
Protokół Nr 3/2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy 
odbytego w dniu 12 maja 2016 r. 
w Świetlicy Wiej skiej w Gzach 

pod przewodnictwem Jadwigi Koc - Przewodniczącego Komisji. 

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. Ewelina Stawińska - Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika 

Przewodniczący Komisji Jadwiga Koc - o godz. 10.13 otworzyła posiedzenie Komisji. 


powitała członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności 


aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, tj. 100%, co stanowi quorum 


pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 


N astępnie przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 


1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2015 rok. 

2. Podjęcie uchwały o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2015 rok i wniosku 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy. 

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie - stanowi 

załącznik nr 2 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt l. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - poinformowała, że Zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta 


Gminy Gzy z dnia 29 marca 2016 r. zostało przekazane sprawozdanie z wykonania budżetu 


Gminy Gzy za rok 2015 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i Rady Gminy. 


Na podstawie złożonego sprawozdania Skład Orzekający RIO wydał opinię o przedłożonym 


sprawozdaniu, która jest pozytywna. 


Zadania, które były przyjęte do realizacji zostały wykonane zgodnie z załącznikami. 


Natomiast fundusz sołecki został niezrealizowany tylko w jednej wsi zgodnie z decyzją 


mieszkańców. 


Uchwalony budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów 


w wysokości 11.425.885,06 zł. 




.. 

, 
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Dochody zrealizowane zostały w kwocie 11.216.364,74 zł, co stanowi 98,17% planu, w tym: 

- dochody bieżące w kwocie 10.995.703,39 zł tj. 98,90 % planu, 

- dochody majątkowe w kwocie 307.944,59 zł tj. 71,66% planu. 

Uchwalony budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu przewidywał realizację wydatków 

w wysokości 11.347.301,66 zł. 

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 10.907.508,83 zł, co stanowi 96,12% planu, w tym: 

- wydatki bieżące w kwocie 10.296.860, 11 zł tj. 96,66% planu, 

- wydatki majątkowe w kwocie 694.474,48 zł, co stanowi 87,93 % planu. 

Wynik budżetu za 2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 308.855,91 zł, na planowana 

nadwyżkę w kwocie 78.583,40 zł. Zrealizowane zostały przy tym planowane rozchody 

( spłata kredytów i pożyczek) w wysokości 355.000 zł. 

Skład Orzekający RIO wskazał na niskie wykonanie dochodów majątkowych (71,66%), 

które spowodowane było brakiem wykonania dochodów ze sprzedaży majątku z uwagi na 

brak zainteresowania zakupem działek oraz z otrzymaniem niższego dofinansowania na 

zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry - Wiatraki". 

Pytań nie było. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2015 - stanowi załącznik nr 3 do 

niniej szego protokołu. 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Nr Ci.147.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok - stanowi załącznik nr 4 

do niniej szego protokołu. 

Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Gzy za rok 2015. 

Ad. pkt 2. 

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

Gminy Gzy za 2015 rok 1 wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy 

i poddała pod głosowanie. 

Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za 
" 

pozytywnie jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 2/2016 o opinii wykonania budżetu Gminy 

Gzy za 2015 i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy - która stanowi 

załącznik nr 5 do niniej szego protokołu. 



- 3-

Wobec wyczerpania się porządku posiedzenia o godz. 10.40 Przewodniczący J. Koc 

zamknęła posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: Przewodniczyła: 

o?  CI 
Zofia Pszczółkowska 




