
Protokół Nr 3/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 12 maja 2020 r. 
w Świetlicy Wiejskiej w Gzach

pod przewodnictwem Dariusza Paradowskiego -  Przewodniczącego Komisji

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik 
nr 1 do niniejszego protokołu oraz goście zaproszeni:
1. Cezary Wojciechowski - Wójt Gminy
2. Cezary Parzychowski - Zastępca Wójta
3. Ewa Karpowicz - Skarbnik Gminy
4. Zdzisław Kaczorowski - Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący Komisji Dariusz Paradowski -  o godz. 11.05 otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie 

-w posiedzeniu uczestniczy 100% członków Komisji, co stanowi ąuorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Lista obecności - stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019.
2. Podjęcie uchwały o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2019 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.
Skarbnik Gminy Ewa Karpowicz -  zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą 
o finansach publicznych Komisja rewizyjna zobowiązana jest do rozpatrzenia i wydania opinii 
w sprawie:
- sprawozdania finansowego Gminy Gzy za 2019 r.,
- sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. wraz z objaśnieniami,
- informacji o stanie mienia Gminy Gzy.
Sprawozdanie finansowe za 2019 r. wpłynęło do Biura Rady Gminy w następujących terminach:
- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dniu 24 marca 2020 r.,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych w dniu 
29 kwietnia 2020 r.,

- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek 
budżetowych w dniu 29 kwietnia 2020 r.,

- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu 
jednostek budżetowych w dniu 29 kwietnia 2020 r.,

- łączna informacja dodatkowa obejmującą dane z informacji dodatkowych jednostek budżetowych 
dniu 29 kwietnia 2020 r.

Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r. przedstawia 
1. Aktywa, w tym:
- środki pieniężne, oznaczające stan środków pieniężnych na podstawowym rachunku bankowym 
budżetu. Była to kwota 2.053.163,46 zł.



- należności od budżetów -  w pozycji tej wykazany został udział Gminy Gzy w podatku dochodowym 
od osób fizycznych dotyczący m-ca grudnia 2019 r., a przekazany na rachunek Gminy w m-cu 
styczniu 2020r. oraz należności z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy 
skarbowe na rzecz budżetu Gminy. Była to kwota 49.602,86 zł.

- nie wystąpiły pozostałe należności i rozliczenia -  na dzień 31 grudnia 2019r,
- rozliczenia międzyokresowe -  dotyczące naliczonych na dzień 31 grudnia 2019 r. odsetek od 

zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.183,93 zł.
Pasywa
Wykonano zobowiązania finansowe z długo i krótko terminowe dotyczące zaciągniętych kredytów 
oraz wyemitowanych obligacji samorządowych w kwocie wymagalnej do zapłaty tzn. z należnymi 
odsetkami na dzień 31.12.2019 r. Zadłużenie Gminy w kwocie nominalnej, czyli same raty kapitałowe 
to kwota 3.196.000,00 zł. Kwota ta ulegała zmniejszeniu o 21% w stosunku do dnia 31.12.2018 r.

Aktywa netto budżetu, gdzie składa się na to wynik wykonania budżetu za rok 2019. Była to nadwyżka 
budżetowa w kwocie 2.031.115,35 zł. W drugiej pozycji -  skumulowany wynik budżetu, który wyraża 
stan skumulowanych wyników jednostki za lata poprzednie i był to deficyt w kwocie 3.433.154,62 zł. 
Inne pasywa w pozycji tej wykazano subwencję oświatową przeznaczoną na wypłaty wynagrodzeń dla 
nauczycieli w miesiącu styczniu. Wpłynęła na rachunek bankowy w grudniu w kwocie około 
276.000,00 zł.

Łączny bilans jednostek budżetowych za 2019 r. zawiera dane łączne z bilansów poszczególnych 
jednostek organizacyjnych:
- Urzędu Gminy Gzy,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim
oraz bilansu sprawozdania Publicznego Gimnazjum w Gzach, które zostało sporządzone na dzień 
31 sierpnia 2019 r. -  na dzień, w którym gimnazjum zakończyło swoją działalność.
W aktywach odnotowano spadek o 4,08% w stosunku do roku 2018. W aktywach obrotowych w pozycji 
materiały odnotowano spadek o 1,66% w stosunku do roku 2018. Należności długoterminowe wzrosły 
o 17,34% w stosunkowo do roku 2018. Należności krótko terminowe wzrosły o 2,98% w stosunku do 
roku 2018. Krótko terminowe aktywa finansowe tzn. stan środków pieniężnych na rachunkach 
bankowych w jednostkach budżetowych odnotowano spadek o 2,83% w stosunku do roku 2018.
Jeśli chodzi o pasywa to fundusz jednostki jest niższy w porównaniu z rokiem 2018 o 18,62%. Wynik 
finansowy netto za rok 2019 stanowi zysk w wysokości 3.040.336,78 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe obejmujące: zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego, zobowiązania wobec budżetu państwa, pozostałe zobowiązania nie wykazane 
w innych pozycjach bilansu, w tym nadpłaty dochodów budżetowych, zobowiązania z tytułu sum 
obcych dotyczące zabezpieczenia wykonania umów, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu 
dostaw i usług -  niższe o 6,51% w stosunku do roku 2018. Fundusze specjalne -  wartość 
niewykorzystanego na dzień bilansowy ZFŚS -  spadek o 8,01% w stosunku do roku 2018.
Rozliczenia międzyokresowe -  dotyczące przychodów przyszłych okresów -  odnotowano wzrost
0 17,34% w stosunku do roku 2018.
Łączny rachunek zysków i strat w sprawozdaniu przedstawia poszczególne kategorie przychodów
1 kosztów na koniec 2019 r. wynik finansowy stanowi zysk netto w wysokości: 2.573.774,93 zł.



Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki -  przedstawia poszczególne kategorie zwiększeń 
i zmniejszeń funduszu jednostki oraz wartość funduszu jednostki na koniec okresu, a także wynik 
finansowy netto za rok bieżący, tj. zysk netto. Stan funduszu na koniec roku bieżącego, w odniesieniu 
do stanu na koniec roku poprzedniego, wykazuje tendencję spadkową.
Łączna informacja dodatkowa-przedstawia informacje dotyczące np. przyjętych zasad rachunkowości, 
wartości początkowej środków trwałych, umorzenia środków trwałych, odpisów aktualizujących 
należności, wartość świadczeń pracowniczych.
W sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Gminy Gzy opisano wykonanie budżetu za rok 2019.

Budżet Gminy Gzy na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/l 4/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 
28 grudnia 2018 r. Zaplanowano wówczas dochody w łącznej kwocie: 15.839.278,58 zł, wydatki 
w łącznej kwocie: 14.976.373,58 zł. W toku realizacji budżetu plan był zmieniany uchwałami Rady 
Gminy Gzy (8-krotnie) i Zarządzeniami Wójta Gminy Gzy (25-krotnie). Po uwzględnieniu zmian, na 
koniec 2019 r., budżet przewidywał:
- dochody w kwocie 15.839.278,58 zł w trakcie roku zwiększono o kwotę 2.919.231,25 zł tj. o 18,43%. 

Plan dochodów po zmianach wynosił 18.758.509,83 zł.
- ustalone wydatki w kwocie 14.976.373,58 zł w trakcie roku zwiększono o kwotę 3.107.846,11 zł tj. 

o 20,75%. Plan wydatków po zmianach wynosił 18.084.219,69 zł.
Planowana pierwotnie nadwyżka budżetu z kwoty 862.905,00 zł zmniejszyła się do kwoty 
674.290,14 zł (zmniejszenie o 21,86%).
W trakcie roku budżetowego 2019 r. wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków z 2018 r. 
w kwocie 188.614,86 zł.
Rozchody (spłata pożyczki z BGK, spłaty kredytów oraz wykup obligacji komunalnych) nie uległy 
zmianie i wynosiły 862.905 zł.
Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:
DOCHODY - 18.758.509,83 zl Wykonanie- 18.816.489,49 zł - 100,31%
w tym:
dochody bieżące - 18.142.126,20 zł
dochody majątkowe - 616.383,63 zl
WYDATKI - 18.084.219,69 zł
w tym:
wydatki bieżące - 17.298.359,92 zł

Wykonanie - 18.200.105,86 zł - 100,32%
Wykonanie - 616.383,63 zł -  100,00%
Wykonanie - 16.785.374.14 zł - 92,82%

Wykonanie - 16.278.392,74 zł -94,10%

Z powyższej kwoty 60,33% wydatków bieżących stanowiły wydatki na zadania własne, a 39,67% 
wydatki na zadania zlecone.
wydatki majątkowe - wykonanie - 506.981,40 zl -64,51%
Wykonane wydatki majątkowe stanowiły 4,35% ogółu planu wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. planowana nadwyżka budżetu Gminy Gzy stanowiła kwotę: 
674.290,14 zł. Wynik budżetu Gminy Gzy za2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie: 2.031.115,35 zł. 
Zrealizowane zostały planowane rozchody 
spłata kredytów - 439.000,00 zł
- wykup obligacji komunalnych - 50.000,00
- spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej - 447.905,00 zł
Łącznie wykonano 100% planowanych rozchodów - 862.905,00 zł. Rozchody pokryto z nadwyżki 
budżetowej.
Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło 3.196.000,00 zł. Koszty obsługi zadłużenia 
wyniosły w ciągu roku 2019 : 101.315,71 zł, co stanowi 0,60% ogółem wykonanych wydatków.



Gmina Gzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 
31 grudnia 2019 r. z tytułu np.: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz 
Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu. Istniejące na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania 
niewymagalne dotyczą wynagrodzeń i obligatoryjnych wpłat płatnika w związku z naliczonym 
dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wynikają z mocy prawa. Pozostałe zobowiązania rzeczowe 
z tytułu dostaw towarów i usług to zobowiązania związane z zachowaniem ciągłości działania jednostki. 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.
Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2019 według wykonania malejąco przedstawia się następująco:
- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone gminie ustawami 6.457.300,01 zł oraz dotacje 

na zadania własne 640.891,83 zł łącznie stanowiły tj. 37,72% wszystkich dochodów gminy,
- subwencje 6.244.158,00 zł tj. 33,18 % dochodów ogółem,
- pozostałe dochody -  dochody własne 5.474.139,65 zł tj. 29,10% dochodów ogółem, w tym dochody 
podatkowe 3.902.408,28 zł tj. 20,74% dochodów ogółem.

W tym podatki rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych 1.624.383,71 zł, co stanowiło 
8,63% ogółu dochodów Gminy.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2019 wyniosły - 387.119,50 zł, w tym w :

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych - 42.893,96 zł,
b) podatku rolnym od osób prawnych - 1.519,00 zł,
c) podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 221.241,54 zł,
d) podatku rolnym od osób fizycznych - 74.165,00 zł,
e) podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 47.300,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób 
fizycznych oraz w podatku od gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową wyniosły 
58.970,32 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 21.267,85 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 37.702,47 zł.
W 2019 roku umorzono podatki w kwocie 3.746,00 zł.
Łączne skutki obniżenia stawek podatków, zwolnień i umorzeń wyniosły 449.835,82 zł, co stanowiło 
2,39% zrealizowanych dochodów gminy.
Zaległości z tytułu realizowanych dochodów gminy na koniec 2019 r. wynosiły 586.473,89 zł 
w porównaniu z zaległościami, które wystąpiły na koniec roku 2018 odnotowano wzrost o 6,51%. 
Kwotowo wzrost wynosił o 35.845,60 zł, w tym zaległości z tytułu podatków spadły o kwotę 
2.661,12 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego wzrosły o kwotę 27.569,77 zł, z tytułu opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych wzrosły o kwotę 10.386,78 zł.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - wykonanie -  389.822,14 zł -  89,96% 
w tym:
wydatki bieżące: wykonanie -  202.822,05 zł -  94,83% 
wydatki majątkowe: wykonanie -  187.000,09 zł -  85,22%.

Lp.

Rodzaje wydatków Wykonanie

% udział w 
wykonanych 
wydatkach 

ogółem
WYDATKI OGÓŁEM 16 785 374,14 100,00%

z tego:
1. Wydatki bieżące, z tego: 16 278 392,74 96,98%
1.1 wydatki jednostek budżetowych, z tego: 9 138 482,57 54,44%

1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 862 621,22 34,93%



1.1.2
wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 3 275 861,35 19,52%

1.2 dotacje na zadania bieżące 968 532,79 5,77%
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 945 963,81 35,42%

1.4
wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 124 097,86 0,74%

1.5 obsługa długu 101 315,71 0,60%
2. Wydatki majątkowe, z tego: 506 981,40 3,02%

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Stanowi ogółu 
wydatków za 2019 rok

Stanowi ogółu 
wydatków za 2018 rok

Oświata i wychowanie 5 669 009,14 33,77% 31,48%
Rodzina - wypłata 
500+ świadczeń 
rodzinnych oraz 
zaliczek
alimentacyjnych 5 575 860,56 33,22 26,57
Administracja
publiczna 1 969 821,55 11,74

10,54

Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 841 502,70 5,01

3,34

Rolnictwo i łowiectwo 835 853,44 4,98 3,61
Pomoc społeczna 595 741,36 3,55 3,43
Transport i łączność 366 654,72 2,18 13,52
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 330 191,59 1,97 0,49
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego 168 109,85 1,00 5,59
Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 124 097,86 0,74 0
Obsługa długu 
publicznego 101 315,71 0,60 0,43
Gospodarka
mieszkaniowa 55 534,70 0,33 0,07
Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej i ochrony 
państwa 48 096,18 0,29 0,37
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 43 020,58 0,26 0,29
Ochrona zdrowia 41 531,03 0,25 0,24
Działalność usługowa 12 992,00 0,08 0
Kultura fizyczna 6 041,17 0,04 0,03



Analizując wydatki poniesione na oświatę w stosunku do otrzymanej subwencji oświatowej, 
otrzymanych dotacji na zakup podręczników, zakup książek do bibliotek trzeba podkreślić, że 
z dochodów własnych gminy sfinansowano wydatki w kwocie 1.542.429,15 zł, co stanowi 31,11% 
wydatków w rozdziałach dotyczących szkół podstawowych, gimnazjum oraz organizacji kształcenia 
specjalnego . Była to kwota 4.957.918,66 zł.
W zakresie realizacji wychowania przedszkolnego Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa 
w łącznej kwocie 88.389,00 zł, zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów 
przedszkolnych wyniosły 15.888,73 zł, z dochodów własnych gminy sfinansowano wydatki w kwocie 
468.197,25 zł.
Z dochodów własnych finansowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół 
w kwocie 154.504,23 zł. Łącznie z dochodów własnych gminy sfinansowano wydatki w dziale oświata 
w kwocie 2.165.130,63 zł.
Na wydatki o charakterze majątkowym wydatkowano łącznie 506.981,40 zł, 
w tym:
Dział 600 -  transport i łączność - Wydatki majątkowe w kwocie 175.183,04 zł wydatkowano według 
zadań na:

1. Przebudowę drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki (opracowanie dokumentacji) -  6.411,00 zł,
2. Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Kozłowo, Łady Krajęczyno, 

Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo-Włuski, Słończewo, Stare Grochy, 
Wójty-Trojany, Żebry-Wiatraki - z funduszu sołeckiego 91.965,23 zł (wkład własny 
2.907,00 zł, wartość inwestycji ogółem 94.872,23 zł),

3. Utwardzenie dróg gminnych frezem asfaltowym we wsiach Ołdaki, Ostaszewo-Pańki, Pękowo 
- z funduszu sołeckiego 49.077,00 zł,

4. Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg gminnych -  24.822,81 zł, w tym 
z fundusz sołeckiego wsi Przewodowo Poduchowne -  3.830,80 zł.

Nie wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 242.465,88 zł w tym dziale związane jest 
z przesunięciem wydatków dotyczących realizacji zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi 
gminnej nr 34011 IW Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina 
Gzy” z roku 2019 na rok 2020.
Dział 750 -  Administracja publiczna - wydatki majątkowe w kwocie 24.606,15 zł wydatkowano na: 
modernizację serwerowni w Urzędzie Gminy w Gzach,
Dział 754 -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeć iw pożarowa Wydatki majątkowe w kwocie 
249.590,00 zł przeznaczono na:

• dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gzach -  223.940,00 zł,

• zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Gzach -  25.650,00 zł, w tym 23.085,00 zł 
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Dział 801 -  Oświata i wychowanie Wydatki majątkowe w kwocie 2.460,00 zł:
- utwardzenie chodnika kostką brukową przy PSP w Skaszewie Włościańskim -  2.460,00 zł, w tym 
z funduszu sołeckiego wsi Nowe Skaszewo - 2.036,45 zł,
Dział 900 -  Gospodarka komunalna Wydatki majątkowe w kwocie 44.987,41 zł wydatkowano na:

• Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Przewodowo-Majorat -  6.794,21 zł w całości 
zrealizowano z funduszu sołeckiego,

• Montaż lampy ulicznej we wsi Sisice -  6.051,60 zł w całości zrealizowano z funduszu 
sołeckiego,

• Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw we wsi Żebry-Falbogi -  6.051,60 zł (z funduszu 
sołeckiego wydatkowano 6.000,00 zł, ze środków własnych 51,60 zł),

5. Utworzenie placu zabaw we wsi Kozłówka -  26.090,00 zł (sfinansowano z dotacji 
z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
2019 w kwocie 10.000,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego - 16.090,00 zł).



Dział 921 -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki majątkowe w kwocie 
10.154,80 zł:

• ocieplenie świetlicy wiejskiej w Skaszewie Włościańskim -  10.000,00 zł (sfinansowano 
z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw 2019 w kwocie 5.000,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego - 5.000,00 zł),

• opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej 
we wsi Porzowo -  154,80 zł (finansowanie z funduszu sołeckiego).

Przedstawiona informacja o stanie mienia Gminy Gzy na dzień 31.12.2019 roku wykazano dane 
dotyczącego przysługujących praw własności, dane dotyczące innych niż własnych praw majątkowych 
i dane o zmianach w sprawie mienia komunalnego w ciągu roku 2019:
- przyrost nakładów inwestycyjnych wyniósł 30.788,61 zł,
- zwiększenie wartości rzeczowego trwałego -  245.191,07 zł,
- zwiększenie pozostałego majątku trwałego -  176.598,45 zł,
- zwiększenie wartości księgozbiorów -  6.903,85 zł,
- zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych -  24.866,56 zł.
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz 
z wykonywania posiadania to kwota 73.385,51 zł, (wzrost o 8% w stosunku do roku 2018). 
Poszczególne dochody dotyczyły:

a) dzierżawy obwodów łowieckich -  2.463,62 zł;
b) użytkowania wieczystego -  86,60 zł;
c) czynszów z najmu zasobów komunalnych - 61.413,47 zł;
d) wynajmu hali sportowej - 5.579,49 zł;
e) udostępniania obiektów komunalnych -  3.842,33 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok zawartą w Uchwale Nr Ci.87.2020 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2020 r. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy, sprawozdanie finansowe Gminy oraz sprawozdanie 
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2019 i sprawozdanie 
finansowe Gminy Gzy za rok 2019 -  stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr Ci.87.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 
15 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2019 rok -  stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Komisja Rewizyjna w składzie 5- osobowym nie stwierdziła negatywnych zjawisk w wykonaniu 
budżetu za 2019 rok i wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Gzy za rok 2019.
Ad. pkt 2.
Przewodniczący Komisji D. Paradowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie wydania opinii
0 wykonaniu budżetu Gminy Gzy za 2019 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy
1 poddał pod głosowanie.
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  5 głosami „za” pozytywnie, 
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 2/2020 w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Gzy 
za 2019 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy -  która stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu.



Wobec wyczerpanego się porządku posiedzenia o godz. 11:43 Przewodniczący Komisji 
D. Paradowski zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

Beata Lewińska 
referent ds. obsługi 
organów samorządowych
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Dariusz Paradowski


