
Protokół Nr 3/12 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 17 maja 2012 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji-Zdzisława Sierzana 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej 

załącznik m 1 do niniejszego protokołu oraz goście zaproszeni: 

1. Barbara Polańska - Wójt Gminy 

2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 

3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 

Przewodniczący Komisji Zdzisław Sierzan o godz. 10.10 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 przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2011 rok. 

2. Podjęcie uchwały o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2011 rok i wniosku 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy. 

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie. 

Ad. pkt l. 

Wójt Barbara Polańska stwierdziła, że jak co roku przychodzi czas na ocenę działalności -

poprzedniego roku. Analizę tego, co zostało wykonane i co nie zostało wykonane, wskazówki 

do dalszej pracy. Poinformowała, że w 2011 r. dochody zamknęły się w kwocie 9.561.626 zł, 

natomiast wydatki w kwocie 9.916.301 zł. Deficyt budżetu gminy 354.674 zł. w roku 2011 

spłaciliśmy kredyt w wysokości 786.604 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011 r. wynosi 

- 4.363.000 zł., co stanowi 45,63% tj. o 200.000 zł mniej zadłużenia. Uważała, że jest to 

minimalny sukces, ale od jakiegoś czasu zadłużenie nie wzrosło tylko zaczyna maleć. 

Poinformowała, że w ubiegłym roku dzięki staraniom próbowano z Panią Skarbnik 

analizować przede wszystkim wydatki, żeby zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy, żeby 

zostało jeszcze na rok 2012, żeby spłacić zadłużenie kredytowe tego roku. 
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Nadmieniła, że dużo pracy wykonano z pracownikami urzędu, z Panią Skarbnik i jej 


Zastępcą. Efekty widoczne na zewnątrz to remonty. Natomiast wykonanych zostało dużo 


prac wewnątrz, jeżeli chodzi o sprawy, które należy pomału wyprowadzać i doprowadzać do 


takiego stanu, żeby można było powiedzieć, że praktycznie pracujemy na bieżąco. Sprawy 


zaległe, których trochę się uzbierało, prowadziliśmy w miarę środków finansowych. 


Głownie chodzi tu o geodetę. Dodała, że gdybyśmy mieli dużo pieniędzy zatrudniłaby 


3 geodetów i sprawy własnościowe można byłoby załatwić bardzo szybko. Jednak musimy 


się liczyć z tym, że sprawy musimy przeciągać w czasie, zgodnie z tym na ile nas stać. 


- W roku 2011 wykonaliśmy remont dróg gminnych ( żwirowanie, profilowanie, wykopanie 


rowów tj. z funduszy sołeckich, zakupione zostały rury betonowe, wykonanie nawierzchni 


asfaltowej na długości 280 mb). 


Myśli, że prace, które zostały wykonane, były wykonane w miarę dobrze, bo rozmawiając 


z sołtysami, sohysi byli zadowoleni z żwirowania i równiarki. Nadmieniła, że pilnujemy 


i dopinguje, staramy się, żeby pieniądze, które wydajemy były w miarę racjonalnie 


wykorzystane i zadania dobrze wykonane. 


- Dofinansowaliśmy przebudowę drogi powiatowej Łady - Zalesie w kwocie 40.000 zł. 


- Dokonaliśmy remont świetlicy wiejskiej w Kozłówce, zakupione zostało wyposażenie. 


- Z innych spraw skupiliśmy się na komunalizacji mienia. 


Skomunalizowaliśmy 2 działki OSP Gzy. Pociągnęło to za sobą dodatkowe koszty, 


ponieważ okazało się, że budynek, który stoi na działce jest niezaewidencjonowany i trzeba 


było zatrudnić geodetę. 


Skomunalizowany jest staw w Żebrach - Falbogach. Staw zaczyna nabierać SWOjego 


wyglądu. W roku 2011 było odmulanie stawu, w tym roku zagospodarowanie terenu wokół 


stawu, zarybienie stawu. Środki na ten cel zostały przeznaczone z funduszu sołeckiego. 


- W dalszym ciągu prowadzona jest sprawa z drewnianym budynkiem gminy. 


Okazało się, że po komunalizacji i po wyroku sądowym budynek był przejęty na całość 


działki. W tej chwili część działki nie jest własnością gminy i należało wystąpić 


o unieważnienie komunalizacji i tego dokonaliśmy. Obecnie otrzymaliśmy pismo 

i zobaczymy co dalej. Napisaliśmy pismo do Wojewody Mazowieckiego i czekamy na 


odpowiedź. 


- W kwestii pomieszczeń po Policji, tak jak mówiła wcześniej, była podjęta 1 uchwała, 


otrzymaliśmy pismo od Wojewody. 
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Uznała, że nie jest to prosta sprawa udowodnić, że był wkład finansowy gminy. Doszliśmy do 

wniosku, że będzie łatwiej i prościej gdy pomieszczenia przejmiemy przez komunalizację. 

- Nastąpiła komunalizacja działki za gminą i należy się zastanowić, co zrobić z działką, bo 

na działce zaczynaj ą rosnąć drzewa. 

- Zamknięte zostało wysypisko śmieci w Grochach - Serwatkach. 

- Uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gzy dla 

11 wsi. 

W związku z tym będą mniejsze koszty, ponieważ nie będziemy wydawać pieniędzy na 

projekty decyzji o warunkach zagospodarowania. Poinformowała, że znaleźliśmy tańszego 

wykonawcę projektów i 2 Panie które dokończyły Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

u nas nie pracują. Został zatrudniony Pan z Pułtuska, który opracowywuje projekty decyzji. 

- Nastąpił podział działek we wsi Gzy-Wisnowa, dla wyodrębnienia drogi dojazdowej i drogi 

gmInneJ. 

Sprawa jeszcze nie jest zakończona, ponieważ wyodrębniona została droga dojazdowa do 

działki Pana Rakockiego, iż okazało się, że droga na gruncie była, a nie była 

w dokumentacji i w/w nie mógł się pobudować. Sprawa ciągnęła się ok. roku. Pan Rakocki 

musiał odłożyć swoje plany budowlane, aż będzie wydzielona droga. Natomiast pozostała 

droga jest nie wydzielona, ponieważ gmina przejęła działkę - wspólnotę wsi i okazało się, że 

drogi, która była na gruncie nie ma w dokumentach. Obecnie mieszkaniec daje przejeżdżać, 

ale jeżeli się zmieni, to rolnicy, którzy mają tam drogę dojazdową tj. Pan Makowski 

i Piekutowski, nie będą mieli możliwości dojazdu. W związku z tym należy zatrudnić geodetę 

i sprawę dokończyć. Chodzi o to, żeby drogi, które są na gruncie znalazły się dokumentach. 

- Dokonano podziału działki w wsi Żebry - Wiatraki. 

Wynikało to z konieczności zakupu działki przez osobę, która kupiła tam wcześniej działkę. 

Obecnie będziemy ogłaszać przetarg, ponieważ 1 działka jest do sprzedaży. 

- Wznowiono granice działki Obręb Pękowo. 

- Dokonano podziału działek w Tąsewach, w Gzach, dla wyodrębnienia drogi gminnej. 

- Zostały sprzedane działki we wsi Pękowo i Żebrach - Wiatrakach. 

- Do sprzedaży pozostała działka w Kozłowie. 

Przetarg został unieważniony, ponieważ chętny nabywca złożył wadium, ale 2 dni po 

terminie. Osoba ta nadal jest zainteresowana działką, zostanie ogłoszony przetarg 

i najprawdopodobniej działka zostanie sprzedana. Jest to działka po czworakach. 
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Działka jest spora, chcemy za nią 20.000 zł, znajdują się na niej stare fundamenty. Osoba 

zainteresowana jest z Pułtuska. 

- W roku 2011 odeszły na emeryturę 2 osoby. Odejścia były w referacie finansowym. 

W referacie tym były przejścia kadrowe 2 osoby są nowe. -

- Obecnie na emeryturę odeszła Pani Irena Gerek - kierownik GBP, a na jej miejsce została 


przesunięta Pani Małgorzata Łyszkowska. 


- W tej chwili w urzędzie 2 osoby przebywają na dosyć długim zwolnieniu lekarskim 


i wspomagamy się pracownikami z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. 


W ten sposób z Panem Wójtem, Panią Skarbnik i pracownikami próbują to ogarniać. 


Uważała, że skoro nie ma skarg, nie ma protestów więc robimy to w miarę dobrze. 


- W związku z tym, że mamy pracowników zatrudnionych z PUP, staramy się walczyć 


z zakrzyczeniami na drogach. 


Członek Komisji Kazimierz Żebrowski zapytał, czy zadłużenie procentowe gminy spadło 
-

W wyniku oszczędności, czy w wyniku tego, że dług został rozłożony na raty? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w wyniku oszczędności. 

Członek Komisji Witold Czapliński zapytał, jaki będzie teraz status prawny drewnianego -

budynku gminy po komunalizacji, skoro działka jest czyjąś własnością? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że teraz unieważniamy wcześniejszą komunalizację. -

Działka będzie niczyja, czyli ani gminy, ani Pana D. Arazego. Pan Arazy przez zasiedzenie 

musi udowodnić sądownie, że to jest jego działka. 

Członek Komisji W. Czapliński uznał, że gmina ponosi pewne koszty w związku z tym -

budynkiem. 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że tak. Robiliśmy w ubiegłym roku, a w tej chwili nie 

robiliśmy nic. 

Członek Komisji W. Czapliński powiedział, że chodzi mu o koszty utrzymania. -

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że w tej chwili na dobrą sprawę nie ponosimy kosztów. -

Członek Komisji W. Czapliński poinformował, że kiedyś były takie głosy, że Pani-

Milewska mówiła, żeby budynek wyremontować na koszt gminy. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że mieszkańcy chcieliby, bo płacą czynsz. 

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan przypomniał, że w poprzedniej kadencji zmieniany -

był dach, kosztowało to w granicach 60.000 zł. 70.000 zł., a za budynek tyle nie-

weźmiemy. 
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Członek Komisji W. Czapliński zapytał, czy Pani Wójt ma pomysły związane z tym-

budynkiem? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że tak. Chodzi głównie o 2-ch lokatorów tj. Państwa -

Krystek i Panią Milewską. Pani Krystek się zastanawia. Na wstępie mówiła, że kupi, ale się 

zastanawia. Chociaż Pani Milewska powiedziała, że jest skłonna kupić nawet i całość. 

Członek Komisji Joanna Świderska wyjaśniła, że Pani Milewska tu rzeczywiście-

przyjeżdża i zawsze jest. A chyba od Państwa Krystek to tak wcześniej częściej tu bywali, 

a teraz to ... 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że głównie chodzi o działkę od strony sklepu. Nie wie, tak -

trochę było podejście sądu, bo granica jest po ścianie od strony szkoły. Nawet jak remont 

dachu, to musi wyrazić pozwolenie Pan Arazy. 

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan zapytał o dom katechetyczny w Pękowie, czy jest-

Pana Żbikowskiego? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że dom katechetyczny nie jest Pana Żbikowskiego. -

Sprawę tę uregulował jeszcze Ksiądz Górecki i jest to własność Parafii Przewodowo. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - powiedziała, że jeśli chodzi o dochody to w 2011 r. 

były wykonane bardzo dobrze bo 99,68%. Przypomniała, że budżet składa się z dotacji 

budżetu państwa, z subwencji. Dotacje są skierowane głównie w kierunku Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej na zadania realizowane przez Jednostkę. Dotację dosyć pokaźną 

otrzymaliśmy jeżeli chodzi o akcyzę, ponieważ jest to zadanie rządowe zlecone, które 

wykonują pracownicy. Na złożony wniosek Wojewoda zwraca koszty. Zwiększa się ilość 

rolników, którzy składają wnioski, czyli więcej pieniędzy potrzeba na realizację zadania. 

W ubiegłym roku była również sprawa pożaru budynku mieszkalnego. Było zaangażowanie 

Pani Wójt, Pana radnego i jednocześnie sohysa wsi Mierzeniec, ponieważ dotyczyło to 

mieszkańca z Mierzeńca. Utworzone zostało konto, na które wpływały wpłaty. Część wpłat 

dobrowolnych przekazano na konto gminy, ponieważ Pani Wójt wystąpiła z wnioskiem 

o dofinansowanie z budżetu Wojewody. Dzięki pomocy i ofiarodawcom pozwoliło to na 

pobudowanie budynku mieszkalnego, chociaż jeszcze nie mieszka w nim ten Pan. 

Członek Komisji W. Czapliński - poinformował, że budynek jest zamknięty. 

Skarbnik E. Głowacka - myśli, że było tu spore zaangażowanie jak wcześniej powiedziała 

ze strony Pana radnego jak również Pani Wójt. 
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- W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego wniosek był złożony jeszcze wcześniej na 

"Odnowę budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce". Projekt zaakceptowany został 

zrealizowany. Część zaplanowanych zadań było objęte wnioskiem, część wykonano 

z własnych środków przy pomocy pracowników urzędu, jak również osób zatrudnionych 

w ramach robót publicznych. W ten sposób wizerunek budynku stał się ładniejszy. W tym 

roku została zakupiona do potrzeb nagrzewnica olejowa, która pozwoli ogrzać pomieszczenie 

w budynku gdzie zacznie się spotykać młodzież, mieszkańcy i wykorzystywać budynek. 

Nie zostały zrealizowane 2 zadania inwestycyjne w projekcie gdzie jest zawarta umowa 

z Wojewodą, Nie jest to z naszej winy, bo jesteśmy tylko jak gdyby partnerami w realizacji 

zadania. Środki zostały przekazane w roku 2012 i już w roku 2011 część sprzętu gmina 

otrzymała i dalej będzie uzyskiwać wszelkie profity, które wynikają z mowy partnerskiej. 

Sprzęt zostanie przekazany na własność po zakończeniu realizacji projektu. 

- W Gospodarce gruntami, nieruchomościami i mieszkaniowej również nie wykonaliśmy 

dochodów z uwagi na to, że przetargi były ogłaszane pod koniec roku. Jeden przetarg się nie 

odbył, ponieważ nie było chętnych. 

Jeśli chodzi o wydatki, to zostały określone do minimum, tak jak mówiła Pani Wójt w miarę 

oszczędnie. Ogółem - 95,96%, wydatki majątkowe - 87,78%, wydatki bieżące 96,28%-

planu. W wydatkach majątkowych były nie wykonane wydatki z tytułu planowanych lamp 


ze środków z funduszu sołeckiego we wsi Szyszki. Koszt lamp był tak bardzo wysoki, że 


zrezygnowaliśmy. 


Na wydatki i zadania inwestycyjne, środki były bardzo niskie w stosunku do innych lat. 


Wiązało się to z tym, że w poprzednich latach inwestycje były finansowane kredytem. 


Z uwagi na to, że obecnie w każdej gminie wyliczany jest wskaźnik zadłużenia, trzeba było 


wyhamować zadania inwestycyjne i jednocześnie ograniczyć wydatki bieżące. 


Realizacja funduszu sołeckiego przebiegała zgodnie z planem. Głównie były to remonty dróg. 


Dzięki współpracy sołtysów i radnych z Panią Wójt pozwoliło na wykonanie zadań. 


- W dziale Transport i łączność dokończono drogę Ostaszewo Włuski - Begno, 


dofinansowano przebudowę drogi powiatowej Łady - Zalesie tj. udzielono pomocy 


finansowej dla Powiatu Pułtuskiego w kwocie 40.000 zł. Całe zadanie wyniosło 170.114,73 


zgodnie z przedłożonymi dokumentami przez Powiat. 


Bardzo dużo zrobiono i były wydatkowane środki w sprawie porządkowania gruntów. 
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Przez lata były zaniedbania i dzięki Panu Zastępcy Wójta i Pani Wójt, pracownicy dużo 

występowali do Wojewody o zmiany. Byli powoływani geodeci, którzy dokonywali podziału 

działek, wznowienia granic działek. 

- W działalności usługowej środki finansowe wydatkowano na projekty decyzji o warunkach 

zabudowy i plan zagospodarowania przestrzennego, który został zatwierdzony w 2011 r. 

- W Administracji publicznej wydatki wykonano w 94,66%. Są to urzędy wojewódzkie w 

tym dotacja otrzymana na zadania rządowe zlecone, rady gmin, urzędy gmin. Z wydatków 

majątkowych o czym mówiła wcześniej, projekt pn. " Rozwój elektronicznej administracji 

w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 
" 

potencjału Województwa z którego była przesunięta kwota 19.590 zł. na rok 2012, wypłata 


diet sołtysom, działalność Gminnego Centrum Informacji. 


Dodała, że w 2011 r. były oszczędności na wynagrodzeniach, iż były osoby na zwolnieniach 


lekarskich, w części pracownicy zastępowali i wykonywali zadania. 


- W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej wykonanie 96,84% 


tj. utrzymanie 6 jednostek OSP. W roku 2011 jednostki brały udział w 40 zdarzeniach z tego: 


do pożaru 15 i do miejscowego zagrożenia - 25. Łącznie w akcjach brało udział 44 sekcje
-

OSP w tym 196 strażaków. Dofinansowane również było wsparcie zgodnie z umową 

partnerska pomiędzy Powiatem Pułtuskim na realizację zadania " Wsparcie techniczne 

systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu 

Pułtuskiego' . Gmina przystąpiła do projektu, Powiat uzyskał środki ze środków unijnych, 

gmina wpłaciła dotacje w kwocie 60.000 zł. i uzyskała w ramach tego w użyczenie lekki 

samochód ratowniczo-gaśniczy za kwotę 319.680 zł. dla OSP Gzy. 

- W dziale 756 znajdują się wydatki związane z wynagrodzeniem sołtysów za inkaso. 

- W dziale 757 Obsługa długu publicznego - odsetki od kredytów. 

- Różne rozliczenia - planowana rezerwa celowa w kwocie 20.000 zł. pozostała 

niewykorzystana na zdarzenia określone ustawą o zarządzaniu kryzysowym i kwota 10.500 

zł. nie wykorzystana rezerwa ogólna. 

- W Oświacie i wychowaniu wykonanie - 98,64%. W roku 2011 skupiono się na bieżących 

remontach, inwestycji nie było. 

- W Ochronie zdrowia była realizacja zadań Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, co dokładnie zostało przedstawione na ostatniej Sesji Rady 

Gminy. Jest to zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
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Zadania są głównie realizowane w szkołach. W tym roku są spotkania osób, które potrzebują 

takiej pomocy z Panią psycholog. Pani kierownik GOPS i jednocześnie Przewodnicząca 

GKRPA współpracuje z Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Puhusku. 

- W Pomocy społecznej realizowane są głównie zadania rządowe zlecone. Na dofinansowanie 

zadań własnych i zadania rządowe otrzymujemy dotacje. W roku 2011 gmina musiała 

dołożyć do dotacji część środków własnych, ponieważ zmienił się status dotacji z celowych 

rządowych na własne. W obecnym roku trochę mniej, ponieważ zostało to uchylone i część 

zadań przypisanych jest zadaniom rządowym zleconym. 

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej to realizacja z dotacji rozwojowej projektu 

"Przyszłość zależy od Ciebie " przez GOPS. 

- W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego Pani kierownik Gminnej Biblioteki 

Publicznej weszła w projekty z innymi bibliotekami. Dzięki temu uzyskała dosyć drogi do 

wykorzystania sprzęt: komputery, urządzenia wielofunkcyjne, aparat fotograficzny. Działania 

ze strony Pani kierownik były owocne. W roku 2010 Pani kierownik również skorzystała 

z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup książek. Dzięki temu poszerza się księgozbiór jak 

i wyposażenie. W ten sposób w roku 2011 uzyskała sprzęt za ponad 15.000 zł. bez żadnych 

środków ze strony gminy. 

Wójt B. Polańska - dodała, że została przeniesiona Filia GBP w Skaszewie z budynku 

wolnostojącego do budynku, gdzie pomieszczenie nie było zagospodarowane. Zaoszczędzimy 

na ogrzewaniu, iż w poprzednim budynku gdzie mieściła się filia było ogrzewanie na prąd, 

a obecnie budynek jest przy szkole. W związku z tym były wykonane remonty, a w tej chwili 

są w trakcie wykonywania toalety. Chce też zmienić godziny pracy biblioteki, żeby była 

niedostępna w godzinach pracy, ale poza godzinami pracy. 

Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że do materiałów zostały załączone bilanse, czyli 

zestawienie aktywów i pasywów, zobowiązania, należności tj. cały komplet dokumentów. 

Sprawozdania zostały również przekazane do organu nadzoru - Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

Wójt B. Polańska nadmieniła, że umknęło jej, że w ostatnich latach mieliśmy na gminie -

dosyć dużo pożarów, bo praktycznie w każdym roku są pożary, a w roku 2011 były 2 pożary, 

w tym w drugim pożarze zginęło 2 osoby. Jeśli chodzi o pożar we wsi Słończewo, to 

przychodzą do niej Państwo młodzi, ponieważ jest tam sprawa uregulowania własności. 
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Odnośnie pożaru we wsi Mierzeniec, podziękowała bardzo Panu sohysów i jednocześnie 

radnemu W. Czaplińskiemu za to, że dzięki ich wspólnej działalności, pracy i zaangażowaniu 

udało się, że dom stoi, jest przykryty. Część materiału udało się uzyskać od sponsorów np. 

Pan Andrzej Grabowski tak jak obiecał zamontował wszystkie otwory okienne, Pan 

Kaczmarczyk dał beton. 

Członek Komisji W. Czapliński dodał, że ZAMBET w Puhusku dawał spore rabaty na -

materiały budowlane. Budowę domu wspomagał również Pan Ozdarski z Makowa 

Mazowieckiego oraz mieszkańcy. 

Członek Komisji Emilia Oleksa poinformowała, że kiedy była w Skaszewie, ktoś mówił, -

że na Święta Bożego Narodzenia Państwo Dobrzyńscy planują się przeprowadzić. 

Członek Komisji W. Czapliński - dodał, że na jesieni będą wykańczać dom. 

Wójt B. Polańska dopowiedziała, że było trochę wysiłku, ale się to opłaciło, bo widać-

efekt tego działania. Cieszy się, że są jeszcze ludzie dobrej woli, że chcą pomagać. 

Przypomniała, że po wybuchu gazu w Pękowie, poszkodowani Państwo również szybko 

odbudowali dom. 

Członek Komisji W. Czapliński w ramach oszczędności powiedział, że nie chce być -

złośliwy wobec którejkolwiek wsi, ale często jadąc obserwuje drogę w Porzowie od Pana 

Jacka Dłutowskiego w kierunku do wsi. Uważał, że droga prowadzi donikąd, ponieważ na 

końcu wsi się kończy, cały czas jest oświetlona, a nie raz i w dzień świecą się lampy. 

Następnie zapytał, czy jest konieczność oświetlania? 

Wójt B. Polańska poinformowała, że jeżeli świecą się lampy w dzień, to trzeba to-

zgłaszać, bo jest jakaś awaria. 

Skarbnik E. Głowacka powiedziała, że rzeczywiście da się już zauważyć, że wieś jest -

wyjątkowo dobrze oświetlona. Bardzo dużo lamp jest po drodze jednej i drugiej od szosy. 

Jest to chyba jedna z najlepiej oświetlonych wsi. 

Członek Komisji W. Czapliński dopytywał, czy to konieczne właśnie jest? Uznał, że nie -

jest to żadna droga strategiczna, ani żeby łączyła jakieś dwie miejscowości, albo coś takiego. 

Jego zdaniem, tylko mieszkańcy sami dla siebie drogę oświetlają, a to są jakby niebyło 

potężne koszty, a szukamy oszczędności wszędzie. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że jakieś oszczędności na pewno będą, bo do dońca 

lipca br. mają wymienić lampy zmierzchowe na astronomiczne. Sama nie chce podejmować 

decyzji np. o wyłączeniu pewnych lamp. 
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Ale myśli, że gdyby je przejrzał, to na każdej WSI mlllImum 2-3 lampy można byłoby 

wyłączyć i chyba nie byłoby to ze szkodą dla społeczeństwa. 

Członek Komisji Kazimierz Żebrowski powiedział, że za ogramczemem oświetlenia-

byłby, bo np. Pani radnej z Szyszk buduj i buduj lampy, a u niego nie ma jednej. Uważał, że 

przydałaby się na krzyżówkach, ale po co. Jak ma trafić do domu, to trafi i po ciemku. 

Wójt B. Polańska przypomniała, że jest taka możliwość gdzieś zdjąć, a gdzie indziej np. -

w drugim miejscu założyć, żeby nie zwiększać ilości. 

Członek Komisji W. Czapliński uznał, że rozumie miejsca takie gdzie przebywa młodzież, -

dla bezpieczeństwa niech będzie, ale ... 


Wójt B. Polańska - powiedziała, że w Gzach jak kiedyś przejeżdżała, to praktyczne 2 lampy 


są obok siebie, jak się jedzie na wieś. Też można byłoby przemyśleć i ewentualnie na 


skrzyżowaniu, czy ... 


Członek Komisji K. Żebrowski wymienił sklep, skrzyżowanie, przystanek. 
-

Wójt B. Polańska poinformowała, że rozmawia z sohysami i nie chce sama podejmować -

takiej decyzji, że tu przenosić .... , a sohysi do tego podchodzą tak jak podchodzą. 

Członek Komisji W. Czapliński - zaproponować zrobić zebranie z sohysami i uczulić, czy 

zwrócić się z prośbą żeby na swoich wioskach ... 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - poinformował, że na terenie gminy jest 296 lamp. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że ciągle są wnioski o nowe lampy np. sohys ze wsi-

Porzowo chce lampę na krzyżówkach, jest też wniosek Pana Samsla z spod lasu 

w Przewodowie, Pana Gąseckiego mieszkającego na końcu wsi Sisice. Uznała, że lampy 

należałoby rozważyć z sohysami. Jej zdaniem, może to dobry pomysł, żeby razem uzgodnić, 

nie indywidualnie i może nie wyłączyć oświetlenia tylko ograniczyć w jakiś sposób. 

Członek Komisji E. Oleksa była zdania, że niektóre wsie nie mają lamp i też żyją i nie ma -

problemu. Też są przystanki, nie ma lamp i jakoś ludzie żyją tyle lat. 

Wójt B. Polańska nadmieniła, że uczestniczyła w niektórych zebraniach wiejskich-

w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego i pierwsza propozycja to lampy. 

Pytań więcej nie było. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy, sprawozdanie finansowe Gminy oraz 

sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011 -

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Sprawozdania finansowe Gminy Gzy za rok 2011 - stanowią załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok - stanowi załącznik 

nr 4 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan - odczytał projekt uchwały o opinii wykonania budżetu 

Gminy Gzy za 2011 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy. 

Skład Komisji wynosi 5 osób. Komisja w obecności 5 członków Komisji 5 głosami "za" 
-

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 2/2012 o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2011 rok 

i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy - która stanowi załącznik 5 do 

niniej szego protokołu. 

Wobec wyczerpania się porządku posiedzenia o godz. 11.10 Przewodniczący zamknął 

posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 

Zofia 


