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Protokół Nr 1/2015 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy 
odbytego w dniu 07 maja 2015 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji - Jadwigi Koc 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz goście zaproszeni: 

1. Barbara Polańska - Wójt Gminy 

2. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 

Przewodniczący Komisji Jadwiga Koc o godz. 10.00 otworzyła posiedzenie Komisji, -

powitała członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła, że aktualnie w posiedzeniu 


uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 


prawomocnych decyzji. 


Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 


Następnie przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 


1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2014 rok. 

2. Podjęcie uchwały o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2014 rok i wniosku 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie,stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt l. 

Wójt Gminy B. Polańska - wyjaśniła, że sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy za rok 2014 przekazywane jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

Na podstawie złożonego sprawozdania Skład Orzekający RIO wydaje opinię o przedłożonym 

sprawozdaniu z wykonania. Opinia o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

2014 rok jest pozytywna. 

Wynik budżetu za rok 2014 zamknął się nadwyżką w kwocie 152.974,71 zł, na planowany 

deficyt w kwocie 116.116,37 zł. Zrealizowane zostały przy tym planowane rozchody (spłata 

kredytów i pożyczek) w kwocie 285.805,23 zł. Zachowane zostały wymogi określone w art. 

242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż 

wykonane dochody bieżące. W sprawozdaniach nie przekroczono wydatków budżetowych na 

koniec okresu sprawozdawczego. Sprawozdania złożono w terminie. 
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RIO zwróciła tylko uwagę na niskie wykonanie dochodów majątkowych (plan 353.036,84-

zł, zaś wykonanie 228.358,49 zł, co stanowi 64,68%) co było spowodowane brakiem 


wykonania dochodów ze sprzedaży majątku z uwagi na brak zainteresowania zakupem 


działek we wsi Pękowo, Porzowo i Kozłowo. Udało się jedynie sprzedać lokale mieszkalne 


we wsi Gzy wraz z udziałem gruntów. 


Dochody zostały wykonane w kwocie - 11.358.199,87 zł tj. 98,32%. 


Wydatki wykonano w kwocie 11.205.225,16 zł, co stanowi 96,03%. 


Z ważniejszych wydatków zostały wykonane zadania: 


- przebudowa drogi gminnej w Wójtach Trojanach- 160.700 zł przy udziale środków 

Województwa Mazowieckiego w kwocie 60.000 zł; 

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Nowe Przewodowo-Przewodowo 

Majorat 16.400 zł;-

- modernizacja dróg gminnych -163.871,99 zł 

w tym z funduszu sołeckiego 143.624 zł;-

- odśnieżanie dróg 61.211,42 zł;-

- remont pomieszczeń Urzędu Gminy - 24.130 zł; 


- materiały do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy - 36.047,24 zł; 


- utwardzenie i odwodnienie terenu przy budynku Urzędu Gminy 24.992 zł.
-

W szkołach były realizowane projekty "Dziś myślę o jutrze", "Radosne oddziały 

przedszkolne", "Moja przyszłość ", na które pozyskane zostały środki w kwocie 496.182,29 

zł. 

Dotacja na oddziały przedszkolne 111.133 zł. Oddziały przedszkolne są wyposażone-

bardzo dobrze i można się nimi pochwalić. 


Poza tym na drogach zrobiono bardzo dużo przepustów. 


Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka dopowiedziała, że zaplanowane zadania zostały
-

wykonane za wyjątkiem jednego zadania, które zostało przesunięte "Budowa budynku 

gospodarczego" z uwagi na wyższe ceny przetargowe jak zaplanowane w budżecie gminy. 

Wygospodarowane zostały wolne środki, które są już rozdysponowane. 

Ogólnie można stwierdzić, że rok 2014 był rokiem dobry, ponieważ zrobiono wiele rzeczy. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2014 stanowi załącznik nr 3 do-

niniej szego protokołu. 



Komisji, 

a 
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Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Nr Ci.96.20125 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok - stanowi załącznik nr 4 

do niniej szego protokołu. 

Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Gzy za 2014 rok. 

Ad. pkt 2. 


Przewodniczący Komisji J. Koc odczytała projekt uchwały o opinii wykonania budżetu
-

Gminy Gzy za 2014 rok wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy 

i poddała pod głosowanie. 

" Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 4 głosami "za 

pozytywnie jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 1/2015 o opinii wykonania budżetu Gminy 

Gzy za 2014 i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy - która stanowi 

załącznik nr 5 do niniej szego protokołu. 

Przewodniczący 
ewizyjnej 

e: 
wiga Koc 


