
Protokół Nr 5/2017 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy 
odbytego w dniu 05 maja 2017 r. 
w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Jadwigi Koc - Przewodniczącego Komisji. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniej szego protokołu oraz goście zaproszeni: 

1. Barbara Polańska - Wójt Gminy 

2. Ewelina Stawińska - Skarbnik Gminy 

Przewodniczący Komisji Jadwiga Koc - o godz. 13.35 otworzyła posiedzenie Komisji, 

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

aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające 

na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Następnie przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2016 rok. 

2. Podjęcie uchwały o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2016 rok i wniosku 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy. 

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie - stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 1. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - przypomniała, że budżet Gminy Gzy na rok 2016 został 

uchwalony w dniu 29 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XIII/60/20 15 

Dochody w kwocie 10.844.566 zł, wydatki w kwocie 10.548.516 zł. 

W ciągu roku budżet Gminy uległ zwiększeniu z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania 

rządowe zlecone ustawami i dofinansowanie zadań własnych i planu subwencji oraz zmianę 

planu inwestycji i planu wydatków bieżących wynikających trakcie jego realizacji, zmiany 

przychodów i rozchodów. 

Po zmianach plan budżetu wynosi; 

Dochody - 14.294.038,12 zł 

Wydatki 14.131.805,30 zł 

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 691.659,77 zł. 
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Struktura dochodów przedstawiała się następująco: 

- dochody własne - 4.008.686,18 zł 

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących 640.850,55 zł 

- dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami - 4.539.648,52 zł 

- subwencje - 4.944.180,00 zł 

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego 

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych z tytułu 
wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 
za 2015 r. 

- środki pozyskane z innych źródeł, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 

50.000,00 zł 

99.229,98 zł 

12.406,00 zł. 

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za 2016 r. przebiegała 

następująco: 

- podatek leśny, od nieruchomości, rolny, odsetki od osób prawnych - wykonanie 373.071,45 
zł- 100% 

- podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych na plan 1.121.689,00 zł
wykonanie 1.119.269,19 zł-95,65% 

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 56.000,00 zł - wykonanie 
55.544,00 -94,25% 

- pozostałe opłaty, odsetki od osób fizycznych plan -73.058,00 zł wykonanie -65.824,00-
88,18% 

- urzędy skarbowe, różne podatki - wykonanie -79.632,11 zł 

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie 1.871.392,00 zł- 100%. 

Ogółem podatki i opłaty wykonano w kwocie 3.564.732,75 zł tj. 98,01 %. 

Z budżetu gminy są finansowane następujące jednostki budżetowe i instytucje kultury: 

- Urząd Gminy 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

- Gminna Biblioteka Publiczna. 
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W 2016 r. zrealizowano: 

- zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nowe Przewodowo 500mb " 


- dotację dla Starostwa Powiatowego w Puhusku na przebudowę drogi powiatowej 


Nr 3429W - Kozłowka - Borza Strumiany- Ostaszewo na odcinku Kozłówka - Gzy oraz 

drogi powiatowej Nr 3426W Gzy-Żebry Włosty w miejscowości Gzy; 

- zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Skaszewo-Sulnikowo "; 

- dofinansowanie zadania pn. " Utwardzenie drogi gminnej emulsja asfaltową we wsiach: 

Łady, Ostaszewo Wielkie, Grochy-Imbrzyki, Stare Grochy, Ostaszewo-Włuski, Wójty

Trojany, Słończewo ". 

Pozostałe prace i związane z nimi wydatki to: 

- wykonanie rowów odwadniających we wsi Ostaszewo-Pańki i Żebry-Wiatraki oraz pomiary 

geodezyjne we wsi Żebry-Wiatraki; 

- zainstalowanie barierek przy drodze gminnej we wsi Gzy-Wisnowa; 

- wykonanie znaków ostrzegawczych i lustra we wsi Pękowo; 


- zakup tablic informacyjnych we wsi Łady i Zalesie; 


- zakup komputerów; 


- zakup wiat przystankowych; 


- remont budynku urzędu gminy; 


- utwardzenie placu kostką przed budynkiem urzędu gminy; 


- wykonanie elewacji budynku gospodarczego i nawierzchni z kostki wokół budynku przy 


urzędzie gminy; 

- montaż bramy garażowej dla OSP Przewodowo-Majorat; 

- położenie gresu na korytarzu w Publicznym Gimnazjum w Gzach; 

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach; 

-opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli innych gmin; 

- dowożenie uczniów do szkół; 

- zakup dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim; 

- utwardzenie placu kostką brukową przed PSP w Przewodowie Poduchownym; 

- zagospodarowanie odpadów komunalnych; 

- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu; 

- zakup energii do oświetlenia dróg; 
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- konserwacja oświetlenia; 

- zwrot podatku akcyzowego (686 szt. złożonych wniosków). 

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2.650.000 zł i w stosunku do wykonanych 

dochodów wynosi 18,54% . 

Członek Komisji Jacek Grochowski - zwrócił uwagę na duży koszt zakupu energll 

i konserwacji oświetlenia ulicznego. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że Gmina weszła w układ z firmą, której dała 

pełnomocnictwo. Firma sprawdza moc liczników. Umowa z firmą została podpisana 

w sposób, że jeżeli będzie 100% oszczędności, firma zabiera 30%. Cenę energii negocjuje 

firma. 

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Zdzisław Kaczorowski. Aktualna 

ilość radnych biorących udział w posiedzeniu -5. 

W wyniku dalszej dyskusji nad wykonaniem budżetu członkowie Komisji z zgłosili 

- naprawę drogi powiatowej Szyszki - Ostaszewo; 

- wyprofilowanie końca chodnika przy cmentarzu grzebalnym w Gzach poprzez 

zniwelowanie jego zakończenia stwierdzając że wystające ostre zakończenie stanowi 

zagrożenie dla użytkowników drogi. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2016 r. i sprawozdania finansowe Gminy 

Gzy za 2016 r. - stanowią załącznik m 3 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr Ci.154.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok - stanowi załącznik m 4 

do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 2. 

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

Gminy Gzy za 2016 rok 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 3/2017 o opinii wykonania budżetu Gminy 

Gzy za 2016 i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy - która stanowi 

załącznik m 5 do niniej szego protokołu. 
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Wobec wyczerpania się porządku posiedzenia o godz. 14.15 Przewodniczący J. Koc 

zamknęła posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 

Zofia Pszczółkowska 

Przewodniczący 
Komisji ewizyjnej 


