstawicielka firmy GLOBAL Geophysical Service Sp. z o. o. - odpowiedziala, ze 

jezeli dojdzie do wydobycia na pewno b~d'l. 
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Dodala, ze do wydobycia jest jeszcze dluga droga, czy nawet do sarnego odwiertu. Bo firma 

rnusi najpierw przeprowadzie badania, zeby wiedziee w jakich rniejscach i w jakiej ilosci ten 

gazjest obecny. 

Radna Zofia Frilckiewicz - zapytala, jaki jest ci~zar takiego samochodu, co wjezdza? 

przedstawicielka firmy GLOBAL Geophysical Service Sp. z o. o. - odpowiedziala, ze 

ci~zar jednego samochodu wynosi ok. 20-25 ton. Takich sarnochod6w jedzie 5 z tyrn, ze 

4 pracuj<\:, pi'l.ty jedzie zapasowy. 

Soltys wsi Szyszki W. Pawlak - zapytal, czy me rna obawy, ze sarnochody teraz 

w roztopach, bo tu S'l. ziernie nie drenowane i rnokre utkn'l. gdzies na polach? 

przedstawicielka firmy GLOBAL Geophysical Service Sp. z o. o. - odpowiedziala, ze 

taka obawajest, nie ukrywa. 

Soltys wsi Szyszki W. Pawlak - powiedzial, ze wlasnie chodzi 0 termin badania, czy nie 

warto tego robie w p6zniejszyrn terrninie? 

przedstawicielka firmy GLOBAL Geophysical Service Sp. z o. o. - odpowiedziala, ze 

to, ze byloby warte, to firma wie. Tak.ze najlepiej robie to w zirnie, kiedy ziernia jest 

zamarzni~ta lub kiedy jest juz po zniwach itd. Finna nie rna tego kornfortu wybrania sobie 

terminu. Musi si~ zamkn'l.e w pewnyrn okresie czasu, zeby te badania wykonae. To jest firrny 

bodajze 7 koncesja. Id'l. od wschodu i to jest ich ostatnia koncesja. Finna byla we Wlodawie, 

Karczewie, Brodnicy , K widzyniu, Rypinie, Lidzbarku, Siedlcach, Sokolowie. 

Przewodniczilcy L. Pytel - zapytal, czy finna poinformuje wladze grniny, jesli stwierdzi 

zloza gazu, czy poinforrnuj'l. doslownie, w jakirn czasie i czy ta infonnacja b~dzie pisenma, 

czy telefoniczna ? 

przedstawicielka fll'lllY GLOBAL Geophysical Service Sp. z o. o. - wyjasnila, ze wyniki 

badaiJ. ewentualnie, kt6re przeprowadzaj'l. id'l. do zleceniodawcy, czyli do finny Marathon, 

kt6ra placi za to dose duZe pieni'l.dze. Nast~pnie te wyniki S'l. przetwarzane i dopiero po 

5 latach S'l. wysylane do Instytutu Geologicznego , gdzie b~d'l. og6lnie dost~pne. TakZe ci~zko 

jej jest powiedziee, w jakiej fonnie wladze grniny dostan'l. infonnacj~. Przypuszcza, ze 

infonnacja zostanie przekazana tak byla wyslana koncesja, kaZda gmina zainteresowana 

dostala od Ministra Srodowiska koncesj~, 0 tyrn , ze na tyrn terenie finna b~dzie poszukiwae 

gazu. 

Przewodniczilcy L. Pytel - uznal, ze rna zrozumiee, ze otrzyrnarny informacj~ bye rnoze 

w nieco naglejszyrn czasie 0 przebadaniu. 
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Radny W. Czapooski - w SpraWle odszkodowania, zapyta!, czy stawki b((dq z gory 

narzucane, czy b((dq ustalane indywidualnie mi((dzy rolnikiem, a firmq? 

przedstawicielka fInny GLOBAL Geophysical Service Sp. z o. o. - wyjasnila, ze 

kwestia odszkodowan wyglqda w ten sposob, ze po przeprowadzonym badaniu grupy 

odszkodowawcze dzwoniq do mieszkancow, u ktorych badanie mia!o miejsce, do w!ascicieli 

bqdz uzytkownikow. Udajq si(( razem na pole i razem jest wymierzona szkoda. Razem 

sporzqdzajq protoko! oszacowania szkody, ktory jest podpisany przez obie strony. I tam na 

miejscu nast((pujq negocjacje. Firma proponuje jakieS swoje widdki, ale zawsze jest tak, ze 

nie zawsze wszyscy si(( mogq zgodzic. 

Radny W. Czapooski - zapyta!, czy badanie nie rna negatywnego wp!ywu na srodowisko? 

przedstawicielka fIrmy GLOBAL Geophysical Service Sp. z o. o. - odpowiedzia!a, ze 

nie po winny miec. Jest to badanie powierzchniowe, bez uzycia dynamitu. 

Ad. pkt 5. 

Radny Kazimierz Zebrowski - w Imlemu mieszkancow i rodzicow dzieci , ktore 

UCz((szczajq do Szko!y Podstawowej w Gzach z!ozy! wniosek 0 niedokonanie likwidacji 

Publicznej Szko!y Podstawowej w Gzach w zwiqzku z brakiem argumentow obiektywnych 

przemawiajqcych za takim rozwiqzaniem oraz podj((cie dzialan w kierunku opracowania 

przez niezalemq instytucj(( doradczq docelowego ksztaltu organizacji oswiaty na terenie 

gminy Gzy. 

Wniosek mieszkailcow i rodzicow dzieci, ktore UCz((szczajq do PSP w Gzach - stanowi 

zalqcznik ill 2 do niniejszego protokolu. 

Starosta Pultuski Edward Marek Wroniewski - przeprosil, ze me moze uczestniczyc 

w dalszej cz((sci Sesji, poniewaZ przelozy! przyjazd do Pultuska Marszalek Wojewodztwa 

i w tej chwili dojezdZa. Ale chce si(( podzielic z uczestnikami Sesji pewnq refleksjq. Jestesmy 

w sytuacji finansowej nie tylko w gminie Gzy, ale w poszczegolnych gminach w powiecie , 

gdzie musimy podejmowac decyzje zle, lub jeszcze gorsze. B((dqc na Sesjach w Winnicy, 

Swierczach, w innych gminach, te decyzje w romych obszarach jakie musirny wszelakie 

podejrnowac, wojtowie wyzwalajq wiele emocji, bo te decyzje Sq klopotliwe czasami. Ale 

z drugiej strony z duzym zadowoleniem obserwuje bardzo duze zaangaZowanie si(( 

spolecznosci lokalnych, radnych, soltysow . Rozmowa szczera, czasami trudna, podnoszenie 

wszystkich argumentow za i przeciw. I na pewno te decyzje jakie zapadajq , u nas dzisiaj 

zapadnq, b((dq decyzjami dobrymi z punktu widzenia wyboru tego zlego, mniejszego zla. 



- 6 

I na pewno to nie b<tdzie decyzja przypadkowa, b<tdzie rozwaZana. A podejmowanie decyzji 

o likwidacji szk61, ograniczenia bazy oswiatowej zwIaszcza w gminach wiejskich, S£t to 

tragiczne decyzje, bardzo trudne. I tylko przymus jest w stanie zmusie do podniesienia r<tki za 

ograniczeniem dost<tpnosci dla naszych dzieci, dla uczni6w. Ekonomia rna swoje prawa 

i zmusza nas wlasnie do tego, zeby te decyzje podejmowae. Rozumiej£tc t<t nasz£t trudn£t 

sytuacj<t jest przekonany, ze jaka by nie byIa, b<tdzie mozliwie dobr£t decyzj£t 

uwzgl<tdniaj£tce wszystkie aspekty, argumenty. 2yczyl, zeby ta decyzja byia jak najlepsza. 

Obysmy doczekali czasu, kiedy b<tdzie nam wszystkim wsp6lnie funkcjonowae Iatwiej. 

Zawsze to w trudniejszych czasach bo mysli, ze r6wniez Powiat na obszarze samorz£tdu 

powiatowego b<td£t mogli uwzgl<tdniaj£tc potrzeby gminy Gzy, podejmowae decyzje, kt6re 

b<td£t przyj<tte pozytywnie. Jeszcze raz przepraszaj£tc obiecal, ze moze na nast<tpnej Sesji nie 

znajdzie si<t juz konflikt interes6w z przyjazdem tak waZnego goscia i b<tdziemy na spokojnie 

i obecni na Sesji, w mniejszych emocjach, mogli porozmawiae 0 potrzebach gminy i b<tdzie 

m6gI szerzej opisae zadania samorz£tdu powiatowego z uwzgl<tdnieniem potrzeb 

mieszkanc6w gminy Gzy. 

Ad. pkt 5. 

Mieszkaniec wsi Gzy Cezary Wojciechowski - powiedzial, ze kalkulacj<t jak£t przedstawila 

Pani W6jt, a mianowicie koszt6w utrzymania dziecka w szkole w Gzach, nie do konca 

mozna powiedziee, ze ta kalkulacja zostaia obliczona w spos6b prawidiowy. Dlatego, ze 

po prostu szkoia w Gzach zapiaciia podatek od luksusu. Do szkoly w Gzach zostaia wliczona 

hala, z kt6rej powinny korzystae dzieci z caIej gminy, na to byia budowana. I dlatego wyszly 

takie koszty utrzymania dziecka. To jest taki fakt. A te dzieci i tak nie korzystaj£t w tej chwili 

z hali, chociaz za to pIac£t w ten spos6b, ze najwyzszy jest wskainik utrzymania dziecka w tej 

szkole i hala jest niewykorzystana. A powinna bye hala wykorzystana dla dzieci wszystkich 

z caIej gminy. Powinno si<t tak zorganizowae mozliwose korzystania z hali, bo hala w tej 

chwili jest nieogrzewana ze wzgl<td6w podobniez ekonomicznych. Dla niego jest to 

niemozliwe., zeby taki obiekt, kt6ry zostal wybudowany na terenie gminy byl 

niewykorzystany, a wliczany do koszt6w utrzymania 1 szkoly podstawowej. 

Kierownik Zespolu Obslugi Szk61 w Gzach Jadwiga Fr~ckiewicz - powiedziala, ze chce 

przekazae spos6b obliczenia kosztow, jezeli chodzi 0 koszt roczny 1 ucznia. W zwi£tzku 

z tym, ze wczesniej funkcjonowaia szkola, znamy ilose zuzytego oleju opalowego 

potrzebnego najeden sezon grzewczy tj. ok. 20.000 1. i to jest zupeinie oddzielnie liczone. 
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Natomiast w budzecie gimnazjum jest zaplanowana kwota na 35.000 1. oleju opalowego i ta 

kwota dotyczy ogrzewania hali sportowej. Tak bylo wczesniej i tak bylo r6wniez w roku 

2011. Przy planowaniu budzetu 2012 r6wniez jest to zachowane. W zwiqzku z tym 

utrzymanie hali sportowej nie rna zadnego znaczenia na koszt roczny ucznia dlatego, ze te 

rozliczenia Set oddzielne. 

Radny Mieczyslaw Sadowski nawlqzuHc do wypowiedzi Pani W6jt, ze sytuacja 

finansowa gminy jest bardzo zla i trzeba zlikwidowae Szkol~ Podstawow't w Gzach 

powiedzial, ze moze zastanowie si~ bardziej, temat ten poruszal juz na Komisjach i ise dalej. 

Po pro stu zreformowae w ten spos6b oswiat~ w gminie Gzy, ze zostawie I szkol~ 

podstawow't i gimnazjum i wtedy byloby to, mu si~ wydaje, to jest jego wniosek, podejm't 

decyzj~ radni, ale wtedy mysli, ze gmina najbardziej by zaoszcz~dzila na tym. I mysli, ze 

1 szkol~ podstawow't i gimnazjum, oczywiscie odr~bne te szkoly mialyby siedziby. Wtedy 

byloby najkorzystniej i najlatwiej utrzymae. Bogatsze gminy maj't 1 szkol~ podstawow't 

i 1 gimnazjum, a nasza gmina wyj'ttkowo rolnicza, akurat teraz przy takiej sytuacji 

finansowej, m6glby by bye to dla naszej gminy dobry pomysl. Udokumentuje to , jesli b~d't 

do niego pytania. 

Mieszkaniec wsi Gzy Stefan Franczak - powiedzial, ze m6wimy wlaSnie 0 tym, ze wniosek 

radego Pana Sadowskiego nie byl rozpatrywany. Zostal odrzucony na posiedzeniach Komisji. 

Gzy caly czas przedstawialy na 4 spotkaniach juz ten spos6b myslenia. Zresztq, to jest 

zawarte wszystko w dzisiejszej interpelacji. Do dzisiaj nie maj't zadnych wyliczen odnosnie 

oszcz~dnosci. Stwierdzil, ze uczestniczyl na 4 spotkaniach. W ostatnim spotkaniu na tej sali, 

tez si~ pytal. Pani W6jt wyrainie odpowiedziala, ze nie bylo takich wyliczen. Bylo pytanie od 

niego, czy bylo brane pod uwag~ 1 szkola podstawowa i 1 gimnazjum i wyliczenia, czy byly 

zrobione pod tym k'ttem? Uznal, ze nie bylo takich wyliczen na ostatnim spotkaniu na tej 

:Sali. Taka byla odpowiedi. 

Prezes Gminnego Zwi~ku Polskiego Stronnictwa Ludowego Konstanty Wielgolewski 

powiedzial, ze wniosekjest zasadny. Taki sam wniosek skladaj't Gzy. Poinformowal, ze kiedy 

rozrnawial z Panstwem radnymi w niedziel~ (05.02.2012 r.) i podawal mozliw't tak't 

propozycj~, ze gimnazjum przeniesc do ilU1ej szkoly, a w Gzach zrobic szkol~ podstawow't 

Nie da si~ tego, nie sluchali, zakrzyczeli go i to wszystko. 

Nast~pnie powiedzial, ze jezeli slyszy, ze nauczyciele, kt6rzy odchodz't na emerytur~, odejd't 

wtedy, kiedy zlikwiduje si~ szkol~ w Gzach, to jest dla niego nie zrozumiale. 
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To, Pani W6jt powt6rzyla na przedostatnim spotkaniu w Gzach i nie rozumie tego naprawd~. 

Nauczyciel, kt6ry 30 lat przepracowal z dziecmi i on m6wi, ze jak zlikwidujecie szkol~ to ja 

odejd~, a jak nie to ja nie odejd~. Uznal, ze trzeba si~ naprawd~ zastanowic nad tym 

powatnie. Co rna tutaj piemik do wiatraka? Chodzi 0 zlikwidowanie szkoly w Gzach, kt6ra 

po prostu jest najlepsz'l szkol4 najnowsz'l szkol4 rna hal~ sportow'l. Propozycje Gz6w szly 

caly czas, zeby przeliczyc, zeby to byla ekspertyza niezalezna, co zrobic, zeby jak najmniej 

gmina dokladala do oswiaty. Ale cala gmina to nic Pani W6jt i radnym nie da, ze zlikwiduj'l 

szkol~ i przenios'l do drugiej. Bo jakby tak naprawd~ rozpatrywal, to nie jest tu 46, czy 48 

dzieci tylko 160 razem z gimnazjum w jednym budynku. Gdyby tak zrobil jako rolnik, ze 

z najlepszej obory wyp~dzil krowy do tej co rna 100 lat, to chyba m6wi sarno 0 sobie 

i ogrzewal budynek powietrzem budynku po Szkole Podstawowej w Gzach. Zaproponowal to 

odlozyc na 1 rok, obliczyc wszystko i b~dzie spok6j. Jak wyjdzie, ze szkol~ w Gzach trzeba 

zlikwidowac, na pewno nie zabierze glosu i nie powie, jezeli b~dzie to uczciwe wyliczenie. 

Caly budynek, prosi bardzo. Ale przyl6ZrnY si~ do tego tak jak robi'l inne gminy, ze likwiduje 

si~ nie najlepsz'l szkol~, tylko najgorsz'l szkol~, a Pani W 6jt i radni, co chc'l zrobic? Prosil 

Pani'l W6jt i radnych, ze przezyl tu jut par~ lat i zeby przylozyc si~ do tego, tym bardziej ze 

Pan radny Sadowski i radny z Gz6w proponuj'l to sarno - odl6zmy to, bo oszcz~dnosci na ten 

rok nie b~dzie zadnych. Oszcz~dnosci Pani W6jt moze znalezc w katdej szkole i u siebie. Na 

2012 rok oszcz~dnosci mozna znalezc. Ale nie r6bmy tej krzywdy, tej najlepszej szkoly nie 

likwidujmy ze wzgl~du tylko tego, ze radni maj'l przewag~, bo jest 8 radnych ze szkoly 

w Przewodowie i 5 w Skaszewie, wi~c Gzy nie maja nic do podskoczenia. Prosil bardzo, zeby 

odlozyc to na rok, pomyslec 0 tym, zeby uczciwie to wyliczyc i zrobic jeden b6l, bo b~dzie 

robiony b6l co roku. 

Mieszkanka wsi Grochy-Serwatki Joanna Nowak - w imieniu rodzic6w dzieci maj'lcych 

na uwadze przede wszystkim dobro i bezpieczenstwo ich dzieci odczytala prosb~ i apel do 

Panstwa radnych, aby glosowali przeciwko uchwale dotycz'lcej likwidacji szkoly. Rodzice 

Prosz4 zeby jeszcze raz wszyscy zastanowili si~, czy to aby dobry wyb6r, czy na pewno nie 

rna innego rozwi'lZania tej trudnej sytuacji . 

Prosba i apel rodzic6w dzieci - stanowi zal'lcznik nr 3 do niniejszego protokolu. 

Soltys wsi Stare Grochy Tomasz Dlugol~cki - zapytal, w jakim stopniu rozwia,te 

zamkni~cie szkoly w Gzach procentowo, 100% zadluzenia, czy tego co dokladarny, cofnie to? 
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Bo jezeli to tylko jakies grosze, to moze naprawd~ tak jak tu mowil Pan Sadowski, czy Pan 

Wielgolewski, trzeba si~ zastanowic troszeczk~ dluzej i szerzej i tych oszcz~dnosci poszukac 

nie tylko w szkolnictwie, a moze oszcz~dnosci np. w swiec'\.cych si~ lampach przez cal'\. noc, 

ktore praktycznie nikomu nie pomagaj'\.. Sprawa druga, nie swiec'\. one w calej gminie. Po 

czym zapytal, to czemu w Grochach, Kozlowie, czy Grochach-Imbrzykach nie swiec'l., 

a w P~kowie, czy w Przewodowie maj'\. swiecic, czy jest jakis obowi'\.zek? Moze tam 

poszukac oszcz~dnosci, moze w administracji? Uznal, ze trzeba jakos to naprawd~ szczerze 

i po gospodarsku podejsc do zamkni~cia, czy podj~cia decyzji. 

W6jt B. Polanska - odpowiedziala, ze rozwazalismy i przeniesienie uczniow. Przeniesienie 

uczniow daje korzysci takie, ze nie zwi~ksza si~ ilosc godzin lekcyjnych zarowno w jednej 

szkole jak i w drugiej. Zostaje tylko ogrzewanie szkoly tj. 111.000 zl., a caly koszt 

wynagrodzenia - roznica 729.967 zl. Druga cz~sc pytania, to rzeczywiscie nalezy si~ 

przyjrzec bardziej i oszcz~dnosci szukac wsz~dzie. W tej chwili wiadomo jest, ze sytuacja 

finansowa jest trudna i w kazdej dziedzinie oszcz~dnosci b~dziemy szukac poprzez likwidacj~ 

np. Zespolu, poprzez propozycj~, 0 ktorej juz wczesniej mowila na Komisjach odnosnie 

oswietlenia. Powiedziala, ze poczynilismy pewne starania w tamtym roku odnosnie obnizenia 

kosztow konserwacji oswietlenia, obnizylismy koszty za energi~ elektryczn'l., co dalo 

w sumie ok. 50.000 zl. TakZe, szukamy tych oszcz~dnosci. W dalszej cz~sci b~dziemy 

szukac oszcz~dnosci nawet poprzez wyl'\.czenie kilku lamp, co trzeba przeanalizowac 

z sohysami gdzie s'\. niepotrzebne, zeby wyl'\.czyc oswietlenie nie w calej gminie, tylko tam 

gdzie s'\. one niepotrzebne. Jej zdaniem, rzeczywiscie nalezy wrocic do wielu uchwal 

wczesniej podj~tych przez Rad~ Gminy i je przeanalizowac i takich oszcz~dnosci b~dziemy 

szukac. Nadmienila, ze w tamtym roku poczynilismy pewne dosyc znacz'\.ce oszcz~dnosci 

w roznych dziedzinach. W tym roku rowniez takich oszcz~dnosci b~dziemy szukac. 

Radny M. Sadowski - powiedzial, ze jego spostrzezenie b~dzie troszeczk~ inne, ale b~dzie 

zwi¥ane z likwidacj'\. szkol. Przypornnial, ze we wrzesniu 20 11 r. odbylo si~ posiedzenie 

Komisji i Sesja, na ktorych zastanawialismy si~ na poprawieniem wynikow egzaminow 

koncowych uczniow szkol podstawowych i uczniow girnnazjum. W zwi¢u tym zadal 

pytanie, czy likwidacj a Szkoly Podstawowej w Gzach b~dzie miala wplyw na podniesienie 

kwalifikacji uczniow, czy b~dzie miala wplyw na zwi~kszenie jakosci nauczania i zeby to 

si~ przekladalo na wyniki koncowe szostoklasistow i girnnazjalistow. 

http:znacz'\.ce
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Bo jeSli, tu wr6cil do swojego pornyslu - 1 szkola podstawowa i 1 gimnazjurn na grnlme 

z prawdziwego zdarzenia i dobry wplyw grniny i nauczycieli, to rnysli, co Pan Starosta 

poprzednio rn6wil, ze bierze si« za spraw« podniesienia rangi egzarninu z tego powodu, ze 

slabo nasze egzarniny wypadly i na Mazowszu wypadly bardzo zle. 

Soltys wsi Grochy - Imbrzyki R. Niesluchowski - powiedzial, ze rna pytanie do Pana 

radnego Sadowskiego odnosnie zostawienia 1 szkoly podstawowej i 1 gimnazjum, trzeba 

jasno powiedziec w jakiej szkol« si« rna teraz zostawic podstaw6wk«, w jakirn budynku 

i w jakiej rniejscowosci i gdzie gimnazjum , w jakiej rniejscowosci, w jakiej szkole? Trzeba 

jasno powiedziec, czy juz jest jakas analiza do tego, czy juz jest zalozenie, zeby p6Zniej nie 

bylo, ze zarnykarny Przewodowo i wtedy zn6w b«dzie to sarno, co rnarny dzisiaj? 

Radny M. Sadowski - uznal, ze wychodz'tc naprzeciw rodzicorn, kt6rzy caly czas pytaj't 

Pani't W6jt 0 wyliczenia, rnysli, ze jego pornysl da te wyliczenia. Musi to wynikn'tc 

z wyliczeil, bo nie b«dzie teraz strzelal, bo wypowiedz rnoglaby byc ... 

Mieszkanka wsi Nowe przewodowo Katarzyna Gnatowska - zapytala, czy kt6rakolwiek 

z tych szk6l w naszej grninie porniesci wszystkie dzieci w jednej szkole? To nie chodzi 0 to, 

zeby dzieci wzi'tc do 1 szkoly i zeby si« gniezdzily. Moze Pani W6jt i radni zaproponuJ'l:, 

zeby dzieci chodzily na dwie zrniany, ale chyba nie 0 to chodzi? 

Mieszkanka wsi Nowe przewodowo Agnieszka Gnatowska - zapytalajak sobie Pani W6jt 

i radni wyobraZajq, zeby dzieci male chodzily razern z dziecrni pi«tnastolatkarni? 

Radny i jednoczesnie Wiceprzewodnicz~cy Rady Jacek Grochowski - stwierdzil, ze Pan 

radny Sadowski poruszal spraw« 1 szkoly. Propozycja Pana Sadowskiego byla na Kornisjach, 

na jednej i drugiej. Byla odrzucona przez radnych, ale nie byla odrzucona ad hock, tylko 

troch« radni i wladze grniny na ten ternat rozrnawiali. Bo nie rna w tej chwili rnozliwosci 

zrobienia na terenie grniny 1 szkoly podstawowej, bo nie rna takiego budynku, kt6ry porniesci 

wszystkich uczni6w. Szkola Podstawowa w Gzach jako budynek jest wybudowana zgodnie 

z przepisarni na 150 uczni6w i s't takie sale, a nie inne. Jezeli zgrornadzirny z calej grniny 

dzieci do tej 1 szkoly, fizycznie ta szkola jest nieprzygotowana i nie spelnia warunk6w. Ktos 

zaraz powie, ze byl czas, ze bylo tyle i tyle dzieci na g6rze, bylo tyle i tyle na dole. Ale jak to 

bylo? Wiele z zebranych tu os6b, r6wniez sam rn6wil , w jakich warunkach to bylo. Jego 

dzieci chodzily do girnnazjurn i parni«ta jak tarn si« uczyly. W jakich zakarnarkach, po 

szczotkach jakies tam byly pornieszczenia. On sarn i wszyscy radni kt6rzy to rozpatrywali , 

brali to pod uwag«, ze trzeba zamkn'tc 1 szkol« , bo nie rnarny takiej bazy lokalowej, 
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mozliwosci, zeby zrobic I szkol« podstawow'l. i 1 gimnazjum. Wyjasnil, dlaczego padlo na 

szkol« w Gzach. M6wil to juz na Komisjach , wszyscy jego wypowiedzi znaj'l. i zadn'l. 

tajemnic'l. to nie jest. Cyfry wskazuj'l.- najmniejsza liczba uczni6w i brak perspektyw, ze 

uczni6w b~dzie wi~cej. Bo w tej chwili jest tam 48, b~dzie 44, w nast~pnym roku spada do 

38 dzieci, czyli koszty b~d'l. rosly ci~le. Nie bylo tak, ze radni sobie pomysleli ze, maj'l. 

jakies tam ale do Gz6w i chcieli zlikwidowac szkol« UWaZali, ze jezeli zostaje Publiczne 

Gimnazjum w Gzach, to nie likwiduje si« ten budynek, nie likwiduje si~ ten osrodek kultury, 

osrodek kultury zostaje. Mlodziez z calej gminy i nie tylko, bo i z Gz6w chodzi do tej szkoly 

i jest w tej szkole. I jak patrzyli na to, b~dzie trzeba przetransportowac do innych szk61 

niespelna 40 dzieci. Likwiduj'l.c inn'l. szkol~, liczba dzieci w jednej i drugiej jest wi«ksza. 

Oszcz~dnosci - 10 etat6w znika, zostaje ok. 730.000 zl. Uznal, ze S'l. to pieni'l.dze, kt6re caly 

czas S'l. pompowane w oswiat~. Jezeli zebrani m6wi'l, znajdzmy oszcz~dnosci na lampach, 

na czyms tam. Jego glos z poprzedniego roku byl taki, ze trzeba zacz'l.C szukac oszcz~dnosci 

szukac. Ale nie tylko szukac tych oszcz~dnosci i wkladac je caly czas w oswiat~. Nast«pnie 

zapytal, czy na gminie jest 4.000 ludzi i wszyscy S'l. tylko zainteresowani oswiat'l. i caly czas 

wkladaniem do szkoly? Uznal, ze s'l.jeszcze inni ludzie i inne potrzeby. Poinformowal, ze tu 

nie zaoszcz~dzimy calej doplaty, doplacamy ok. 2.000.000 zl. Zaoszcz~dzimy 700.000 zl. , a 

ponad 1.300.000 zl. trzeba dolozyc, a to nie koniec na tym. W obecnym budzecie juz nie rna 

180.000 zl. na podwyzki dla nauczycieli. I to nie zalezy od Pani W6jt, kt6r'l. moze, jak to 

m6wi'l. lubic nie lubic, popierac, nie popierac, ale taka jest prawda. Jako radni nie robi'l. tego 

z jak'l.S mysl'l, zeby komus dokuczyc, bo naprawd~ mysl'l. 0 calej gminie. Tu dzieci si~ 

b~dzie przewozilo najdalej moze 5 km do szkoly. Likwiduj'l.c szkol~ w Skaszewie - uczen, 

male dziecko b~dzie musial przyjechac do Gz6w 14 km. Radni wszystko brali pod uwag« 

i rue brali tego, zeby dokuczyc tylko, zeby ta sytuacja byla rozwi¥ana. Z jego zdaniem 

zebrani mog'l. si« zgadzac alba rue zgadzac, takajestjego opinia. 

Radna J. Swiderska - uznala, ze bior'l.c pod uwag~ wzgl~dy ekonomiczne, wniosek Pana 

radnego Sadowskiego jednak byl sluszny. Bo wtedy, kiedy b~dzie 1 gimnazjum i 1 szkola 

podstawowa, wtedy gmina skorzysta na tym jak najbardziej, bo wtedy ekonomia sarna 

przem6wi za siebie. 

Mieszkaniec wsi Gzy S. Franczak - powiedzial, ze id'l.c tokiem myslenia Pana radnego 

Grochowskiego i Pani, kt6ra wczesniej p ytal a, czy dzieci si~ zmieszcZ'l, czy nie, musimy 

jednak patrzec na cal'l. gmin~ nie tylko na oswiat~. 
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Uznal, ze jezeli chcemy zaoszcz~dzie, to naprawd~ nie kierujmy si~, ze b~dzie przeholowane 

10, czy 20 dzieci. Powinna dzisiaj bye dzisiaj przygotowana na to kierownik Obslugi Szk6l 

w Gzach Pani J. Frqckiewicz , zeby mu odpowiedziala, ile dzieci w najwi~kszym punkcie 

uczylo si~ w Gzach. Szkola w Gzach byla pobudowana na 150 dzieci, rozumie, ze w tej 

chwili dzieci w niej jest za duzo. 

Przewodniczilcy L. Pytel- powiedzial, ze w szkole w Gzach jest 150 dzieci. 

Mieszkaniec wsi Gzy S. Franczak - dodal, 143 plus 47. Nast~pnie idqc tokiem myslenia 

dalej zapytal, na ile dzieci jest szkola w Skaszewie? 

Dyrektor Publicznej Szkoly Podstawowej w Skaszewie Danuta Ojrzenska 

odpowiedziala, ze szkolajest na 192 osoby. 

Mieszkaniec wsi Gzy S. Franczak - powiedzial, ze jest szesedziesiqt par~ . Dalej zapytal, 

a gdzie Sq pieniqdze i odpowiedzial, ze marnujemy na gmlme pieniqdze. Idqc tokiem 

myslenia dalej zapytal, na ile dzieci jest szkola w Przewodowie? 

Dyrektor Publicznej Szkoly Podstawowej w przewodowie Anna Zalewska 

odpowiedziala, ze na ok. 180 dzieci. 

Mieszkaniec wsi Gzy S. Franczak - uznal, ze dzieci jest tarn sto par~. Poinformowal, ze 

idqc tokiem myslenia Pana radnego Sadowskiego ten wniosek on popiera. Idqc tokiem 

myslenia radnych, kt6rzy zlozyli interpelacj~, jest to interpelacja sluszna. 

Dyrektor Publicznej Szkoly Podstawowej w przewodowie A. Zalewska - wyjasnila, ze 

w Szkole Podstawowej w Przewodowie jest nie sto par~ dzieci tylko 140 uczni6w prawie, bo 

liczy si~ tez zer6wk~. 

Radny Zdzislaw Kaczorowski - powiedzial, ze prawd~ m6wiqc me zamierzal dzisiaj 

zabierae glosu, ale pewnych rzeczy nie rozumie. Jeszcze przed chwilq slyszelismy pewne 

troski 0 dzieci, odezwy. A w tej chwili nagle niekt6rym przybylym na obrady Sesji 

mieszkancom gminy i rodzicom uczni6w zaczyna si~ podobae pomysllikwidacji co najrnniej 

2-ch szk61. Radni naprawd~ gl~boko si~ nad tym zastanawiali. Likwidacja 1 szkoly jest 

tragediq dla gminy. A okazuje si~ w pewnym momencie, ze niekt6rzy z obecnych, ch~tnie 

jui: by zamykali 2-ie. Nie rozumie jak tu moze si~ kl6cie ta odezwa, kt6rq przed chwilq 

slyszelismy z tym wlasnie pomyslem. Jego zdaniem, nie wiemy dzisiaj jak b~dzie za kilka 

lat. Bye moze trzeba b~dzie rzeczywiscie zamknqe drugq szkol~. Tutaj mozemy tartowae, 

mozemy r6zne kwestie podnosie. Ale w tej chwili to tak wyglqda jakby to bylo tylko 

i wylqcznie ch~e takiego dzialania odwetowego. 
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Podkreslil, ze naprawd~ dlugo radni si~ nad tym zastanawiali, mozna tych argument6w nie 

sluchac, ale trzeba si~ jednak zdac na decyzj~ Rady. Zaznaczyl, ze w ostatnich dniach 

wydarzalo si~ bardzo duzo rzeczy, bardzo zlych rzeczy, wiadomo, ze to Sq emocje. Ale 

w tym momencie takiego argumentu nie rozumie, jezeli jednq juz zamykacie to zamknijcie 

dwie. Tak w tej chwili to zrozumial i zapytal, czy to nie jest za daleko idqce. Dodal, ze przed 

chwilq m6wilismy 0 trosce 0 dzieci. Uznal, ze niech b~dzie widac t~ trosk~. A w tej chwili 

wielu z zebranych spodobal si~ pomysl nagle zamykania. Nast~pnie zapytal, a moze 

wszystkie zamknijmy te szkoly, to tak naprawd~ b~dziemy mieli problem rozwiqzany. 

Dyrektor Publicznej Szkoly Podstawowej w Pnewodowie A. Zalewska - powiedziala, ze 

jesli chodzi 0 wniosek Pana radnego Sadowskiego to bylismy obecni na Komisji i takiego 

wniosku Pan radny Sadowski nie skladal, zeby zamknqc 2-wie szkoly. Pan radny Sadowski 

powiedzial 0 tym, ale tutaj jak powiedzial Pan Franczak nie bylo zlozonego takiego wniosku, 

radni nie glosowali. Pan radny Sadowski powiedzial, ze na dzien dzisiejszy takiego wniosku 

nie zglasza. 

Radny M. Sadowski - wyjasnil, ze Pani dyrektor za daleko wybiega do przodu. Powiedzial 

dzisiaj 0 propozycji. Natomiast na Komisji, to jest protok6l i moma sobie przeczytac. Trzy 

razy wypowiadal, ale radni w ten spos6b si~ zachowywali, nie powie lekcewazyli, ze wniosek 

od glosowania wycofal, bo wiedzial, ze nie bylo akceptacji. Ale rozmowa i typ rozumowania 

jego jest zawarty non stop. 

Soltys wsi Sisice Janusz Bilik - powiedzial, ze slyszal jak m6wil Pan Wielgolewski, ze 

szkola w Gzach to szerzenie kultury itd. Poczym zapytal, czy Pan Wielgolewski wie, odkqd 

istnieje szkola w Przewodowie? Powiedzial, ze w wojn~ Pani dyrektor dziadek zginql za t~ 

szkol~, mama pracowala, babcia pracowala. Nalezy tez wziqc pod uwag~ pomnik, kt6ry tam 

stoi tego czlowieka, kt6ry w wojn~ pracowal nad naSZq oswiatq. Uznal, ze tylko chodzi 0 to, 

zeby ta szkola byla, no bo kultura, 0 nic wi~cej. 

Soltys wsi Stare Grochy T. Dlugol~cki - byl zdania, ze wiadomo, ze jak nie wiadomo 0 co 

chodzi, to chodzi 0 pieniqdze. Tu nie chodzi 0 trosk~ dzieci, tylko 0 trosk~ gminy 

i nazywajmy t~ rzecz po imieniu. 

Prezes Zwhtzku Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego K. Wielgolewski - skoro 

zostalo wywolane jego nazwisko uznal, ze nie powiedzial, zeby zamknqc kt6rqkolwiek 

szkol~. Powiedzial tylko 0 uczciwe wyliczenie i na kt6rq padnie. Padnie, ze w Gzach, 

podpisze si~ pod tym. Prosi tylko 0 to, 0 wi~cej nic nie prosi. 
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I nigdy nikomu nie chce nic powiedziec, ze ten tu zgin'll, a tamten tam zgin'll. Przez 30 lat 

jeidzil, zeby szkola w Gzach powstala. leszcze jego dzieci siet nie urodzily to pierwszy raz 

byl 0 tet szkolet, przez 30 lat. Mieszkancy Gz6w nigdy nie zostawiali bylego Naczelnika 

Gminy, a obecnie Wiceprzewodnicz'lcego Rady Powiatu w Pultusku, ale zawsze z nimi 

jeidzil. Chociai: jechali na skarget, ale jechal z nimi. Prosil, zeby nie wmawiac mu tego, ze 

Gzy cos chc'l ukryc, nie. S'l obywatelami tej gminy i chc'l uczciwego wyliczenia. lezeli 

padnie to na Gzy, prosi bardzo, ale uczciwie prosil to wyliczyc. Nastetpnie zapytal, 

dlaczego ten b61 mamy co roku powtarzac? Uznal, ze oszczetdnosci z likwidacji szkoly 

starczy na rok. Nie na 2012, ale na 2013, bo radni i Pani W6jt zamkn'l szkolet w Gzach. 

Dodal, ze wie ze szkola betdzie zamknietta, bo z radnymi nie da siet rozmawiac na argumenty. 

Prosil 0 uczciwe wyliczenie. Odlozenie tego na rok, bo przez miesi'lc nikt tego wyliczenia nie 

zrobi. Uczciwe wyliczenie - jak zrobic, zeby jak najrnniej do oswiaty w Gzach dokladac. 

Niezalezny specjalista niech to wyliczy. lezeli wyliczy, ze trzeba zamkn'lC szkolet w Gzach, 

podpisze siet pod tym. Stwierdzil, ze szkola jest wszetdzie potrzebna: w Przewodowie, 

w Gzach i w Skaszewie. Tylko, jezeli szukamy oszczetdnosci, to szukajmy sprawiedliwie. 

Bo kiedy radni i wladze gminy chcialy zamkn'lC szkolet w Skaszewie, to byl wielki szum, 

telewizja, psycholodzy dla dzieci potrzebni. Po czym zapytal, w Gzach to nie betd'l potrzebni 

psycholodzy dla dzieci, ze zostan'l wziette gdzie indziej? Dodal, ze tylko powtarza to, co 

wyczytal w gazecie jak radni i Pani W6jt chcieli likwidowac Skaszewo. Podkreslil, ze nie jest 

za likwidacj'l zadnej szkoly. Ale jezeli zmusza do tego sytuacja, to nie moze to byc jak ktos 

powiedzial, dla ratowania stolk6w w gminie itd. i gdzie indziej. Bo mozna poszukac 

oszczetdnosci , wszetdzie szukaj'l. Zwalniaj'l kogos kto jest nieprzydatny, dokladaj'l pracy, ale 

to jest robienie po gospodarsku. Nie mozna tego zrobic w taki spos6b jak chc'l zrobic radni 

z Pani'l W6jt. Prosil 0 odlozenie sprawy na rok, uczciwe policzenie. Na kt6r'l szkolet 

wypadnie trudno, tak musi byc. 

Przewodniczllca Rady Rodzic6w Publicznej Szkoly Podstawowej w przewodowie Anna 

Salwin - zapytala, dlaczego m6wi siet 0 uczciwosci, dlaczego na szkolet w Przewodowie 

zostalo wyslane pismo do Sanepidu.? Poinforrnowala, ze Sanepid byl w szkole 

w Przewodowie, ale dostali pismo pozytywne. Nie rna brudu i ub6stwa, lazienki S'l 

w porz'ldku, dzieci maj'l ciepl'l wodet. 

Mieszkanka wsi Nowe przewodowo Katarzyna Gnatowska - zapytala , w czym jest na 

przyklad lepsza szkola w Gzach, niz w Przewodowie? 
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PrzewodnicZSlca Rady Rodzic6w Publicznej Szkoly Podstawowej w przewodowie A. 

Salwin - powiedziala, ze Gzy robiet taket podlosc. Nie m6wi, ze jest brud w Gzach, ale 

czemu robiet taket podlosc w stosunku Przewodowa. Rodzice uczni6w z Przewodowa nie piszet 

takiego pi sma. 

Soltys wsi W6jty - Trojany Andrzej Mordwhiski - uznal, sprawa ta ani go zi<rbi , ani go 

grzeje. Ale jest sohysem 30 lat i na tej sali przygletda si<r . Wr6cil do wypowiedzi Pana 

Wielgolewskiego. Zwracajetc si<r do Pana Wielgolewskiego, powiedzial, ze wie, ze Pan 

Wielgolewski broni szkoly. Dalej zapytal , kto narzucil, zeby samorzetdy si<r same pokl6cily 

ze sobet i odpowiedzial rzetd. Rzetd zwalil wszystko, zebysmy si<r na tej sali za glowy brali. 

Nast<rpnie powiedzial, ze slyszal projekt radnego Pana Sadowskiego, zamknetC 2-wie szkoly. 

Po czym zapytal, jaki to jest projekt i tak trzeba kt6rets szkol<r zlikwidowac, jak nie w Gzach 

to w Skaszewie albo w Przewodowie, jaka to jest oszcz<rdnosc z tych .... ? Zaapelowal do 

radnych, aby zostawic ten balagan jeszcze na rok czasu, niech si<r wszystko ustabilizuje. Bo 

wiemy 0 tym wszyscy, ze nas tutaj wrobiono w to ,zeby ludzie na salach si<r kl6cili, a tamci 

wyzej siedzet i si<r smiejet z nas. 

Soltys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska - powiedziala, ze spotykalismy si<r tu w tej 

sali kilkakrotnie i byla 0 tym rozmowa. Jesli chodzi 0 dobro mieszkanca tej gminy to ,czy to 

jest dziecko, czy to jest dorosly to jest mieszkaiicem tej gminy. Wi<rc trzeba pomyslec w ten 

spos6b, zeby wykazac ekonomicznet stron<r. Powiedziala, ze mieszkancy i rodzice dzieci 

ucz<rszczajetcych do szkoly w Gzach prosili na tamtych spotkaniach Paniet W6jt 0 wyliczenia, 

zeby nie nazywac tych szk6l : Przewodowo, Gzy itd. tylko a, b, c. Niech ktos zrobi 

wyliczenia jakie bylyby najkorzystniejsze oszcz<rdnosci i wtedy mozna podjetc dzialania jej 

zdaniem. A nie takie przekrzykiwanie si<r, przegadywanie , kto do szkoly, jaki dow6z, na 

kogo trafi itd. Stwierdzila, ze bywaly okropnie ci<rzkie warunki , kiedy jej dzieci chodzily do 

tej szkoly w tym budynku i jakos nikt donosu nie robil, alba i robil . Ubikacja byla na 

zewnettrz, dzieci sobie jakos radzily i nikt tego budynku nie zamknetl. Takze nie setdzi, zeby 

ktos komu si<r nie podoba na podstawie jakiegos donosu mialby zamknetC szkol<r, czy 

zaszkodzic tej szkole. Mieszkaiicy i rodzice dzieci chcet , zeby to byl wynik ekonomiczny. 

Przypomniala, ze prosil ktos Paniet W6jt, zeby Pani W6jt powiedziala jaka jest procentowa 

oszcz<rdnosc w stosunku do caloksztaltu, jezeli zlikwidujemy szkol<r w Gzach. Nie 

odpowiedziala Pani W6jt. Wi<rc obecni na sali obrad ponownie proszet 0 taket odpowiedz, jaki 

to pro cent jest oszcz<rdnosci? 
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Soltys wsi Grochy-Imbrzyki R. Niesluchowski - uznal, ze zyjemy w kraju demokratycznym 

i kazdy z nas rna cos do powiedzenia. lego zdaniem, najlepiej byloby , nie wie w jakiej 

spraWle, zrobie gminne referendum i niech si~ wszyscy rodzice wypowiedza.. po 

wyliczeniach. Bo wiadomo, ze 1 szkol~ trzeba zamkna..e, a kt6r1b niech wybiora.. sami 

rodzice. Niech przyniosa.. to do urz~du gminy i pokaza... Uwazal, to b~dzie najsprawiedliwsze. 

Radny K. Zebrowski - powiedzial, ze chcialby powr6cie do pomysiu rodzic6w i pozostawie 

jednak szkol~ w Gzach w tak okrojonym stanie, z klasami Ia..czonymi. Wtedy tez b~da.. 

oszcz~dnosci. Kosz~ 1 ucznia nie b~dzie wtedy 14.000 z1., a ok. 9.000 z1. . Nie wzrosnie 

wtedy koszt 1 girnnazjalisty do 18.000 z1. jak wyliczyia Pani W6jt i zaoszcz~dzimy na 

dowozie dzieci, skoro juz maja.. bye po innych szkolach rozwiezione. 

Mieszkanka wsi Nowe Pnewodowo A. Gnatowska, Pnewodnicz21ca Rady Rodzic6w 

Publicznej Szkoly Podstawowej w Pnewodowie A. Salwin - pytaIy, czy tu jest brane pod 

uwag~ dobro dziecka? lesli b~dzie I klasa i II klasa si~ uczyia razem, czy to jest dobro 

dziecka? SlyszaIy, ze b~da.. klasy Ia..czone I z II, III z IV, jak to b~dzie szlo z programem, jak 

te dzieci si~ naucza..? 

Prezes Oddzialu Powiatowego Zwi2lZku Nauczycielstwa Polskiego w Pultusku Maria 

Korbal - powiedziala, ze jestesmy w takim okresie w calym kraju, ze samorza..dom nie 

starcza srodk6w i wlasciwie bierze si~ pod uwag~ tylko czynnik ekonomiczny i on zmusza 

samorza..dy do szukania oszcz~dnosci. Wiadomo, ze oswiata w kazdym budzecie kazdego 

samorza..du stano wi pokainy procent, mysli, ze od 30% w g6r~ i subwencja oswiatowa 

wyliczona przez gmin~ wedlug algorytmu nie starcza na pokrycie wszystkich koszt6w 

z funkcjonowaniem plac6wek na terenie zadnego samorza..du. W zwia..zku z tym , nie jest to 

sytuacja oderwana od naszej rzeczywistosci og61nokrajowej , ta w gminie Gzy. Uwaza, ze 

szkoia powinna bye jak najblizej dziecka i rzeczywiscie tak jak czytali rodzice szkoia jest 

osrodkiem kultury w kazdej miejscowosci gdzie si~ znajduje. Likwiduje si~ szkol~, 

wlasciwie zycie spoleczne zamiera na danym obszarze. ZaznaczyIa, ze z wielka.. uwaga.. 

sluchala wypowiedzi wszystkich. Dostaia pakiet dokument6w z wyliczeniami, a wi~c nie wie, 

po glosach, kt6re usIyszaIa, do glowy jej nie przeszIo, ze mogia dostae nieprawdziwe 

wyliczenia postemplowane przez odpowiednich urz~dnik6w. I raczej tutaj skiania si~ do 

tego, ze przyjmuje te wszystkie wyliczenia, kt6re otrzymaia za wiarygodne i prawdziwe. Bo 

nie wyobraza sobie, zeby urz~dnik samorza..dowy m6gI przygotowae nieprawdziwe dane. 

http:samorza..du


'I~ 
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UznaIa, ze wszyscy Panstwo, kt6rzy zabierali glos mieli troch~ racji. Kazdy by chcial, zeby 

dziecko mialo jak najblizej do szkory od miejsca zamieszkania. Jednak mimo wszystko skoro 

samorz£td musi podj£tc decyzj~ ze wzgl~d6w ekonomicznych i jakos przeorganizowac siec 

szk6I na terenie gminy, to tak naprawd~, zadna miejscowosc , w kt6rej do tej pory istniej£t 

szkory, nie zostanie tej szkoly pozbawiona. Przy takim wariancie jaki ona zna i ze 

wzgl~d6w ekonomicznych, to wlasnie jednak w Szkole Podstawowej w Gzach dzieci jest 

najrnniej. Z prognoz, z ktorymi si~ bardzo dokladnie zapoznala tez wynika, ze nie rna co 

liczyc w najblizszych latach na zwi~kszenie ilosci dzieci w tej szkole podstawowej. Jej 

zdaniem, wariant z I£tczonymi klasami jest jeszcze do przyj~cia w XXI wieku w 

Bieszczadach, gdzie dziecko rna 40 - 50 km do szkoly albo i wi~cej. Natomiast na obszarze 

samorz£tdu i gminy takiej jak gmina Gzy, to mysli, ze oboj~tnie, kt6ra szkola bylaby wzi~ta 

pod uwag~, zeby dzieci musialy dojechac do sqsiedniej szkory, to nie da si~ tego wykluczyc. 

Podkreslila, ze reprezentuje tu stanowisko Zwi£tzku Nauczycielstwa Polskiego, kt6re uWaZa, 

ze proces likwidacji plac6wek jest szkodliwy dla calych spolecznosci lokalnych. Ale 

z czegos to wynika, czyms jest podyktowane. Mysli, ze na pewno ten czynnik ekonomiczny 

ze strony samorz£tdu jest bardzo istotny. Ale z kolei po wysluchaniu wszystkich argument6w 

i po wczeSniejszych spotkaniach i rozmowach z nauczycielami, jest to chyba 

najoptymalniejszy wariant jaki w tej chwili, na dzien dzisiejszy m6gI samorz£td 

zaproponowac, zeby odbylo si~ to jak najnizszym kosztem w stosunku do dzieci. Bo 

trzydziescioro kilkoro dzieci przewiezc do s£tsiednich szk61, jest to mniejsze zlo, niz ze 

szkory, gdzie jest ponad 100 dzieci, 70 dzieci, czy 80 dzieci . Zaden wariant nie b~dzie 

akceptowalny powszechnie. Natomiast ta propozycja, kt6r£t ona zna i wyliczenia finansowe 

i argurnentacja, jezeli juz musi zapasc taka decyzja ze strony samorZ<tdu, bo to radni 

zdecyduj't, wybrancy spolecznosci lokalnej. Mysli, ze Pani W6jt i Pans two radni si~ 

pochylili wszechstronnie nad reorganizacj£t sieci szk61. UznaIa, ze oszcz~dnosci na pewno 

b~d£t. Natomiast dla niej, jako przedstawiciela Zwiqzk6w, bardzo waznym argurnentem jest 

jak najmniejsze bezrobocie nauczycieli i tego wcale nie ukrywa. Jezeli jest taka mozliwosc, 

ze z tej szkoly akurat nauczyciele osi<tgn~li prawa emerytalne i b~d£t mogli skorzystac i odejsc 

na emerytur~ , to b~dzie to odejscie takie naturalne. Pewnie, jakby nie bylo takiej sytuacji 

i koniecznosci, tez by moze pracowali dIugo i slliZyli dzieciom i to dobrze sluzyli z efektami. 

Natomiast w kaZdym innym wariancie, duza liczba nauczycieli straci prac~. 
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Prosila to tez wzietc pod uwag~, bo wiadomo Powiatowy Urzetd Pracy w Puhusku nie rna ofert 

dla nauczycieli. A wi~c, nie dosc, ze mamy w powiecie 21 % bezrobocie, co w stosunku do 

kraju i do Mazowsza jest olbrzymie. To jak jeszcze mamy zwi~kszac ilosc bezrobotnych i to 

wsrod nauczycieli, ludzi chyba najbardziej wyksztalconych w swojej calej ilosci jako grupa 

zawodowa, to dla niej tez jest istotny argument, ze miejsca pracy dla nauczycieli pozostanet 

przy takim wariancie. Dodala, ze jeszcze si~ jej nasun~la refleksja, bo w takim kontekscie nie 

myslala 0 tym wczesniej, kiedy analizowali w gronie zwi'\.Zkowym materialy, ktore otrzymali. 

Jest troch~ zdziwiona takim argumentem, ze zostawic szkol~ w Gzach, malo· dzieci, no to 

b~dzie wi~cej. Ale do tej pory nie bylo chyba zadnych takich zaostrzen, ze np. rodzice, 

ktorych dzieci ucz~szczajet do szkoly w Przewodowie, czy w Skaszewie nie mieli prawa 

dowiezc dzieci do Szkoly Podstawowej w Gzach. Chyba takiego zakazu nie bylo. Mysli, ze 

mozna bylo czynic kroki jakies w tym kierunku, zeby pozyskac wi~cej dzieci w szkole 

w Gzach, to pewnie bylyby inne warianty rozwaZane. Na dzien dzisiejszy, powtorzylajeszcze 

raz, ze nie jest tutaj stronet w stosunku do Zadnej placowki oswiatowej, to mysli, ze i tak 

Pailstwo radni juz na kilku Komisjach, wie, ze taka sprawa ta byla omawiana bardzo 

skrupulatnie. Jeszcze raz powiedziala, ze nie rna podstaw, zeby podwaZac wyliczenia 

finansowe, bo ktos si~ pod tym podpisal i to jest odpowiedzialnosc kama. Wi~c podchodzi do 

tych wyliczen z pelnet wiar't, ze one Set autentyczne, prawdziwe, to rzeczywiscie w tej sytuacji 

jaka w tej chwili jest i na podstawie calej dokumentacji i kiedy Rada i Pani W6jt jest 

zdecydowana na podj~cie krokow, to mysli ,ze to by byl wariant optymalny, kt6ry by moze 

przyniosl najrnniej szkody i spolecznosci lokalnej i calemu srodowisku nauczycielskiemu 

i oswiatowemu. 

Mieszkaniec wsi Borza - Strumiany Stanislaw Rzeczkowski - powiedzial, ze rozumie 

Paniet Prezes z calym szacunkiem i na pewno zaklada, ze Pani Prezes jest calkowicie 

bezstronna. Tylko, ze dyskusja ci~le pomimo ze wracamy, zbacza z tematu dobra dziecka. 

A chyba jest to kluczowym zagadnieniem i wiqte si~ z ekonomiet. Mysli, ze Rada za pozno 

wzi~la si~ za ten temat i do konca nie jest przygotowana. Zaznaczyl, ze nie mowi tego w zlym 

sensie, tylko, zeby tu uczciwie spraw~ postawic. Bo kazda strona b~dzie zainteresowana, czy 

to pracownicy Skaszewa, czy Przewodowa, to w kaZdym adrenalina si~ podnosi. Ekonomia 

jest nieublagalna i pewnie cos z tym trzeba zrobic. Tylko, ze trzeba troszeczk~ bylo myslec 

wczesniej, a nie po przyslowiowej dwunastej, po pierwsze. Po drugie, dzieci mozna 

przewozic, juz si~ robi 30, a na obecnet chwil~, to wie, ze jest 48 i zerowka. 
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Wi~c to nie jest tak, bo niekt6re zmniejszamy, niekt6re powi~kszamy. JeSli dowozimy to 

autobus musi kursowac oboj~tne, czy b~dzie ze Skaszewa do Przewodowa, czy od Skaszewa 

to i tak dzieci musi dowieic. Wiec chyba szkoly nie przeniesiemy, sali gimnastycznej nie 

przeniesiemy. A moze jakies rozwi'tZanie, tylko mysli, ze ono powinno byc przygotowane. 

I jego sugestia, ze pewnie budzet nie wytrzyma, ale to jest temat lekcji za rok. Bo w tej chwili 

radni wylej£l. musztard~ i b~dzie wiele szk6d i uwaza, ze nie w tym momencie. Natomiast, co 

przekaz£l. dzieciom, ze maj£l. chodzic ... Dzieci u rodzic6w nie S£l. anonimowe, dobrze si~ 

czuj£l., jest ich malo, wiadomo, ze to jest zwi£l.zane z kosztami. Natomiast wyb6r taki, nie 

m6wi tego zlosliwie, ale mog£l. chodzic tylko do gorszych warunk6w. Wi~c jak to 

wytlumaczyc dzieciom? 

Pnewodnicz~ca Rady Rodzic6w Publicznej Szkoly Podstawowej w Pnewodowie 

A. Salwin - uznala, ze to wcale nie S£l. gorsze warunki. 


Radna Zofia Fl1lckiewicz - powiedziala, ze rna pytanie do Pail dyrektorek. Bo Pan 


Rzeczkowski powiedzial, ze warunki mog£l. si~ pogorszyc dzieci, kt6re zostan£l. przeniesione 

ze szkoly w Gzach do innych szk61. W zwi'tZku z tym poprosila, aby wszystkie Panie 

dyrektorki przedstawily jaki metraz jest w klasach tj . ile jest klas, jaki jest metraz, ile 

przypada metr6w kwadratowych na 1 ucznia. Chcialaby, zeby rodzice si~ dowiedzieli jak te 

szkoly wygl£l.daj£l., zeby kazdy mial obraz. 

Dyrektor Publicznej Szkoly Podstawowej w Pnewodowie A. Zalewska - poinformowala, 

ze zacznie od parteru. Na parterze maj£l. 2 sale lekcyjne: sala nr 1 - 51 m2, sal a nr 2- 51m2, 
2swietlica 34,5 m , sala do zabawy, kt6ra jest wyposazona ze srodk6w z Programu "Radosna 

Szkola" - 15,5 m2, biblioteka - 19 m2, hoI, czyli zast~pcza sala gimnastyczna 90 m2, zaplecze 

dla nauczyciela wychowania fizycznego - 26 m2, sekretariat - 18 m2, gabinet dyrektora 
216 m J kuchnia - 30 m2, lazienka chlopc6w - 8 m2 ( 1 sedes, 3 umywalki), lazienka 

dziewcZ£l.t - 9 m2 (2 sedesy, 2 umywalki), lazienka dla pracownik6w - 3,5 m2, pomieszczenie 

gospodarcze - 2 m2, czyli tzw. miejsce dla Pail woinych gdzie trzymaj£l. szczotki, nast~pne 

pomieszczenie gospodarcze - 5 m2 i jeszcze pomieszczenie jedno 2,5 m2, drugie - 2 m2 

2i korytarz - 135 m . 

Pi~tro: sala nr 3 - 70 m2, sala nr 4 - 72 m2, sal a nr 5 - 36 m2, sal a nr 6 - 33 m2, sala nr 7 
2 2 253 m , sala nr 8 - 53 m , pracownia komputerowa- 31 m , sal a do zaj~c dydaktyczno

2wyr6wnawczych, korekcyjno-kompensacyjnych - 16 m2, pok6j nauczycielski - 17 m , 
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lazienka chlopc6w - 13,5 m 2 
, lazienka dziewczqt - 14,5 m 2, lazienka dla pracownik6w 

3,5 m2
, hol- 87 m2

, korytarz - 43 m2 i pomieszczenie gospodarcze - 2,5 m2
• 

Dyrektor PubIicznej Szkoly Podstawowej w Skaszewie Danuta Ojrzenska - powiedziala, 

ze pi~trze budynku PSP w Skaszewie znajduj<\. si~ 3 sale dydaktyczne , kaZda z tych sal rna 
2 2powierzchni~ 53 m , 3 zaplecza, kaZde 0 powierzchni 17 m , sala informatyczna 
2o powierzchni 53 m wyposazona w 8 komputer6w. Na pi~trze znajduje si~ takZe sala 

2przeznaczona dla oddziaru przedszkolnego 0 powierzchni 53 m , archiwum na dokumentacj~ 

szkoln<\. 0 powierzchni 20 m2
, kuchnia do dyspozycji pracownik6w jak r6wniez rodzic6w 

2 2 26,5 m , pokoj nauczycielski - 17 m , lazienka chlopc6w - 12 m (2 kabiny, 2 pisuary, 

2 umywalki) , lazienka dla dziewcZ<l.t - 15,5 m2 
( 3 kabiny, 2 umywalki), lazienka dla 


pracownik6w - 3,6 m2 
- w lazienkach jest ciepla woda zgodnie z wymogiem sanitarnym, 


korytarz 0 powierzchni 170 m2
. 


Parter: na parterze znajduje si~ zast~pcza sal a gimnastyczna 0 powierzchni 72 m2 
, z ktor<\. 


s<\.siaduje zaplecze sportowe 0 powierzchni 17 m2 
( wyposaZenie w sprz~t sportowy, 


materace), 3 sale dydaktyczne, kaZda z tych sal 0 powierzchni 53 m2
, lazienka dla dziewcz<\.t 


- 15 m2 
( 3 kabiny , 3 umywalki), lazienka dla pracownik6w 0 powierzchni 3,6 m2

, 

2sekretariat 0 powierzchni 18,6 m2
, gabinet dyrektora 0 powierzchni 18 m , biblioteka szkolna 

o powierzchni 20 m2 z dost~pem do Intemetu, swietlica szkolna - 36 m2
, kuchenka 6,4 m2

, 

2lazienka dla chlopc6w - 12 m ( 3 kabiny , 3 umywalki), 2 zaplecza gospodarcze po 7,5 m2
, 

korytarz - 165 m2
, korytarz przy szatniach - 48 m2

, szatnia dla dzieci mlodszych - 12 m2
, 

szatnia dla dzieci starszych - 23 m 2, silownia wyposaZona w sprz~t do cwiczen - 13 m 2, 

lazienka gospodarcza z pralni<\. - 6,3 m2
, 2 pomieszczenia gospodarcze 0 powierzchni 6 m2 

kaZde, sklepik uczniowski 0 pomierzch 6 m2
. 

Dyrektor PubIicznej Szkoly Podstawowej w Gzach Janina D~browska - uznala, ze 

Szanowni Pailstwo radni wiedz<\. doskonale jakie S<\. sale, jakie S<\. tutaj. Powiedziala, ze ona 

tez si~ nie wylamie i przedstawi. Ale zanim przedstawila, powiedziala, ze spotykamy si~ 

kt6rys kolejny raz . KaZdy rna prawo powiedziec to, co rna prawo powiedziec. Wie, ze szkola 

w Gzach, kt6rej jest dyrektorem rna tak<\. mal<\. liczb~. Wie jaka jest sytuacja ekonomiczna. 

Wszyscy obecni tu 0 tym wiedzq, nie tylko ona. Wi~c glos6w bylo tu wiele przeroznych, 

bardzo wiele propozycji. I mysli, ze na pewno szkola, kt6ra jest jako do likwidacji, mysli, ze 

mozna by jeszcze odczekac rok i przeanalizowac rzeczywiscie mozliwosc, czy nie mozna cos 

zrobic, zeby szkola pozostala. 
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ZauwaZyla, ze widzi tutaj takct sytuacj~, ze patrzymy na siebie juz wilkiem. Rodzice z jednej 

szkoly patrzct na rodzic6w wilkiem z drugiej. Nie oszukujmy si~, tak jest. Zostalismy juz 

przez t~ sytuacj~ skl6ceni, skaczemy sobie do oczu, wytykamy sobie r6zne sprawy, ale mysli, 

ze nie 0 to chodzi. Powinnismy wszyscy jak tu jestesmy, zar6wno rodzice jednej szkoly, czy 

nast~pnej szkoly, czy Panstwo radni, czy Pani W6jt zastanowi6 si~. Padlo naprawd~ ogrom 

propozycji, ze moze mozna cos jeszcze zrobi6 , zeby malych szk61 wiejskich nie likwidowac. 

Wie dokladnie, moze nie wszyscy, padla propozycja zrobienia stowarzyszenia. Moze 

rzeczywiscie jest to wcale nie zla mysl, zeby moze cos takiego zrobic. Ale to tez jest czas 

potrzebny na to, zeby si~ zastanowic, czy mozna cos takiego zrobic, czy damy rad~ pocictgnctc 

malct szkol~ w stowarzyszeniu, czy otrzymamy jakctS pomoc gminy? Jest wiele r6znych 

propozycji, ze moze rzeczywiscie ten rok bylby nam potrzebny na to, zeby jeszcze raz 

przeanalizowac sytuacj~ i moze jeszcze inne jakies rozwictzania. 

Nast~pnie przedstawila metraZ klas: 6 sal dydaktycznych plus oddzielne pomieszczenia dla 

klas zerowych. Sala nr 1 jest 0 powierzclmi 49,9 m2
, nast~pna sal a - 35,9 m2

, nast~pna sala

37,7 m2
, zaplecze 7,9 m2

, nast~pna sal a - 35,7 m2 i zaplecze przy tej sali - 6,84 m2
, sala 

nast~pna 35,9 m2
, sala nast~pna gdzie mieSci si~ swietlica jest 0 powierzclmi - 49,9 m2 i sala 

lekcyjna - 23 m2
. We wszystkich tych salach Sct wnywalki. W jednej z sal, gdzie uczy si~ 

klasa nauczania poczcttkowego Sct 3 umywalki, klasa ,,0" rna oddzielne wejscie, rna 2 -wie 
2 

z sekretariatem 25 m pok6j nauczycielski i zaplecze socjalne plus szatnia - 27,36 m2 szatnia 

sale lekcyjne, szatni~ korytarz lazienki i jest to powierzclmia 50 m . Pozostale 

pomieszczenia: magazynek - 11,92 m , 
2 archiwwn - 3,8 m , 

2 gabinet dyrektora wraz 
2 

, , 

dla dzieci - 31 m2
, ilosc lazienek - 3, 1 jest lazienka dla os6b niepelnosprawnych, 1 lazienka 

dla chlopc6w ( 1 kabina i wnywalka), razem wszystkich kabin jest 4. Szkola Podstawowa 

w Gzach zajmuje parter, a pozostalct cz~sc Publiczne Gimnazjwn. 

Przewodnicz~cy L. Pytel- stwierdzil, ze kazda z Pan dyrektorek przekazala nam publicznie 

do wiadomosci metraZe poszczeg6lnych klas lekcyjnych, wi~c mamy teraz pelny obraz. 

Radni 0 tym wiedzieli jui: wczeSniej, bo dane byly przedstawiane na Komisjach. Natomiast 

mieszkancy zapewne wszyscy nie wiedzieli z poszczegolnych miejscowosci jak to si~ 

przedstawia w poszczeg6lnych budynkach szk61. Powiedzial, ze wielokrotnie byly 

rozwaZane te sprawy trudne. Wielokrotnie po prostu byly analizowane te sprawy pod 

wzgl~dem finansowym, zeby nie bylo niedom6wien, ze jakieS tam niedokladne byly 

wyliczenia. 
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Sam prosil 0 powt6me wyliczenia Pani<t W6jt, zeby jeszcze raz zrobic te wyliczenia. 

Wyliczenia nie odbiegly od pierwszych wyliczen. Przypomnial, jak powiedzial 

Wiceprzewodnicz<tcy Rady, ze jest to najmniejsze zlo. Osobiscie wie, ze kazdy w swoim 

otoczeniu chcialby miec budynek szkoly i jak najwi~ksz<t szkol~ w przenosni. Budynki s<t 3 

i 3 budynki zostaj<t, zaden budynek nie zostanie nigdzie przeniesiony, ani sprzedany. lest 

Publiczne Gimnazjum od ubieglego roku im. Papieza lana Pawla II. lezeli rodzice zabiegali 

o nadanie imienia tej plac6wce gimnazjum, a byly takie glosy, zeby Publiczne Gimnazjum 

z Gz6w przeniesc do innej szkoly, to on na to sam osobiscie si~ nie zgodzi. Wzgl~dem tego, 

ze patrzmy pod k<ttem. I radni z Pani<t W6jt patrzyli pod katem spoleczno-ekonomicznym. 

Tak jak Pani Prezes Oddziaru Powiatowego ZNP, ze brane tu byly pod uwag~ aspekty 

spoleczno-ekonomiczne i tak jest. Dodal, ze wynik czysto ekonomiczny mozna dostosowac 

w zakladzie produkcyjnym prywatnym, gdzie si~ produkuje AGD albo sprz~t elektroniczny. 

Nie sprzedaje si~, zwalnia si~ ludzi, zamyka si~, przeobraz:a si~ produkcj~ winny cykl itd. 

Tu brano pod uwag~ jeden aspekt i drugi aspekt i nie bylo z:adnej zlosliwosci, czy cokolwiek, 

absolutnie. Poinformowal, ze rozmawial z Panem radnym Zebrowski na ile si~' znaj<t 

i uWa2':al, ze cos jeszcze trzeba przeliczyc, cos jeszcze wyliczyc. Uznal, ze nie da si~ juz 

wyliczyc. Ze swojego miejsca wnioskowal do Pani W6jt 0 oszcz~dnosci dalsze id<tce 

w administracji, w obsludze, w oswietleniu tak zeby nasza gmina miala mozliwosc 

normalnego funkcjonowania, w nieco slabszym tempie rozwoju, ale zeby mogla 

funkcjonowac, zeby si~ nie zamkn~la tylko tym, zeby przezyc z roku na rok. Bo jest tutaj do 

zrobieniajeszcze kilka innych przedsi~wzi~c, kt6re wymuszaj<t na nas obowi'lZuj<tce ustawy. 

Mieszkanka wsi Gotardy Marianna Filipowicz - zabieraj<tc glos powiedziala, ze jest 

gl~boko przekonana, ze Pani W6jt razem z pracownikami urz~du gminy i razem z Szanown<t 

Rad<t dokonala bardzo dokladnej i gl~bokiej analizy sytuacji ekonomicznej na terenie naszej 

gminy. I jezeli wybrala taki wariant, to widocznie jest to wariant optymalny. Osobiscie byla 

zdania, ze pozostawienie na terenie naszej gminy 1 gimnazjum i 2-ch szk6l podstawowych, 

to jest najlepsze z mozliwych rozwi'lZan. Uznala, ze aspekt ekonomiczny jest tu bardzo 

istotny, ale pomyslmy r6wniez 0 aspekcie terytorialnym, 0 rozmieszczeniu 0 dojezdzie dzieci 

do szk6!. Nast~pnie zapytala , ile mamy dzieci w Szkole Podstawowej w Gzach - 46, z czego 

dwadziescia par~ jest z naszego obwodu, 20 dzieci jest ..$poza obwodu. Dalej zapytala ile 

dziecijest z samej miejscowosci Gzy - nie wie, 5,7, 8. 
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Dzieci z B6rz maj'l. tak'l. sarn'l. odleglose do Skaszewa jak i do Gz6w. Jej zdaniem, mozna 

byloby nie zrobie tego kroku, ale niestety wladze gminy i Rad~ zmusila do tego sytuacja. 

W kaZdym b'l.dz razie mysli, ze jest to najlepsze rozwi'l.zanie dla nas wszystkich. 

Soltys wsi Stare Grochy T. Dlugol~cki - powiedzial, ze sluchal wypowiedzi, ale to i tak 

pewnie wiele nie zrnieni'l. w podj~ciu decyzji, bo decyzja jest juz podj~ta wczesniej. Jednak 

moze cos zmieni obecnose Ksi~zy Proboszczy. Moze Ksi~za zapukaj'l. do surnien Panstwa 

radnych, jezeli maj'l. takie. Wchodz'l.c do Kosciola pomysl'l. sobie, bylem za zlikwidowaniem 

szkoly, jak b~d~ z tym zyl? 

Mieszkanka wsi Gzy Henryka Krystek - uznala, ze kaZda z Pan dyrektorek wylicza ile rna , 

jakie, co. Jej dzieci chodzily tu, do tej szkoly, tutaj gdzie teraz jestesmy. I nikt si~ wtedy nie 

pytal, ze jakie warunki, jak bylo, jak b~dzie, czy trzeba ... Pan W6jt obecny byl, ale nikt nie 

... jaka szkola byla, jak jest. Pan W6jt nie chcial likwidowae zadnej szkoly, tylko jezdzil 

z Panem Wielgolewskim, zeby z czasem jak'l.S t~ szkole pobudowae. Jeden rok, drugi, trzeci , 

pobudowano t~ szkol~ i ta szkola powstala. Teraz si~ okazuje, chociaZ na Pana W6jta 

Kolodziejskiego m6wili " i nie pomoze i nie zaszkodzi", ale szkoly nie zlikwidowal. A teraz 

obecna Pani W6jt tylko chce likwidowae szkoly. Jej zdaniem, nie mozna, nawet z calym 

szacunkiem dla Pani W6jt, ale nie mozna zaczynae kadencji od likwidowania szk61. Moze 

trzeba zobaczye jakies inne ...Pan W6jt Kolodziejski przez 30 lat byl naszym W6jtem i jakos 

tam rZ'l.dzil. Powiedziala, poszukajmy innych rozwiqzan. A moze przez diety, a moze przez 

pensje, co niekt6rych. 

Byly Wajt Gminy, a obecny radny i Wiceprzewodniczllcy Rady Powiatu Zbigniew 

Kolodziejski - uznal, ze jest na Sesji dose burzliwej, ale tyle os6b na sali obrad nie bylo. 

W zwiqzku z tym, ze jego nazwisko zostalo wywo!ane, chcialby par~ zdan powiedziee moze 

z historii. Na pocz'l.tku poprawil, ze pracowal34 lata i p6! roku i byly r6zne czasy. Troch~ mu 

jest troch~ przykro, ze szkoly si~ wybudowalo, odnowilo, a teraz trzeba likwidowae. 

Stwierdzil, ze nie rna jakos pretensji do Pani W6jt, kt6ra rna spuscizn~ po nim, ale to tak 

historii losy S'l., ze cos si~ buduje, czy fabryki, czy inne rzeczy, a p6zniej trzeba zlikwidowae. 

Tak sarno jest z naszymi szko!arni. Prosiloby si~, zeby te 3 szkoly byly i gimnazjurn. Ale 

ekonomia jest taka i tu win'l. , ktos dobrze powiedzial, rZ'l.du tego czy poprzedniego, ze 

subwencje daje na ucznia, a one S'l. coraz mniejsze, a zadan gmina otrzymuje multurn, 

multurn. Teraz sprostae tym zadaniom, Pani W6jt z radnymi teraz mysli jak to rozwiqzae. 
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Osobiscie nie chcialby teraz znaleZe siet w sk6rze Pani W6jt i radnych podejmujqc drakonskq 

decyzjet 0 likwidacji szkoly. To jest taki jeden najgorszy przypadek, zeby takq sytuacjet zrobie, 

bo szkola potrzebna jest. Tylko faktycznie w gminie Gzy, az siet prosi, powinno bye 

2 szkoly, moze 1 - moze za duzo powiedziane i 1 girnnazjum. Takq malq naszq gminet, gdzie 

ludnosci coraz jest mniej, a w tej chwili ponizej 4000, to nie stae utrzymae tyle szk61, 

poniewaz wiadomo, ze srodki Sq na ucznia, a nie na szkolet. Gdyby byl inny system 

otrzymywania sUbwencji , zeby bylo na szkolet, to wtedy byloby lepiej dla nas. Dlatego 

dylemat jest cietzki. Uwazal, ze naleZaloby trochet moze zastanowie siet nad interpelacjq i to 

co m6wil Pan radny Zebrowski, ze moze jakos to zlagodzie. Uznal, ze radykalem nie byl, 

jak to m6wili " i nie pom6g1 i nie zaszkodzil", ale jakos utrzymal. Spoleczenstwo gminy Gzy 

bogacilo si<t i zdobywalo, zle nie bylo. TakZe jego zdaniem, nalezaloby moze jeszcze 

pomyslee jakos, moze lagodnie to przejse. Ale decyzja nalezy do radnych, sam nie rna tu 

glosu. Moze tylko wsp6lczue, ze w takiej sytuacji znalezli siet rodzice, radni, Pani W6jt. 

Ksi21dz Proboszcz Paraf'rl Szyszki Bogdan Adamowicz - stwierdzil, ze przezywajuz trzeci 

raz takie spotkanie. W Sonsku w ubieglym roku, kiedy byla likwidowana szkola 

w Kozniewie, byl na Sesji tez burzliwej. Niestety nie skonczylo siet to szczetsliwie dla 

mieszkailc6w Kozniewa, szkoly dzisiaj nie rna. Ale pytajqc 0 warunki, ktos tutaj powiedzial, 

ze, czy trafiq dzieci do lepszych warunk6w? Uznal, ze warto by zapytae te dzieci 

z Kozniewa, czy trafily do lepszych warunk6w. Sam nie odpowie, ale warto by zapytae. 

Spotykal siet na koletdzie i odpowiadaly dzieci, jakie warunki majq w innej szkole. Po drugie 

powiedzial, ze ekonomia dzisiaj jest taka, jak to nie dawno byla ewangelia w Kosciele 

o proroku. -Siedzi baca i ucina galqi, na kt6rej siedzi. Ktos przychodzi i m6wi , po co ty 

robisz. Baca spadl i mysli, chyba prorok jakis. Uwazal, ze nie potrzeba bye wielkim 

prorokiem, ze ekonomia jest dzisiaj taka, ze niestety widzimy jakie plac6wki Sq zamykane, 

szkoly nawet dla dzieci niepelnosprawnych. Dzisiaj jest tu po to, zeby solidaryzowae siet 

z rodzicami, kt6rzy tez przezywajq emocjonalnie ten dzisiejszy tern at, z Paniq W6jt 

oczywiscie, bo przezywa to sarno, chyba jest tez czlowiekiem. I tez podjqe takq decyzjet, 

czy razem z radnymi, to nie jest prosta decyzja. Wszyscy tutaj jestesmy ludzmi z jednej 

grupy, kt6ra siet nazywa gmina. Dlatego jest po to, zeby tutaj w jakis spos6b dodae takiej 

nadziei, ze jednak nie wszystko siet moze obr6cie przeciwko uczniom. Tak przynajrnniej 

slucha, z tego co nie tylko z wyliczenia m6wiq, ale tez i z innych wypowiedzi. 
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Dlatego rnysli, ze dzisiaj, to co rna bye podjt(te, czy decyzja kt6ra rna zapase, rnysli, ze jezeli 

bt(dzie jakets pornocet dla innych to bt(dzie sit( z tego bardzo cieszyl. 

Mieszkaniec wsi Borza - Strumiany St. Rzeczkowski - zapytal, czyrn Panstwo radni i Pani 

W6jt sit( kierowali, bo rok ternu byl ternat Skaszewa? Skoro ekonornia tzn. Skaszewo 

wypadlo najslabiej - Gzy. Dzisiaj sit( zrnienia. Wit(c jest to jego tylko taka aluzja, nie chce 

powiedziee, ze jest tu jakies przeklarnanie, ale srupki rnozna rMnie interpretowae Dalej 

zapytal, czy w og6le Pani W6jt i radni zastanawiali sit(, bo 0 ile rnu wiadorno za 2-3 lata 

w ginmazjum ze 140 uczni6w bt(dzie 95, czy dzieci obojt(tnie z kt6rej szkoly w Skaszewie, 

w Gzach , w Przewodowie przy jakichS konfiguracjach, czy dzieci nie ubt(dzie gdzies na 

zewnettrz, czy kalkulacje w jakis spos6b zrobie? Jego zdaniern, te wyliczenia, suche liczby 

nie odzwierciedlajet pewnych fakt6w. I jak rn6wil wczeSniej, jest to za p6zno. Za pozno Pani 

W6jt i radni za to sit( wzit(li. Uznal, ze trudny ternat, niewdzit(czny, ale to nie jest 

przygotowane i uwaza, ze pochopna decyzja zaprowadzi nas w zlyrn kierunku. 

Prezes Zwi~ku Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego K. Wielgolewski 

powiedzial, ze ekonornia to jest ekonornia. Tu 120.000 zl. wyrzucamy na opal, na ogrzewanie 

powietrza. Nie wie, czy by taket kwott( znaleziono na likwidacji etat6w w grninie, chyba nie. 

Prosil bardzo, zeby przylozye sit( do tego i odlozye to na rok. Stworzye prawdziwe obliczenie, 

bo rue stae nas na utrzyrnanie 3-ch budynk6w. Tylko wyliczye to uczciwie, iIe nam bt(dzie 

potrzeba, przynajnmiej 5 - 10 lat do przodu, ile tych dzieci bt(dzie. Bo rnoze tylko w jednej 

szkole zrnieSci sit( ginmazjum i podstaw6wka. Zrobie to , odlozye na ten rok i popracujrny 

ten rok razern wsp6lnie, zeby tak jak tu ktos powiedzial "nie patrzee na siebie wilkiern". 

Stwierdzil, ze jest gotowy do pornagania, a nie do rozwalania, a Pani W6jt i radni, zeby 

rnieli to na uwadze. 

Tygodnik Ciechanowski Izabela Koba - powiedziala, ze przysruchiwala sit( bardzo uwaznie 

wszystkirn glosorn tej dyskusji i nasunt(la jej sit( taka pewna refleksja, poniewaz JeJ syn 

zrnienil szkolt(, ze wzglt(d6w prywatnych, osobistych, stad ta refleksja. Niezaleznie, czy 

dziecko zrnienia szkolt( do lepszych warunk6w, czy do gorszych, zawsze dla niego to jest 

przezycie, to po pierwsze. Po drugie, rozumie Panstwa rodzic6w. Rok ternu byla w Skaszewie 

z Panstwern rodzicarni, teraz jest z Panstwern rodzicami w Gzach, zawsze to Set trudne 

sytuacje i dla rodzic6w i dla radnych i w tyrn przypadku dla Pani W6jt, kt6ra pewnych 

wyliczen dokonala i podjt(la okrdlone decyzje. 
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Natomiast ze swojej strony moze tylko tyle powiedziec, ze te glosy Panstwa radnych , czy 

Pani dyrektor, czy Pails twa mieszkailcow, s't wazne te glosy, ktore mowict, zeby jeszcze siet 

zastanowic, jeszcze przeanalizowac, jeszcze pomyslec i dac czas, moze Panstwu 

mieszkailcom, rodzicom tych dzieci ze szkoly w Gzach na zastanowienie siet, co dalej z ich 

szkol't. Poinfonnowala, ze rzeczywiscie powstaj't stowarzyszenia. Takie stowarzyszenie 

istnieje chocby niedaleko, bo w KaIetczynie w powiecie ciechanowskim. Mozna siet spotkac 

z dyrekcj't tej szkoly, z rodzicami, zasietgn'tc opinii i porady jak takie stowarzyszenie 

zorganizowac, jak przej'tc szkolet, ale na to jest czas potrzebny. Co moze zrobic gmina, jak 

gmina moze tu w tym przypadku Pailstwu rodzicom pomoc. To tez jest rozwi'tZanie. Bo tak 

jak obserwuje wietkszosc z obecnych na Sesji nie jest za likwidacj't szkol. Mysli, ze wietkszosc 

z Pailstwa radnych tez za tym nie jest, ale ekonomia tak jak zebrani mowi'tjest ekonomi't. Z 

tym, ze moze ten czas bylby potrzebny, ale to Panstwo radni zdecydujct, czy dac sobie ten 

czas i gminie i rodzicom, czy nie. 

Kolejna sprawa to budynek. Nikt z Panstwa obecnych na sali obrad nie zapytal, nie wie, 

moze dla obecnych jest to jednoznaczne, dla niej nie jest jednoznaczne, jak by siet 

dowiedziala, co z parterem. Skoro nie betdzie szkoly podstawowej, nie betdzie parteru 

budynku, to co z parterem? Czy tam betd't uczniowie gimnazjwn siet uczyc, czy zostanie 

inaczej zagospodarowany, bo budynek zostaje. Poinfonnowala, ze jest to taka refleksja osoby 

zupelnie z zewn'ttrz na marginesie, ktora trochet byla z rodzicami ze Skaszewa, w tym roku 

jest z rodzicami z Gzow. Gdyby okazalo siet, ze betdzie przymiarka do likwidacji szkoly 

w Przewodowie, betdzie z rodzicami ze szkoly w Przewodowie, taka jest jej rola. Generalnie 

nie jest za tym, zeby jakies szkoly likwidowac. 

W6jt B. Polanska - uznala, ze padlo wiele roznego rodzaju rozwaZen, co zrobic, 

likwidowac, odlozyc, co z budynkiem, co z parterem. Mysli, ze ten budynek, ten parter mozna 

naprawdet w odpowiedni sposob zagospodarowac. Mysli, ze jest tak duzy budynek, nawet 

pomieszczenia, zeby tam zrobic urz'td gminy. Poinfonnowala, ze urz'td gminy miesci siet 

w 3-ch budynkach i jezeli cos chcemy zrobic dla mieszkailcow tej gminy, jezeli chcemy 

zrobi6 kawalek asfaltu, to moze bysmy wlasnie w ten sposob zaoszczetdzili pienietdzy. 

Soltys wsi Begno Piotr Kownacki - powiedzial, ze chce siet zwrocic z apelem. Uznal, ze jest 

to gorzka sprawa, ale tak siet przyjetIo, ze jest likwidacja roznych zakladow pracy i z tym siet 

tez musimy pogodzi6. Nie jest to nasza wina, tylko narzucenie z gory. Bo jak wspomnial Pan 

A. Mordwinski dane nam wladzet, a nie dane nam funduszy na ni't. 
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Byly Pan W6jt wspomnial, ze kiedys fundusze byly na szkoly, dzisiaj Sq na uczma. 

Zaapelowal, zeby dojse do porozumienia z rodzicami wszystkich szk61, zeby nie zaszkodzic 

sobie i przez przypadek nie zlikwidowac gminy. Bo jesli zlikwidujemy gmin«, to juz nie b«dq 

nas si« pytae 0 likwidacj« szkoly. 

Przewodniczllcy L. Pytel - nie widzqc wi/(cej pytan i os6b zglaszajqcych si« do zabrania 

glosu poprosil Przewodniczqcych Komisji Rady Gminy 0 odczytanie opinii do projektu 

uchwaly w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoly Podstawowej w Gzach. 

PrzewodniCZllcy Komisji Rolnictwa i Budietu Kazimierz Zebrowski - poinformowal, ze 

Komisja na posiedzeniu w dniu 25.01.2012 r. negatywnie rozpatrzyla prosb« rodzic6w 

uczni6w Publicznej Szkoly Podstawowej w Gzach oraz mieszkailc6w miejscowosci 

o utworzenie Zespolu Szk61 w Gzach. 


(glosowanie: 1 glos "za", 4 glosy "przeciwne", 2 glosy "wstrzymujqce") 


Opowiedziala si« za likwidacjq Publicznej Szkoly Podstawowej w Gzach. 


(glosowanie: 4 glosy "za", 3 glosy "przeciwne", 0 glos6w "wstrzymujqcych" 


Opinia Komisji Rolnictwa i Budzetu z dnia 25.01.2012 r. - stanowi zalqcznik nr 4 


do niniejszego protokolu. 


Przewodniczllcy Komisji Oswiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego Emilia 

Oleksa - powiedziala, ze Komisja na posiedzeniu w dniu 25.01.2012 r. r6wniez negatywnie 

rozpatrzyla prosb« rodzic6w uczni6w Publicznej Szkoly Podstawowej w Gzach oraz 

mieszkailc6w miejscowosci 0 utworzenie Zespolu Szk61 w Gzach. 

(glosowanie : 0 glos6w "za", 8 glos6w "przeciwnych", 0 glos6w "wstrzymujqcych") 

Opowiedziala si« za likwidacjq Publicznej Szkoly Podstawowej w Gzach. 

(glosowanie: 7 glos6w "za", 0 glos6w "przeciwnych", 1 glos "wstrzymujqcy") 

Opinia Komisji Oswiaty Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego z dnia 25.01.2012 r. 

stano wi zalqcznik nr 5 do niniejszego protokolu. 

Przewodniczllcy L. Pytel - odczytal projekt uchwaly w sprawie zamtaru likwidacji 

Publicznej Szkoly Podstawowej w Gzach i poddal pod glosowanie. 

Rada Gminy w obecnosci 15 radnych uczestniczqcych w posiedzeniu - 12 glosami "za", przy 

2 glosach "przeciwnych" oraz 1 glosie "wstrzymujqcym" podj«la Uchwal« Nr XIIII55112 

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoly Podstawowej w Gzach- kt6ra stanowi 

zalqcznik nr 6 do niniejszego protokolu. 
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Ad. pkt 6. 


W6jt Gminy Barbara Polanska - w odpowiedzi na interpelacj~ radnego Pana 


K. Zebrowskiego powiedziala, ze na t~ trudnq sytuacj~, w kt6rej dzisiaj si~ spotkalismy, 

zlozylo si~ wiele czynnik6w. Pierwszym takim czynnikiem jest zmiana ustawy 0 finansach 

publicznych, gdzie art. 242 ust. 1 m6wi nam, ze wydatki biezqce, kt6re realizujemy nie mogq 

przekraczac dochod6w, kt6re wplywajq do budzetu powi~kszone 0 nadwyzk~ budzetowq. 

Nadmienila, ze wiadomo jaka jest sytuacja gminy, gdzie dochody to gl6wnie dochody od 

mieszkanc6w naszej gminy. R6wniez nowym wskaznikiem, co jest zapisane w ustawie 

ograniczajq mozliwosc zaciqgania kredyt6w. W naszym przypadku jest to do 2020 r. 

niemozliwe. Nast~pnym waznym czynnikiem, kt6ry wplywa na t~ trudnq sytuacj~ jest niz 

demograficzny. Z tym problemem borykajq si~ wszystkie gminy, nie tylko nasza gmina. Jest 

to problem og6lny w calym kraju. Od 2007 r. zostalo zamkni~tych 2.500 szk61. W tej chwili 

jest juz zlozonych do Kuratorium 400 uchwal, a przewiduje si~ , ze w tym roku b~dzie 

zamkni~te ok. 1.000 szk61. Wiqze si~ to z trudnq sytuacjq finansowq gmin, znajdujqcych si~ 

w calej Polsce. Na takq trudnq sytuacje przeklada si~ subwencja jaka jest naliczana na 

ucznia. 1m wi~cej jest uczni6w w danej szkole, tym wiadomo, ze koszty utrzymania 

ucznia stajq si~ mniejsze. Analizujqc budzet od 2010 r. , 2011 r.,2012 r. coraz wi~cej 

w naszym budzecie jest zaplanowane srodk6w na oswiat~. Wiq,Ze si~ to z wi~kszymi kosztami 

utrzymania szk61, a mniejszq ilosciq uczni6w w poszczeg6lnych szkolach. Subwencja jakq 

utrzymujemy jest w granicach 3.000.000 z1., w 2010 r. - 2.914.000 zl w 2011 r. - 2.926.000 

z1., w tym roku - 3.004.000 z1.. Dokladamy ze srodk6w wlasnych, czyli z naszych wlasnych 

podatk6w. Dolozylismy : w roku 2010 - 1.686.000 z1. , w 2011 r. - 1.843.000 z1. 

W roku 2012 do oswiaty dolozymy 2.000.000 z1. W stosunku do wydatk6w budzetu og6lem 

w tym rokujest kwota stanowiqca 53% wydatk6w og6lem. 

Koszt w przeliczeniu na 1 ucznia w naszej gminie , sUbwencji dostajemy - 8.391 z1. 

Natomiast w poszczeg6lnych szkolach ksztaltuje si~ od 10.000 zl w Publicznym Gimnazjum 

i w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie po 13.000 z1. w Skaszewie, 16.000 zl 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach. Stqd mamy te problemy finansowe i stqd si~ 

biorq te nasze klopoty. Analizujqc urodzenia na terenie naszej gminy okazuje si~, ze z roku na 

rok spada ilosc uczni6w w poszczeg6lnych szkolach. Subwencja przeliczana jest w szkole 

podstawowej na 18 uczni6w. W naszych szkolach jest od 4 uczni6w do 21 uczni6w i dlatego 

r6zne zr6znicowanie jest kwotowo na poszczeg61ne szkoly i na poszczeg6lnych uczni6w. 
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W zlozonej interpelacji, ze nie rozwaZalismy mozliwosci oszcz~dnosci w innych szkolach 

odpowiedziala r6wniez, ze rozwaZalismy mozliwosc oszcz~dnosci w poszczeg6lnych 

szkolach, jak r6wniez w Szkole Podstawowej w Gzach. Doszlismy do wniosku wsp6lnie 

z radnymi na posiedzeniach Komisji, ze jednak praktycznie najwi~ksze oszcz~dnosci nie 

tylko finansowe, ale i moraIne b~det wtedy, kiedy jednak dojdzie do zamiaru likwidacji 

szkoly w Gzach. Bo jest mozliwosc zagospodarowania oszcz~dnosci poniesionych 

z zamkni~cia tej szkoly i mozliwosci zagospodarowania kadry pedagogicznej. Dlatego, bo 

w szkolach setsiednich, w tej chwili Set zatrudnieni nauczyciele, ktorzy pracuj't, pobierajet 

emerytur~. Ze szkoly w Gzach jest mozliwosc przejscia r6wniez nauczycieli na emerytur~ . 

Takze rozwazalismy wszystkie aspekty tej sprawy, nie tylko finansowe, ale rozwazalismy 

takZe czynnik ludzki. I rozwaZalismy mozliwosci likwidacji innych szk61, takZe szkoly 

w Przewodowie. lezeli chodzi 0 czynnik ludzki to 11 osob nie mialoby pracy, natomiast 

jezeli chodzi 0 Szkol~ Podstawowet w Skaszewie 8,5 osoby rowniez nie mialoby pracy. lezeli 

chodzi 0 Gzy, to rozwazajetc te osoby, ktore moglyby miec zatrudnienie w szkolach i odejscia 

na emerytur~, to czynnik do zwolnienia jest 1,5 etatu. TakZe nie mozna powiedziec, ze na 

posiedzeniach Komisji nie rozwaZalismy roznych aspektow sprawy. RozwaZalismy rowniez 

takZe mozliwosc na przyklad, ze po likwidacji jakiejkolwiek szkoly, zostajet budynki do 

zagospodarowania ktore w tej sytuacj i kryzysu najprawdopodobniej bylyby 

niewykorzystane , poniewaZ wie co stalo si~ z budynkiem w P~kowie. Wiadomo, ze szkoly Set 

czynnikiem osrodka kultury danego okr~gu i ten aspekt tez na Komisjach byl brany pod 

uwag~. 

Ad. pkt 7. 

W6jt B. Polanska - powiedziala, ze osobiscie zajmowala si~ tematem praktyczne znanym. 

- W tej chwili zajmujemy si~ w dalszym cictgu regulowaniem wlasnosci dwoch budynk6w. 

Nie jest to prosta sprawa. Ostatnio byla mowa 0 sprzedaZy drewnianego budynku gminy. 

Kiedy weszlismy w gletb dokurnent6w okazuje si~, ze nie uregulowana jest do konca sprawa 

wlasnosci i musielismy wzietc geodet~. W tej chwili geodeta robi podzial na naszet dzialk~ i 

na dzialk~, na ktoret byla zlozona sprawa do Setdu, a skladal Pan Dariusz Arazy. Nadmienila, 

ze nie bylo zrobionego podzialu dzialki, dzialka byla w calosci. Wzi~lismy geodet~, 

dokonujemy podzialu dzialki i jeszcze musimy wyst'tPic 0 zmian~ decyzji komunalizacyjnej, 

poniewaz byla wydana na calosc dzialki. lezeli podzielimy, musi si~ to rozlozyc w czasie. 

Trudno jest jej w tej chwili powiedziec, na 15 lutego mamy zalatwionego geodet~. 
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Wiq;Ze si~ to r6wniez z dodatkowymi kosztami, bo za jakq spraw~ si~ wezmiemy jest duzo 

dodatkowych prac, a sprawy geodezyjne nie Sq tanie. 

- Jestesmy w trakcie przejmowania w dalszym ciqgu budynku po Policji . Sprawa tez Sl~ 

przeciqga. Jest na biezqco informowana i w tym temacie chodzi, zeby jak najszybciej t~ 

spraw~ zalatwi6. 

- Zlozylismy wniosek do Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Grunt6w Rolnych 

w Warszawie. Bylo to w styczniu, nie mamy jeszcze odpowiedzi . Wniosek zostal zlozony na 

drog~ W6jty - Trojany, takjak bylo zaplanowane w budzecie i mamy dokumentacj~. 

- Poinformowala 0 gorqcej prosbie listonoszy skierowanej do Panstwa soltys6w, odnosnie 

wiqzania ps6w. Nadmienila, ze zrobilo si~ zimo i psy biegajq, a listonosze majq problem 

z dotarciem do dom6w. W zwiqzku z tym prosba, aby soltysi kiedy b~dq roznosi6 nakazy 

platniczymi przypomnieli mieszkancom, zeby jednak tyle tych ps6w nie biegalo po drogach. 

Dodala, ze mamy problem z psami bezdomnymi, a jeszcze dochodzi problem z tego co 

listonosze m6wiq, ze mieszkancy gminy spuszczajq psy bo jest zimno. 

- Tak jak m6wila wczesniej na posiedzeniach Komisji, musimy wr6ci6 do oswietlenia wsi. 

Uwazala, ze nie wchodzi w gr~ wylqczenie calkowite, ale tutaj tez mozemy dokona6 pewnych 

oszcz~dnosci . Pewne lamy nalezy wylqczy6 w og6le, tam gdzie one w tej chwili swiecq, a 

praktycznie wiele uszczerbku si~ nie zrobi, jak je wylqczymy. Na gminie jest 298 lamp 

oswietleniowych. Nie jest to duzo. W por6wnaniu do innych gmin u nas lamp jest 

stosunkowo malo, bo w innych gminach jest ich ponad 500, 600. Ale w tej chwili wzrastajq 

koszty i czyniq dosy6 pokazne kwoty. 

Ad. pkt 8. 

Radna ElZbieta Kummska - przypomniala, ze Pan soltys wsi Gotardy zglaszal platformy 

dla bocian6w na 2 slupy i zapytala, czy b~dq te platformy? 

W6jt B. Polanska - wyjasnila, ze na platformy rna bardzo duzo zgloszen. Jest ich okolo 10, a 

nawet 12 zgloszen. W tej chwili wykonanie platformy moze zglasza6 do Ochrony 

Srodowiska, ale jest to kwestia zrobienia platformy nie teraz na wiosn~, tylko ewentualnie do 

jesieni. Poinformowala, ze zam6wila najbardziej potrzebne 3 -y platformy tj. kt6rq zglosil 

Pan soltys z Gz6w, przy Szkole Podstawowej w Przewodowie i w Kozl6wce u Pana 

lniarskiego. Platformy b~dq wykonane za nie male pieniqdze, ok. 800 zl. 1 szt. 

Soltys wsi Ostaszewo - Wluski Mieczyslaw Skorupski - nadmienil, ze 2 lata temu zglaszal 

platform~. 
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W6jt B. Polanska - powiedziala, ze dlatego m6wi, ze zgloszen rna 10. Przy zlozeniu 

wniosku na platformy do Ochrony Srodowiska wymagana jest dokumentacja, kosztorysy 

i wtedy cz~sc koszt6w jest zwracana. Tak't dokumentacj~ zrobimy i wyslemy. 

Soltys wsi Ostaszewo - Wluski Mieczyslaw Skorupski - zwracaj'tc si~ do Pani W6jt 

powiedzial, ze trzeba zakladac platformy, to szk61 si~ nie b~dzie likwidowac. 

Kierownik Urz~du Stanu Cywilnego w Gzach Maria Franczak - poniewaZ w ostatnim 

okresie czasu do naszego urz~du wplyn~ly 2 pisma od naszych rodak6w, kt6rzy mieszkaj't 

obecrue w Kazachstanie, zwr6cila si~ do Panstwa radnych i Panstwa soltys6w prosb<\:, iz 

prosz't oni 0 mozliwosc, zeby ktos z mieszkanc6w gminy przyj't1 ich tutaj do siebie. S't 

gotowi zaopiekowac si~ osobami starszymi, s't gotowi pomagac w gospodarstwie rolnym. 

znaj't dobrze j~zyk polski i rue b~dzie klopotu w nawiqzywaniu z rumi kontaktu. Jesli ktos z 

mieszkanc6w bylby tym tematem zainteresowany, to prosi 0 kontakt z ni<\:, ate listy przekaZe. 

S't to ludzie mlodzi, 2 rodziny. 

Soltys wsi Sisice J. Bilik - odnosnie biegaj'tcych ps6w, powiedzial, ze jesli on napisze 

kartk~, to mieszkancy jego wsi powiedz't "co to ci~ obchodzi, biega pies, to niech sobie 

biega". A jesli b~dzie pismo od Pani W 6jt, to b~dzie co innego, b~dzie to wygl'tdalo inaczej. 

W6jt B. Polanska - odpowiedziala, ze pisma takie przygotowujemy i teraz jak b~d't nakazy 

podatkowe, b~dziemy rozdawac. 

Wobec wyczerpania si~ porZ'ldku obrad Przewodnicz'tcy L. Pytel 0 godz. 15.00 

zamkn'tl XIII Sesj~ Rady Gminy Gzy. 

Protokolowala: Przewodniczyl: 
-") .. --

;Z . 0 U U-'''-S PRZE\VOD ICZI\CY 
Zofia Pszcz61kb"wska J~(O~ ~yteL-. 

Leon Pytel 


