
Protokół Nr 4/12 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy 
odbytego w dniu 18 września 2012 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 
pod przewodnictwem Zdzisława Sierzana - 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. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 

Przewodniczący Komisji Zdzisław Sierzan - o godz. 11.07 otworzył posiedzenie Komisji. 

powitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 5 członków Komisji, tj. 100%, co stanowi quorum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Ocena informacji z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2012 roku. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - powiedziała, że członkowie komisji otrzymali wszystkie 

informacje potrzebne do spotkania. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie 

wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze jest pozytywna. Poinformowała, że pierwsze 

półrocze dla Państwa radnych, a szczególnie dla niej było trudne związane z likwidacją 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach. Było wiele analiz, spotkań, które nie służyły dobrej 

atmosferze pracy. A na jej zdrowiu na pewno została jakaś rysa. Na dzień dzisiejszy szkoła 

istnieje, powstało Stowarzyszenie. W tej chwili są na etapie uzgadniania opłat za wynajem. 

Dodała, że dziś rano miała spotkanie z Panią Joanną Nowak, na którym rozmawiały na temat 

kosztów użytkowania pomieszczeń. Myśli, że finał zmierza ku końcowi. 

Wyraziła nadzieję, że drugie półrocze dla niej i pracowników będzie w miarę normalne. 

Zadania, które były planowane staraliśmy się wykonać. Nadmieniła, że dla naszego 

samorządu i nie tylko, jest to koszmar, a nie praca, ze względu na bardzo trudną sytuację 

finansową gmin. 

Jeśli chodzi o żwirowanie dróg, to jej zdaniem przebiegało sprawnie. Nie było zastrzeżeń ze 

strony sohysów, ponieważ brali oni udział w żwirowaniu. Gmina stara się, żeby było jak 

najbardziej sprawiedliwie nawet pod względem ilościowym żwiru. 
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Z wykonawcą uzgodniono, że będzie kierownik i tak też było. Stwierdzone usterki były 

zgłaszane na bieżąco. Oprócz tego były wydruki komputerowe, podczas wyjazdu ze żwirem 

z wagi. W związku z tym myśli, że zwirowanie było robione w miarę uczciwie. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka zwróciła uwagę na niepokojące wykonanie-

dochodów. Uznała, że sytuacja się powtarza. Ale w 2012 r. jest bardziej niepokojące jak 

w poprzednich latach wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które 

gminie przekazuje Minister Finansów z budżetu państwa. 

Za pierwsze półrocze 2012 r. gmina miała niedobór w środkach 94.000 zł. Jest to dosyć 

pokaźna kwota, znacząca w naszym budżecie. Jeżeli pomnożyć to razy dwa, byłby to ubytek 

ok. 180.000 zł. Jej zdaniem, jest to wielki ubytek powodujący nawet w pewnej chwili utratę 

płynności finansowej gminy. Poinformowała, że w miesiącu wrześniu 2012 r. trochę zostały 

podwyższone wpływy z budżetu państwa. Uznała, że jeżeli dochody te do końca roku 

spływałyby w wysokości wrześniowej rat y- 112.000 zł, to i tak widzi ubytek w granicach 

60.000 zł., chyba, że kwota zostanie przekazywana gminie wyższa. Wyjaśniła, że jest to 

uzależnione od wpływów udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu 

państwa i wiąże się z wysokim bezrobociem, ponieważ upada dużo firm. 

Jeśli chodzi o wydatki, to trochę środki były niewykorzystane głównie w transporcie. 

Wiązało się to z tym, że były wykonywane prace przygotowawcze, przetargi, część prac 

było wyfakturowanych dopiero w drugim półroczu. W pozostałych działach wydatki 

przebiegały bez zakłóceń. 

Otrzymana opinia RIO odnośnie wykonania budżetu gmmy za pIerwsze półrocze jest 

pozytywna. Zwrócono tylko uwagę na niższe wykonanie wydatków majątkowych z uwagi, na 

to że realizacja była w drugim półroczu. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że mimo trudnej sytuacji finansowej, staramy się coś-

zrobić. W roku 2012 udało się trochę odkrzaczyć dróg gminnych , ale krzaki znów 

zaczynają rosnąć. Uważa, że dwie osoby, które były zatrudnione w ramach robót 

publicznych, zrobiły sporo roboty w terenie. W związku z tym, na drugi rok będzie chciała 

znaleźć jeszcze więcej takich osób. Dodała, że w tej chwili przy pomocy konserwatora 

zrobiono ogrodzenie przy PSP w Skaszewie. 

Członek Komisji Kazimierz Żebrowski zapytał, ile kosztuje takie odkrzaczanie drogi np.-

z Gzów do Porzowa? 
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Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że firma która wcześniej robiła odkrzaczanie maszyną 

na drodze, robiła to za darmo, za zrębki. Później kosztowało nas tylko paliwo do prac 

wykaszarką. W związku z tym koszty są niewielkie. Dodała, że wszystkie wydatki gminy 

monitoruje Pani Skarbnik. 

Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, że jest ciężko, ale może powoli to przebrniemy. Może 

po ataku samorządowców w dniu 26 i 27.09.2012 r., ktoś ocknie się na górze, że trzeba 

trochę wspomóc samorządy. 

Członkowie Komisji pozytywnie ocenili wykonanie budżetu Gminy Gzy za pIerwsze 

półrocze 2012 roku. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2012 roku -

stanowi załącznik nr 2 do mniejszego protokołu. 

Uchwała nr Ci.255.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 3 września 2012 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy 

Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku - stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Wobec wyczerpania się porządku posiedzenia o godz. 11.45 Przewodniczący zamknął 

posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 

11-1Judti -
Zofia Pszczółkowska 


