
 
Protokół Nr 1/11 

 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 19 maja 2011 roku 
w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza śebrowskiego – członka Komisji upowaŜnionego przez 
Przewodniczącego Komisji Zdzisława Sierzana 

 
             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. Wiesław Ochtabiński            - Zastępca Wójta 
3. ElŜbieta Głowacka                - Skarbnik Gminy 
4. Leon Pytel                             - Przewodniczący Rady Gminy 
UpowaŜniony członek Komisji Kazimierz śebrowski – o godz. 10.25 otworzył posiedzenie 
Komisji,  powitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, Ŝe aktualnie                 
w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji,  co  stanowi quorum  pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Ocena sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Gzy za 2010 rok. 
2. Podjęcie uchwały o opinii wykonania budŜetu Gminy Gzy za 2010 rok i wniosku       
    w sprawie  absolutorium  dla Wójta Gminy. 
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyŜej został przyjęty jednomyślnie. 
Ad. pkt 1. 
Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka  - poinformowała, Ŝe zgodnie z nową  ustawą               
o finansach publicznych zmieniły się terminy oceny sprawozdania i udzielenia absolutorium. 
Wcześniej było to do końca kwietnia, obecnie zostało przesunięte. Sprawozdanie finansowe 
jednostki samorządu zarząd przekazuje do dnia 31 maja, do 31 marca sprawozdanie opisowe 
z wykonania budŜetu wraz z objaśnieniami, natomiast Komisja Rewizyjna przedstawia   do 
15 czerwca  organowi wniosek  w sprawie  absolutorium dla zarządu. Organ stanowiący – 
Rada Gminy zatwierdza do końca czerwca. Wyjaśniła, Ŝe wydłuŜona o 2 miesiące procedura 
wiąŜe się z terminami sporządzania sprawozdań jakie otrzymali członkowie Komisji 
Rewizyjnej tj. bilans jednostki budŜetowej, bilans wykonania budŜetu , zestawienie zmian 
funduszu, rachunek zysków i strat. Do tej pory załączniki te nie były przedstawiane. Obecnie 
jest obowiązek  po raz pierwszy przedstawienia ich  Radzie. Na podstawie tych dokumentów    
i innych sprawozdań Komisja Rewizyjna ocenia i składa wniosek do Rady Gminy                   
o udzielenie , czy nie udzielenie absolutorium dla Wójta. W związku z tym, członkowie 
Komisji otrzymali  pakiet dokumentów i ma nadzieję, Ŝe się  z nimi zapoznali. Nadmieniła, Ŝe 
w posiadaniu ma następne  sprawozdania bardziej szczegółowe, które przedstawione są          
w przekazanych załącznikach w tabelach, ale jeszcze bardziej szczegółowe jeśli chodzi           
o paragrafy tzw. sprawozdania statystyczne Rb-27, Rb-S28, Z, N,  o  zaległościach,  
zadłuŜeniach, naleŜnościach,  podatkowe, które zostały przekazane do Regionalnej Izby  
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Obrachunkowej. Na podstawie tych sprawozdań i bilansów RIO wydała pozytywną opinię, 
którą członkowie Komisji równieŜ posiadają.  
W dalszej wypowiedzi przystąpiła do omówienia wykonania budŜetu Gminy. 
BudŜet Gminy Gzy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Gzy Nr XXVII/141/09 z dnia      
28 grudnia 2009 r.   
Dochody - 8.740.110 zł. 
Wydatki  - 10.513.020 zł.  
Na dzień 31.12.2010 r. budŜet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na zmiany dotacji na zadania 
rządowe zlecone ustawami i dofinansowanie zadań własnych, zmianę planu inwestycji  
wydatków bieŜących wynikających w trakcie realizacji budŜetu.   
Po zmianach plan budŜetu wynosi: 
Dochody – 9.460.347,09 zł.  
Wydatki – 11.440.149,16 zł.  
co zostało przedstawione tabelarycznie w poszczególnych działach.  
Poinformowała, Ŝe wykonanie budŜetu  gminy za rok 2010 przedstawia tabela nr 1 i 2 
dołączona do sprawozdania objaśniającego.  
Dochody  - 9.475.368,75 zł  w tym dochody bieŜące – 9.363.077,87 zł 
                                                        dochody majątkowe – 112.290,88 zł.  
Wydatki – 10.690.301,19 zł. w tym wydatki bieŜące -  9.547.019,48 zł 
                                                         wydatki majątkowe – 1.143.281,71 zł.    
Deficyt budŜetu za rok 2010 – 1.214.932,44 zł. 
Finansowanie – 2.109.056,28 zł.  
Przychody – 2928.161,12 zł. 
z tego  
- kredyt bankowy – 1.500.000 zł 
- wolne środki – 1.428.161,12 zł. 
Rozchody – 819.104,84 zł.  
z tego 
- splata kredytów wcześniej zaciągniętych – 795.604,84 zł. 
- splata poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska – 23.500 zł.  
ZadłuŜenie gminy na dzień 31.12.2010 r. - 4.512.819,75 zł.  stanowi 47,63%. 
NaleŜności przedstawia tabela nr 5 i 6 sprawozdania. 
Dochody były wykonane bardzo dobrze 100,16%  
w tym: dochody bieŜące – 99,94% 
            dochody majątkowe – 122,21% 
Nieco niŜsze dochody były wykonane tylko w udziałach w podatku dochodowym od osób 
fizycznych  - 97,88%, co jest niezaleŜne, gdyŜ gmina otrzymuje je z budŜetu państwa. 
Dochody majątkowe są wyŜsze, poniewaŜ była dokonana wpłata ze sprzedaŜy  nieruchomości 
w Pękowie, która do końca nie była wprowadzona do planu. 
W dziale Rolnictwo i łowiectwo – były  głównie dotacje  z budŜetu państwa  na zwrot 
podatku akcyzowego producentom rolnym, i wpływy z tytułu dzierŜawy obwodów 
łowieckich. Wykonanie 99,80%. 
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W Dziale Transport i łączność – gmina miała tylko wpływy  w kwocie 65.000 zł. z tytułu 
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn.” Przebudowa 
drogi Porzowo – Kozłowo”. 
W dziale Gospodarka mieszkaniowa  - są to dochody uzyskane z najmu lokali i sprzedaŜy 
nieruchomości w Pękowie. NaleŜności nie wystąpiły. 
W dziale Administracja publiczna – gmina otrzymała dotację na zadania rządowe, z tytułu  
udostępniania danych osobowych, odsetki na rachunkach budŜetu gminy i pozostałe dochody 
z refundacji Powiatowego Urzędu Pracy, dochody ze sprzedaŜy samochodu straŜackiego OSP 
Szyszki. 
W dziale 751 - dochody związane są z wyborami. Plan jest niŜszy z uwagi na to, Ŝe część 
środków była na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Są to środki, które 
otrzymujemy i wykorzystywane są zgodnie z przepisami o wyborach. 
W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – dotacja celowa                
z zakresu usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych. Kwotę 2.628 zł. gmina otrzymała                 
w związku z uczestnictwem Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w akcji klęski w okolicach Płocka. 
W dziale 756 – są to dochody związane  z realizacją podatków i opłat lokalnych. Jeśli chodzi 
o dochody to są wykonane w 100%. W zakresie podatków,  w tym dziale gmina miała 
zaległości niewielkie jakie pozostały 30.538,61 zł.  w tym zaległości wymagalne – 27.202,61 
zł, nadpłaty – 224,20 zł.  NajwyŜsze zaległości podatkowe dotyczą podatku rolnego, leśnego    
i od nieruchomości od osób fizycznych z tym , Ŝe są niskie w stosunku do dochodów ogółem. 
Skutki obniŜenia  górnych stawek podatków za rok 2010 (Uchwała Rady Gminy) – 
206.740,77 zł. Skutki udzielonych zwolnień podatku od nieruchomości od budynków 
mieszkalnych od osób fizycznych i podatku od budowli i budynków od osób prawnych            
( Uchwała Rady Gminy) – 171.874,05 zł. Umorzenie zaległości podatkowych Wójta Gminy – 
16.200,20 zł. Umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych  - 9.946 zł. Umorzenie 
odsetek – 527 zł. Odroczenie terminu płatności – 518 zł.  Odroczenie terminu podatku od 
spadków i darowizn – 406 zł. 
Zastosowanie obniŜek górnych stawek podatkowych i zwolnień sanowi – 20,15% do 
wykonanych dochodów z tego tytułu, a umorzenia i odroczenia – 1.47%. Kształtowanie się 
poszczególnych podatków, przypisów,  wykonanie,  jakie są zaległości są w poszczególnych 
podatkach,  iŜ część realizuje urząd gminy, część urzędy skarbowe i część Ministerstwo 
Finansów przedstawiła w tabeli. 
W dziale RóŜne rozliczenia – wykonanie dochodów tj. subwencja i rozliczenie wydatków 
niewygasających  jest  100%. 
W dziale Oświata i wychowanie  - dochody za wynajem sali gimnastycznej,  odsetki na 
rachunku bankowym – 8.119,10 zł.  
W dziale Pomoc społeczna -  są  głównie dotacje celowe na zadania rządowe i własne, odsetki 
od środków na rachunku bankowym, dochody z wpłat funduszu alimentacyjnego, pomoc 
finansowa dla rodziny poszkodowanej wybuchem gazu w budynku mieszkalnym – 25.000 zł. 
Były dobrowolne wpłaty przez mieszkańców, 5.000  zł. z budŜetu państwa . Oprócz tego była  
dotacja  z budŜetu Wojewody i środki gminy.   
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W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –  realizacja projektu 
„Przyszłość zaleŜy od Ciebie” przy udziale środków unijnych.  
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  - wykonanie dochodów 99,74%. Gmina 
otrzymała dotację na stypendia dla uczniów i dotację na dofinansowanie zakupu 
podręczników. 
W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  - dotacja otrzymana na zakup ksiąŜek. 
Ogółem dochody wykonano w 100%.  
Jeśli chodzi o wydatki, w planie wydatków gmina miała wykonanie w 93,45% w tym 
majątkowe – 89%, co przedstawiają tabele nr 11 i 12  sprawozdania.    Wydatki bieŜące  - 
94,01%. Z uwagi na trudności w realizacji zadań, uchwałą  Rady Gminy  wyodrębniono  jako 
wydatki niewygasające  kwotę 40.945,41 zł.  Struktura wydatków  budŜetu gminy została 
przedstawiona w tabeli sprawozdania. 
Z budŜetu gminy są finansowane jednostki budŜetowe i instytucje kultury: Urząd Gminy, 
Jednostki budŜetowe oświaty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Gzach. 
Plan i wykonanie wydatków w rozbiciu na poszczególne jednostki zostało przedstawione       
w tabeli.  Poinformowała, Ŝe są zobowiązania, które wynikają z mocy prawa i nie mają 
Ŝadnych skutków i wiąŜą się z ciągłością jednostki. Są to opłaty za energię, naliczone 
trzynastki za rok poprzedni.  
W dziale Rolnictwo i łowiectwo – energia studni głębinowej w Kozłowie i Pękowie – 
1.528,34 zł., wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, wypłata zwrotu podatku akcyzowego – 
422.429,32 zł.  i wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu – 8.448,59 zł. ( koszty 
przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenie bezosobowe). 
W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe -  plan 10.605 zł., wykonanie - 0   
Jest podpisana umowa pomiędzy Wojewodą na projekt. Termin przekazania środków został 
przesunięty na rok 2011. Wykonania nie było. 
W dziale  Transport i łączność – wykonanie w 95,14%. Wydatki bieŜące 355.835,50 zł.  tj. 
Ŝwirowanie, remonty, odśnieŜanie, wydatki niewygasające we wsi  Słończewo  - 27.755,09 zł.  
Wydatki funduszu sołeckiego przedstawione zostały w tabeli.  W ramach wyodrębnionego     
w budŜecie gminy funduszu na Ŝwirowanie i remonty dróg wydatkowano kwotę158.538 zł..  
Z  wydatków majątkowych przyjęto do realizacji zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej 
Skaszewo Nowe – Sulnikowo” okres realizacji 2008 – 2012. Z  uwagi na to, Ŝe gmina nie 
otrzymała środków z Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego poniewaŜ został 
odrzucony wniosek, inwestycja ta została wstrzymana. Planowane były wydatki na sprawy 
geodezyjne – 20.000zł., wykonanie – 0 zł.  
Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski – Begno” – okres realizacji 2009-
2010. Wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 500 mb. Ogółem w roku 2010 
wydatkowano 241.839,20 zł.   
Zadanie pn.” Przebudowa drogi  gminnej Porzowo – Kozłowo” – okres realizacji 2009 – 
2010. Planowane nakłady – 619.251 zł.  Wcześniej poniesione nakłady  - 298.251 zł., plan na 
rok 2010 – 321.000 zł., wykonano – 319.486,72 zł. 
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Gmina uzyskała  dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Gruntów Rolnych – 
65.000 zł. Pozostałe środki to środki gminy (kredyt). Efekt rzeczowy – asfalt o długości      
697 mb. 
Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej śebry Falbogi – śebry Wiatraki”  było równieŜ 
zadaniem wieloletnim. W roku 2010 było planowane – 170.000 zł, wykonanie  - 168.300 zł.  
z własnych środków (kredyt) . Efekt rzeczowy - asfalt   o długości  520 mb. 
Poza tym  wykonano dokumentację  projektowo – techniczną  na przebudowę drogi Gotardy - 
– Ślubowo i przebudowę drogi Słończewo. 
W zadaniach jednorocznych była zrealizowana  droga gminna we wsi Wójty – Trojany o 
długości  230 mb  na kwotę 69.536,06 zł.  
W drogownictwie udzielono pomocy  finansowej dla Powiatu Pułtuskiego w kwocie 242.438 
zł. na przebudowę dróg powiatowych Łady – Winnica i Łady – Szyszki – Gąsocin. 
W dziale Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 13,55% . Były to przeglądy techniczne 
budynków, bieŜące remonty. Nie wykonano remontu budynku   socjalno-mieszkalnego           
w Gzach, gdzie  planowano kwotę 35.000 zł.      
W dziale działalność usługowa – plan 50.000 zł.  jest to wykonanie decyzji o warunkach 
zabudowy w formie opisowej i graficznej  dla osób ubiegających się o wydanie  pozwolenia 
na budowę, poniewaŜ gmina nie posiada planu miejscowego zagospodarowania. 
W dziale  Administracja publiczna – plan – 1.549.934 zł., wykonanie – 1.427.803,88 zł. – 
92,12 %. Zobowiązania niewymagalne dotyczą  naliczenia dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego dla pracowników za 2010 r. wpłacone w 2011 r., składka ZUS. Głównie 
finansowane jest wykonywanie zadań zleconych gminie i na co gmina otrzymała  dotację – 
38.972,47 zł.  Rady Gmin – 33.598,19 zł. Urzędy gmin – 1.290.035,03 zł.  Wydatki  
majątkowe -  zakupiono 6 zestawów komputerowych w tym z funduszu sołeckiego 5.167,92 
zł. Zestawy były zakupione do działu księgowości z uwagi na to, Ŝe od 1.01.2010r. został 
wprowadzony nowy program. Stary program nie spełniał wymogów i naleŜało doprowadzić 
do nowych przepisów wynikających ze sprawozdawczości  i ustawy o finansach publicznych. 
Program został wdroŜony i funkcjonuje. W pozostałej działalności - 45.952,50 zł.  to wypłata 
dla sołtysów, prace interwencyjne. Spis powszechny to zadanie rządowe zlecone , na które 
otrzymujemy 100 % dotację.  Promocja jednostki  - 4.000,67 zł.  
W dziale 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa – aktualizacja spisu wyborców,  wybory do rad gmin. Na ten cel otrzymujemy 
dotacje. Wykonanie – 33.130,91 zł – 76,67% . środki były planowane wyŜsze, dotacji 
otrzymaliśmy mniej, poniewaŜ nie było powtórnych wyborów Wójta. 
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa   - wykonanie niskie tj. 
52,76%. W dziale tym mieści się utrzymanie straŜy , policji ( Fundusz Wsparcia Policji). Było 
planowane 60.000 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego, ale z uwagi na 
przesunięcie projektu przez Powiat Pułtuski na rok 2011 środki pozostały w budŜecie 
niewykorzystane.    
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  - są wydatki 
związane z poborem podatków wykonanie – 61.091,31 zł. – 93,99%. 
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W dziale Obsługa długu publicznego – wykonanie niŜsze jak planowane – 166.853,49 zł. Są 
to odsetki od zaciągniętych kredytów. 
W dziale RóŜne rozliczenia – rezerwa, która była do dyspozycji  Wójta. Niewykorzystana      
w całości.- 49.000 zł. 
W dziale Oświata i wychowanie – plan 4.715.415 zł., wykonanie -  4.600740,26 zł.                 
Z wydatków majątkowych  było opracowanie dokumentacji – 600 zł.  na plac zabaw,  do 
którego nie doszło do realizacji z uwagi na brak oferty na wykonanie tego zadania.  
Realizacja zadań w szkołach została opisana szczegółowo. 
W dziale Ochrona Zdrowia  - wydatki znaczone na działalność Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych.  Wykonanie – 37.787,56 zł.  Realizacja zadań z programu 
głównie odbywa się w szkołach. Korzystają  z niej  dzieci.  Organizowane są róŜne projekty, 
wyjazdy. Dyrektorzy szkół współpracują z GKRPA. Kierowane są równieŜ osoby  na leczenie 
osób uzaleŜnionych. Organizowane są spotkania z odpowiednimi osobami z narkomanii.  
W dziale Pomoc społeczna  - wydatki finansowane są głownie z dotacji. Przepisy zostały 
zmienione w kierunku, Ŝe zadania rządowe zlecone przekwalifikowano na zadania własne. 
JeŜeli były zadania rządowe zlecone gmina występowała o środki i  finansował je budŜet 
państwa raczej w 100%.  – świadczenia społeczne, zasiłki stałe. Teraz zostało to 
przekwalifikowane na zadania własne i jeŜeli jest dofinansowanie to musi być 
dofinansowanie z strony gminy.  
Członek Komisji Joanna Świderska – zapytała, czy moŜna się dowiedzieć w jakiej 
wysokości?  
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe  jeśli chodzi o doŜywianie  to 20% musi dołoŜyć 
gmina.  Nadmieniła, Ŝe równieŜ  mówi się o stypendiach, co  w roku 2011 w budŜecie jest 
zaplanowane.  Wyjaśniła, Ŝe było to zadanie własne, ale nie wymagano od gminy wkładu 
własnego. W tej chwili jest wymóg, Ŝe gmina powinna dokładać do 20%. 
Członek Komisji Witold Czapliński – zapytał, czy chodzi tu o  doŜywianie dzieci                
w szkołach i czy w szkołach  są stołówki?  
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe  w szkołach  nie ma stołówek, ale jest catering.    
BudŜet Wojewody  finansuje  80% 
Wójt Gminy Barbara Polańska – wyjaśniła, Ŝe doŜywianie dzieci odbywa się   w ramach 
programu „Posiłek dla potrzebujących”. pod uwagę bierze się dochód na 1 ucznia. 
Pozostałych uczniów, chcących  skorzystać z posiłków   obowiązuje 100% odpłatność.      
Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, Ŝe świadczenia rodzinne są na razie zadaniem 
rządowym zleconym  i jest to największy wydatek, poniewaŜ świadczenia to wszystkie 
wydatki rodzinne. Świadczenia te  zostały  przejęte  od kilku lat przez  Gminne Ośrodki 
Pomocy Społecznej, fundusz alimentacyjny i wszystkie  dodatki do zasiłków rodzinnych. 
Wydatki związane z świadczeniami rodzinnymi wynoszą – 1.185.816,35 zł , na  fundusz 
alimentacyjny -  100.671,47 zł. Środki na wydatki  gmina otrzymuje w 100%  z tym,  Ŝe jeśli 
chodzi o fundusz alimentacyjny to jest nacisk, Ŝeby go ściągać. W przedstawionych bilansach  
są duŜe kwoty naleŜności, które wynikają z funduszu alimentacyjnego, poniewaŜ  budŜet 
państwa płaci matkom, a gmina go realizuje.   
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GOPS wystawia tytuły wykonawcze do komornika i realizuje to komornik, a ściągalność jest 
znikoma. Kwota jest dosyć powaŜna i stanowi  60% naleŜności   budŜet państwa,  40% 
budŜetu gminy. Zaznaczyła są to naleŜności na wodzie pisane, ze względu na trudne do 
ściągnięcia. Jeśli chodzi o doŜywianie to dzieci korzystają z doŜywiania. Gmina otrzymała 
dotację w wysokości 71.400 zł. Ze środków własnych na zakup obiadów wydatkowała kwotę 
18.000 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem. 
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – realizacja projektu 
„Przyszłość zaleŜy od Ciebie”.  
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  -  to  pomoc materialna dla dzieci                 
w szkołach  tzw. stypendium socjalne,  z którego korzystało  79 uczniów z 34 rodzin              
w I półroczu i 49 uczniów z 23 rodzin w II półroczu.  Wypłacono – 57.170 zł. Jest to 
powiązane z dochodem rodzinnym. W ramach programu ‘Wyprawka szkolna”  
dofinansowano zakup podręczników dla uczniów  w kwocie 8.510 zł. 
W dziale Gospodarka komunalna – opłaty związane z konserwacją i oświetleniem, budowa 
punktów oświetlenia ulicznego, tablic informacyjnych na wysypisko śmieci , remont budynku 
świetlicy w Kozłówka, Gzy, Przewodowo, utworzenie boiska w Pękowie, wyłapywanie 
bezdomnych psów, wykonanie  gniazda  dla bociana  i pozostałe  wydatki związane z ochroną 
środowiska; wydatki majątkowe tj.  pomoc dla Gminy Pułtusk na dofinansowanie  
składowiska odpadów w Płocochowie, budowa linii napowietrznej   we wsi Gzy-Wisnowa       
i we wsi Gzy i wydatki przeniesione na wydatki niewygasające jednego punktu oświetlenia     
w Przewodowie Poduchownym. 
W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 117.691,02 zł. Są to 
wydatki dotyczące biblioteki i udzielona dotacja planowana w kwocie 10.000 zł. 
wykorzystana w kwocie 9.378,47 zł   na remont  kościoła  p.w. Przemienienia Pańskiego       
w Szyszkach wpisanego do rejestru zabytków oraz wydatki związane z utrzymaniem  
bieŜącym świetlicy w Gzach  - 20.252,55 zł.  
Wydatki majątkowe  - 6.260 zł. to wydatki związane z realizacja projektu „Remont świetlicy 
w Kozłówce. Były to tylko prace projektowe. 
W dziale Kultura fizyczna i sport – plan 15.000 zł, wykonanie - 11.583,56 zł  tj. 77,22%. 
Środki realizowane są głównie w szkołach na zakup pucharów, dyplomów, na róŜnego 
rodzaju rozgrywki, nagrody dla uczestników indywidualnego turnieju tenisa stołowego, zakup 
pucharów na VI Turniej Lekkoatletyczny Szkół Gimnazjalnych Powiatu Pułtuskiego, zakup 
bramek na boisko ogólnodostępne  dla mieszkańców wsi Pękowo z funduszu sołeckiego. 
Poinformowała, Ŝe do sprawozdania został dołączony bilans wykonania budŜetu tj. 
zestawienie ksiąg rachunkowych wynikających z ustawy  o rachunkowości. Bilans do 
sprawozdania jest załączany po raz pierwszy. Jest sprawozdanie z  wykonania  planu 
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej. Biblioteka jest jedna z filią w Skaszewie, 
zatrudnienie 1 i 1/2 etatu.  Nadmieniła, Ŝe Pani kierownik biblioteki szuka środków                
z zewnątrz. Podpisała umowę na zakup ksiąŜek oraz umowę z siecią Orange i otrzymała  
środki na pokrycie kosztów związanych z  utrzymaniem  sieci internetowej. Pani kierownik 
stara się jeszcze środki pozyskiwać  z zewnątrz. Obecnie lokal jest bardzo ładny,  bardziej 
przyjazny i przystępny.  
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Była wystawa ksiąŜek związana z rocznicami sławnych ludzi, konkursy. Pani kierownik  
Gościła pisarkę Panią Wioletę Piasecką. Ogółem wydatkowała środki  w kwocie 91.344,83 zł.  
Z Biblioteki Narodowej  pozyskała środki w kwocie 1.800 zł. i 1.691, 98 zł  z sieci Orange. 
Do sprawozdania został równieŜ dołączony załącznik o stanie mienia Gminy Gzy, czego do 
tej pory nie było, w którym jest przedstawiona kwotowo struktura majątku gminnego 
wynikająca z ksiąg rachunkowych. Jest to zestawienie syntetyczne wzięte z treści opisowej.  
Dołączony został takŜe rachunek zysków i strat i bilans  jednostki budŜetowej i sprawozdania 
Rb. 
Członek Komisji W. Czapliński – zapytał o dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 
240.000 zł. , wykonanie – 62,52 %. Odsetki od kredytów i poŜyczki. Czy,   to znaczy, Ŝe nie 
spłacone są te długi?  
Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, Ŝe  planowane było wyŜsze wykonanie, poniewaŜ 
kredyt miał być brany wcześniej, ale  nie wzięliśmy go.  Później brany był w transzach              
i odsetki były mniejsze.  
Członek Komisji Joanna Świderska – zapytała o wydatki  w kwocie  20.000 zł. na 
przebudowę drogi gminnej  Skaszewo Nowe – Sulnikowo. Czy,  chodzi o pieniądze, które  
były w tym roku   przeznaczone na prace geodezyjne –18.000 zł.? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe tak. W roku 2010 prace geodezyjne nie były 
wykonane i będą wykonane w tym roku. 
Członek Komisji W. Czapliński – zapytał, w jakiej kwocie przewidywany jest deficyt  na 
przyszły rok, czy jeszcze nic nie wiadomo, czy będzie się zmniejszał,  czy będzie się 
zwiększał? 
Skarbnik E. Głowacka  - odpowiedziała, Ŝe na temat deficytu jeszcze nic nie wiadomo.           
W tym roku będziemy przystępować do prognozy finansowej. Deficyt musi się zmniejszyć,  
poniewaŜ nie ma  wyjścia. W tej chwili  zadłuŜenie  jest wysokie. Zgodnie z ustawą                
o finansach publicznych  gmina ma osiągnąć wskaźnik  w 2014 r.  W  uchwale w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na lata 2011 – 2019 było pokazane, Ŝe gmina     
wskaźnika nie osiągnęła. W związku z tym RIO  uchyliło uchwałę  i na najbliŜszej Sesji 
będziemy ją poprawiać. Jej zdaniem,  jedynym wyjściem w tej sytuacji jest przedłuŜenie 
spłaty rat kredytów. A jeśli chodzi o inwestycje , to  powinniśmy się wstrzymać. Uznała, Ŝe 
jeŜeli dochodów bieŜących nie wystarcza na wydatki, to zaczyna się robić nie dobrze.  
Zaznaczyła, Ŝe taka sytuacja nie jest tylko w naszej gminie, ale wszędzie. W Gminie Gzy jest  
typowa, poniewaŜ gmina jest gminą rolniczą o niskich dochodach.  Przy ustalaniu podatków      
i opłat Rada starała się nie ukrzywdzić rolników obniŜając stawki, a przez ostatnie 2 lata nie 
było dotacji z zewnątrz. Komponenty Wojewody zostały zlikwidowane. Środki na inwestycje 
otrzymaliśmy tylko z WFOGR i finsowaliśmy je sami z kredytów. 
Wójt B. Polańska – podziękowała Pani Skarbnik za przygotowywane materiały, które 
czytelne i zrozumiałe, Ŝe czytając je ma się obraz całej gminy za rok sprawozdawczy 2010.  
Podkreśliła, Ŝe jest to duŜy wkład pracy całego Referatu Finansowego. 
Przypomniała, Ŝe rok poprzedni był dla nas wszystkich rokiem bardzo trudnym. Był trochę  
rokiem przełomowym. Pan Wójt przebywał na zwolnieniu lekarskim, później wrócił do 
pracy, ale  mimo wszystko zadania, które były zaplanowane zostały wykonane.  
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Było to jej  wysiłkiem, Pani Skarbnik i pracowników, ale udało się wszystko spiąć.  Na       
2011 r. przeszły   2 zadania  tj. budowa mostka w Słończewie i oświetlenie  w Przewodowie. 
Od poniedziałku rusza juŜ budowa  mostka  i zadania te na pewno będą wykonane. 
Podkreśliła, Ŝe jej poprzednik odszedł tak jak powinien. Myśli, Ŝe jest to zasługa radnych        
i sołtysów, poniewaŜ mieli duŜo wyrozumiałości w stosunku do władz gminy. W związku       
z tym za ten okres z jej strony i wszystkich pracowników naleŜy się podziękowanie.     
Członek Komisji W. Czapliński – zapytał, jak procentowo wygląda zaległość podatku 
rolnego w stosunku do całego podatku, poniewaŜ w materiałach czytał, Ŝe była to kwota 
24.000 zł.? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe podatek rolny, leśny,  od nieruchomości  łącznie 
ogółem zaległości wynoszą 24.000 zł.,  a przypis jest w kwocie 693.000 zł.  Jest to bardzo 
mały procent.  Pracując przez tyle lat   musi powiedzieć,  Ŝe  gmina miała bardzo duŜe 
zaległości.    
Członek Komisji W. Czapliński – zapytał, czy ulgi obowiązują swoją drogą? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe ulgi wszystkie są i obowiązują i gmina ich 
udziela z tym, Ŝe jest to skutek utraty dochodów. 
Członek Komisji W. Czapliński - powiedział, Ŝe ulgi są ustawowe, ale  chodzi mu                
o umorzenia indywidualne na wnioski rolników. 
Skarbnik E. Głowacka -  odpowiedziała, Ŝe Wójt wydał 61 decyzji na kwotę 16.200,20 zł.   
Było to umorzenie zaległości podatkowych. Jest to bardzo  mały procent, który wynosi 1,47%            
w stosunku do dochodów osiągniętych z tego tytułu. 
Wójt B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe były umarzane tylko sytuacje udokumentowane 
zaświadczeniami np. padnięcie zwierzęcia gospodarskiego.  Nie było Ŝadnego suchego 
podania - fikcji.   
Skarbnik E. Głowacka – uwaŜała, Ŝe podatek w stosunku do innych obciąŜeń jest niski, 
biorąc inne obciąŜenia miesięczne. Uznała, Ŝe niepokoi się o  stosowane obniŜki przez Radę  
w stosunku do górnych stawek podatkowych. Podatek rolny został na poziomie ogłoszonym 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ale w podatku od nieruchomości 
od osób prawnych jest obniŜka.  Skutki obniŜenia górnych stawek podatków za rok 2010          
( Uchwała Rady Gminy)   stanowią kwotę 206.740,77 zł., zwolnień – 171.874,05 zł.. Jest to 
utrata  400.000 zł., które  wliczane są do dochodów tak jak gdyby wpłynęły do kasy urzędu. 
Podkreśliła, Ŝe ustawodawca dał uprawnienia Radzie, ale skutki tego gminy ponoszą same. 
Poinformowała, Ŝe dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości wpływają dobrze    
i są zadowalające.  
Wójt B. Polańska – dopowiedziała, Ŝe obecnie jest dobra ściągalność podatku, bo wszyscy 
rolnicy mają załoŜone konta bankowe. 
Więcej pytań do wykonania budŜetu gminy za rok 2010 nie było. 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Gzy za rok 2010  - stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 2.  
UpowaŜniony członek Komisji K. śebrowski – odczytał projekt uchwały o opinii 
wykonania budŜetu Gminy Gzy za 2010 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy Gzy. 
Skład Komisji wynosi 5 osób. Komisja w obecności 4 członków Komisji   – 4 głosami „za”   
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 1/2011 o opinii wykonania  budŜetu Gminy Gzy za 2010 
rok  i  wniosku w sprawie  absolutorium dla Wójta Gminy Gzy – która stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu. 
      Wobec wyczerpania się porządku obrad o godz. 11.55 Przewodniczący zamknął 
posiedzenie Komisji.  
  
 

Protokółowała:                                                  Z up. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej    
                                                                                             Członek Komisji                                     
Zofia Pszczółkowska                                                      

                                                                                         Kazimierz śebrowski                  

 
 


