
Protokół Nr 8/10 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy 
odbytego w dniu 03 września 2010 roku 

w pokoju Wójta Gminy 
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                  - Zastępca Wójta 
2. ElŜbieta Głowacka                - Skarbnik Gminy 
3. Marianna Filipowicz             - Przewodniczący Rady Gminy 
Przewodniczący Komisji Zdzisław Sierzan – o godz. 10.15 otworzył posiedzenie Komisji. 
powitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, Ŝe aktualnie w posiedzeniu 
uczestniczy 5 członków Komisji tj. 100%, co  stanowi quorum  pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Ocena informacji z wykonania budŜetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2010 roku. 
Zastępca Wójta Barbara Polańska – poinformowała, Ŝe cześć zadań zostało 
zrealizowanych, część jest obecnie w trakcie realizacji. Które zadania zostały realizowane, 
Pani Skarbnik przedstawiła w informacji o przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze 
półrocze. Nadmieniła, Ŝe z róŜnymi problemami borykaliśmy się wspólnie. Przetargi były 
ogłaszane na początku miesiąca lipca. W trakcie realizacji jest wiele prac, które naleŜy 
wykonać. W chwili obecnej realizowane są drogi.  
Skarbnik El Ŝbieta Głowacka – wyjaśniła, Ŝe tak jak mówiła Pani Wójt w pierwszym 
półroczu jest niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych ze względu na to, Ŝe realizacja 
zadań zaczyna się dopiero w drugim półroczu. Płatności będą do końca miesiąca października 
i listopada. Dotacje będą rozliczane pod koniec roku.  Nadmieniła, Ŝe dotacji będzie bardzo 
mało ze względu na nie ogłoszenie przez Marszałka Województwa Ŝadnego komponentu z 
uwagi na trudności finansowe. W związku z tym, Ŝe na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 
Ostaszewo Włuski  - Begno” planowanej dotacji nie otrzymamy,  musieliśmy zaangaŜować 
własne środki. Na planowaną dotację  w wysokości 80.000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej Porzowo – Kozłowo” 
otrzymaliśmy 65.000 zł.  Pozostaje jeszcze kwestia wykupu działki pod oczyszczalnię 
ścieków. Poza tym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowany jest projekt  
„Przyszłość zaleŜy od Ciebie” i remonty dróg, których płatności będą w drugim półroczu.  
Poinformowała, Ŝe Regionalna  Izba Obrachunkowa w Warszawie w sprawie oceny 
informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze wydała 
pozytywną opinię. RIO zwróciła uwagę na niskie wykonanie dochodów majątkowych plan 
313.945 zł. wykonanie 2.020 zł.,  co stanowi 0,64%.   Niskie wykonanie wiąŜe się z realizacją 
planowanych inwestycji w drugim półroczu 2010 r. Gmina otrzyma środki po zakończeniu 
inwestycji i rozliczeniu. Plan dochodów został uaktualniony Uchwałą Rady Gminy z dnia 
03.08.2010 r..  
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Poza tym występuje takŜe niskie wykonanie wydatków majątkowych plan 1.869.978 zł.,  
wykonanie 7.032,47 zł., co stanowi 0,38%. Niskie wykonanie wiąŜe się z terminami płatności 
i realizacji inwestycji w drugim półroczu. Wskazano równieŜ na zaplanowaną kwotę 4.500 zł. 
na przeciwdziałanie narkomanii, której  realizacja będzie w drugim półroczu. 
Poinformowała, Ŝe bieŜące wydatki realizowane są zgodnie z planem. Dodała, Ŝe                    
w większości w naszej gminie przetargi odbywają się w pierwszym półroczu natomiast 
realizacja w drugim półroczu. W związku z tym wydatki i wykonanie w pierwszym półroczu 
jest trochę zachwiane. Jeśli chodzi o środki z zewnątrz, to tak jak mówiła wcześniej 
dostaniemy je tylko z FOGR. 
Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz  -  uznała, Ŝe pozostałe drogi będą 
realizowane tylko z własnych środków gminy. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe były planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego.    
W pierwszej wersji było, Ŝe Urząd Marszałkowski  otrzyma pewne środki i pod koniec roku 
ogłosi komponent, ale nie ogłosił. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe obecnie środki finansowe przekazywane 
są na tereny, które objęły klęski powodziowe. Dodała, Ŝe gmina składała 2 wnioski na 
„Odnowę wsi” i otrzymaliśmy odpowiedzi, Ŝe przesuwają termin realizacji a nawet 
sprawdzania do końca listopada bieŜącego roku. 
Informacja z przebiegu wykonania budŜetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2010 roku – 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Członkowie Komisji pytali o następujące sprawy: 
Członek Komisji Mariusz Mordwi ński – zapytał,  o plac zabaw w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Przewodowie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” .   
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe przetarg na plac zabaw jest ogłaszany po 
raz trzeci. Nie zgłosiła się Ŝadna firma i jest problem z realizacją.  Na stronie internetowej 
wyczytała, Ŝe problem  ten nie dotyczy tylko naszej gminy ale całego kraju. Okazało się, Ŝe 
Ministerstwo Edukacji  Narodowej zaproponowało wykładzinę w kolorze pomarańczowym     
i okazało się, Ŝe  jest bardzo droga. Kosztuje  drugie tyle niŜ w innym kolorze  i wykonawcy 
wycofują się z uwagi na względy finansowe, poniewaŜ są pewne uwarunkowania. 
Ministerstwo ma na to zwrócić uwagę. Jest teŜ propozycja, Ŝeby były to środki 
niewygasające, Ŝeby zadanie moŜna było kontynuować w następnym roku. 
Członek Komisji M. Mordwi ński – będąc przy głosie, zapytał, czy nie moŜna byłoby 
poprawić boiska w PSP w Przewodowie,  poniewaŜ na boisku jest niecka, stoi woda i dzieci 
nie mają gdzie grać. 
Członek Komisji Wiesław Światkowski – zapytał,  o mostek we wsi  Słończewo oraz zgłosił 
dziury w mostku na asfalcie w drugim miejscu koło Pana Kumińskiego.    
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe w sprawie przebudowy mostka jest 
umówiona z wykonawcą, Ŝe od poniedziałku (06.09.2010 r.) firma rusza z przebudową.  
Członek Komisji M. Mordwi ński  - zgłosił dziurę w asfalcie na drodze powiatowej na 
skrzyŜowaniu w Starych Grochach w miejscu skrętu  do Wójt – Trojan. 
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Członek Komisji Edward Malicki  – zgłosił zarwany przepust drogowy przy lesie 
„Kozłowiak” za Panem Pochmarą. Dodał, Ŝe przepust jest do połowy  drogi zasypany, a dalej 
jest dziura. 
Następnie zapytał, czy w ramach środków funduszu sołeckiego będzie równiarka i czy firma 
zrobi,  to co obiecywała? Uznał, Ŝe Ŝwir został rozepchnięty, a za pewien czas miała iść 
równiarka. Podkreślił, Ŝe tak mówił  wykonawca,  a do tej pory nie ma równiarek. 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe Pan Wójt rozmawiał z wykonawcą              
i  równiarka miała pójść po deszczach. 
Członek Komisji W. Światkowski – poinformował, Ŝe w jego wsi są równieŜ  nieporównane  
drogi. 
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – uznał, Ŝe w tym roku  Ŝwir był słabej jakości. 
Członek Komisji W Światkowski  - poinformował, Ŝe remontowane są nasypy kolejowe.     
W związku z tym  moŜna byłoby się dogadać z firmą i na drogi zakupić tłuczeń.  
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe kontaktowała się w tej sprawie. Przez 
gminę nie było moŜliwości zakupu tłucznia.  
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – zapytał,  czy wszystkie  drogi będą robione tylko        
w małych odcinkach? 
Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, Ŝe drogi będą robione tak jak jest zaplanowane. 
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe przebudowę  drogi śebry Falbogi – śebry 
Wiatraki będzie realizował ten sam wykonawca, który robil w 2009 r.. Ten sam wykonawca 
będzie realizował drogę w Wójtach – Trojanach i drogę Porzowo – Kozłowo. Drogę              
Ostaszewo Włuski - Begno będzie wykonywało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 
Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim Oddział Robót Drogowych w Przasnyszu. 
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – był zdania, Ŝe przy budowie drogi waŜny jest nadzór 
inspektora. Dodał, Ŝe w Pękowie połoŜony asfalt przez firmę z Ciechanowa juŜ popękał.   
Następnie  zapytał Panią Wójt,  czy doczeka się w miejscowości Pękowo ustawienia znaków  
drogowych – obszar zabudowany, poniewaŜ mieszka na łuku drogi i moŜe dojść do wypadku. 
Członek Komisji W. Światkowski -  poinformował, Ŝe w Tygodniku Ciechanowskim 
wyczytał ogłoszenie  o sprzedaŜy asfaltu w 25 kg workach. Dodał, Ŝe kładzenie tego 
materiału nie wymaga opracowania dokumentacji na drogę. 
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – wyjaśnił, Ŝe na drogę sypane są drobne kamyki, które  
są polewane  smołą i   przysypane ponownie kamykami i ugniatane. Dodał, Ŝe połoŜenie tego 
materiału na drogę kosztuje połowę taniej niŜ asfalt. 
Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – zapytała,  ile kosztuje pokrycie tzw. bieda asfaltem   
1 km drogi? 
Członek Komisji W. Światkowski – odpowiedział, Ŝe pokrycie 1 km drogi  kosztuje 70.000 
zł.  
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – zapytał, kto sprawuje  nadzór  nad przebudową dróg 
w gminie? 
Zastępca Wójta B. Polańska – odpowiedziała, Ŝe przebudowę drogi  na we wsi  Wójty-
Trojany nadzoruje Pan Kazimierz StrzyŜewski. Przebudowę pozostałych dróg tj. śebry-
Falbogi – śebry Wiatraki, Porzowo – Kozłowo  nadzoruje Pan Józef Melnicki.      
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      Wobec wyczerpania się porządku obrad o godz. 10.50 Przewodniczący zamknął 
posiedzenie Komisji.  
  
 
Protokółowała:                                                                           Przewodniczący                 
                                                                                                Komisji Rewizyjnej   
                                                                                                                         
Zofia Pszczółkowska                                                                  Zdzisław Sierzan 

 
 

 


