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Protokół Nr 5/2013 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 16 maja 2013 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem 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. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 

Przewodniczący Komisji Zdzisław Sierzan - o godz. 9.20 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. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2012 rok. 

2. Podjęcie uchwały o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2012 rok i wniosku 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy. 

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie. 

Ad. pkt l. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - poinformowała, że Zarządzenie Nr 7/13 z dnia 14 marca 

2013 r. zostało przekazane regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. Opinia 

o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r., której odczytała treść jest 

pozytywna. 

Plan dochodów i wydatków został zrealizowany prawie w 100%. Założenia w dochodach 

zostały wykonane w 99,04%. Natomiast wydatki zostały zmniejszone ( 96,18%) i jest 

nadwyżka budżetowa, która jest bardzo potrzebna w tym roku. 

Skarbnik Gminy E. Głowacka - wyjaśniła, że nadwyżka jest z roku bieżącego. Wolne 

środki mamy do dyspozycji w kwocie 362.089 zł bo jest rozchód, spłata kredytów, 

przychody minus rozchody. Dochody plus przychody minus rozchody i wydatki. 
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Wójt B. Polańska - kontynuując dalej swoją wypowiedź, powiedziała, że w poprzednim 

roku gmina spłaciła kredyt 1.210.604 zł, co na budżet stanowi bardzo dużą kwotę. 

Poprzedni rok dla Państwa radnych, Pani Skarbnik i niej był rokiem pracowitym. Wymagało 

to dużo wytrwałości w pewnych działaniach, w tym początek roku, kiedy trzeba było 

rozkładać kredyty i prosić banki o rozłożenie na raty, co wymagało z jej strony i Pani 

Skarbnik dużego wysiłku. Przygotowywały różne dokumenty z motywacją dlaczego istnieje 

potrzeba rozłożenia kredytów do 2020 r. Gdyby się nie udało rozłożenie kredytów do 2020 r. 

byłoby nie możliwe spięcie budżetu. Z Panią Skarbnik wspólnie uzgadniają i akceptują 

wydatki, na co można wydać, na co nie można wydać, co można zrobić, a czego nie można 

zrobić. Razem trzymają budżet w garści, żeby im się spinał. W kwestii zadań, które zostały 

zaplanowane poinformowała, że wykonane. Odnosząc się do opinii RIO, że nie zostały 

zrealizowane dochody majątkowe wyjaśniła, że była planowana sprzedaż działki we wsi 

Kozłowo, która pomimo ogłoszenia trzech przetargów nie znalazła nabywcy. Poza tym było 

zakładane większe dofmansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na drogę we wsi W ójty -

Trojany, a otrzymaliśmy 20.000 zł. 

Członek Komisji Witold Czapliński - zapytał o miejsce położenia działki we wsi Kozłowo. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła , że jest to działka o powierzchni 0,80 ha, po czworaku. 

Członek Komisji Witold Czapliński - zapytał, jaka była cena wywoławcza działki? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w tej chwili nie pamięta. Cena później była obniżona. 

Pierwsza cena była ponad 30.000 zł, a później obniżona na dwadzieścia parę tysięcy. Nie wie, 

czy w tym roku nie ponowić przetargu. Wyjaśniła, że przyczyną braku zainteresowania 

działką, jest bliskość kurnika. Dodała, że działka jest ładna, położona jest przy drodze, 

blisko szosy. 

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan - był zdania, że jedynie jest to działka do kupienia 

przez rolnika. Następnie zapytał, kto ma obok ziemię? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że Państwo Pieńkowscy, również ze wsi Kozłowo 

którzy po kilkakrotnych rozmowach nie są zainteresowani działką, ponieważ kupiliby kilka 

hektarów. Dodała, że Państwo Pieńkowscy mają duży sprzęt rolniczy i dla nich działka jest 

za mała, żeby ją uprawiać. 

Powiedziała, że gmina dba również o ściągalność podatków. W celu wyegzekwowania 

należności w 2012 r. wystawiono 393 szt. upomnień na kwotę 74.661,40 zł. Wystawiono 112 

szt. tytułów wykonawczych na kwotę 30.148,81 zł. 
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Członek Komisji W. Czapliński - zapytał, w ilu procentach spłynął podatek? 

Skarbnik E. Głowacka wyjaśniła, że zaległości zwiększyły się ze względu na znacznie-

wyższą cenę żyta. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 51.000 zł. Wykonanie podatku 

rolnego od osób fizycznych wynosi 955.000 zł. Osoby prawne - Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna - zapłaciła podatek w 100%. 

Członek Komisji W. Czapliński - zapytał o ściągalność podatków. 

Wójt B. Polańska powiedziała , że ściągalność podatków jest duża. Na konta podatników -

wchodzi Urząd Skarbowy. Poza tym duża ściągalność podatków jest przy sprzedaży gruntów, 

gdy trzeba uregulować wszystkie zaległości, żeby uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu. 

Wtedy gdy jest taka możliwość umarza odsetki, a rolnik płaci resztę zaległości. Dodała, że 

w takich sytuacjach zaległości nawarstwiają się z kilku lat i jest wtedy szansa, żeby je 

uregulować. W ubiegłym roku takich przypadków było. 

W roku 2012 w dziale Transport i łączność zakupiono rury betonowe, kruszywo. Było 

równanie koparką, profilowanie dróg, wykonanie rowów odwadniających, wykaszanie 

poboczy. Z wydatków majątkowych wykonano przebudowę drogi gminnej we wsi Wójty -

Trojany na kwotę 170.040 zł. Efekt - nawierzchnia asfaltowa o długości 500 mb. Wykonano 

modernizację dróg gminnych na kwotę 164.538,76 zł. w tym z funduszu soleckiego 

138.572,18 zł. Opracowano dokumentację geodezyjną dróg gminnych Nowe Skaszewo -

Sulnikowo. Udzielono pomoc finansową dla Powiatu Puhuskiego na zadanie "Przebudowa 

drogi Powiatowej Łady - Winnica na odcinku we wsi Zalesie. 

W dziale Oświata i wychowanie - wydatki zrealizowano w 99,07 % 

W dziale Gospodarka komunalna - wykonano z Funduszu Sołeckiego ogrodzenie działki 

przy świetlicy we wsi Gzy, część ogrodzenia przy świetlicy we wsi Przewodowo - Majorat, 

ogrodzenie terenu szkoły w Skaszewie Włościańskim. Zagospodarowano teren wokół stawu 

i zarybiono staw we wsi Żebry - Falbogi. Wykonano montaż wiaty przystankowej w Starych 

Grochach. Realizacja Funduszu Sołeckiego została wykonana w 100%. 

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan odnośnie Zespołu Obsługi Szkół w Gzach zapytał -

o odprawę emerytalną w kwocie 26.520 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę 


jubileuszową w kwocie 13.260 zł. 


Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że wydatki są powiązane w związku z likwidacjąZOSz. 


w Gzach. 
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Było rozWIązarue stosunku pracy z Panią kierownik i zgodnie z przepisami w związku 

z odejściem na emeryturę należało wypłacić odprawę. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

to trzynastki i nagroda jubileuszowa, które należą się ustawowo. 

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan - powiedział, że widzi, że Pani kierownik nadal 

pracuJe. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że Pani kierownik pracuje na  etatu. Wyjaśniła, że 

sytuacja jest w tej chwili taka, że w gminie nie ma obsadzonych dwóch etatów. Nie 

obsadzony jest etat Pana Jakubiaka i etat referenta. Pani kierownik nie prowadzi spraw 

finansowych, ponieważ są one w Referacie Finansowym u Pani Skarbnik. Pani kierownik 

prowadzi System Informacji Publicznej, akta osobowe, sprawy PZU szkół i pracowników 

gminy , kasę zapomogowo - pożyczkową. Jej zdaniem , jest to korzystniejsze. A w referacie, 

gdzie są 2 osoby tj. Pani Madziar, Pani Nałęcz, a od maja Pani Jakubowska, która będzie 

prowadziła całość spraw związanych ze śmieciami jest tyle pracy, że siedzą po godzinach. 

Nadmieniła, że w referacie tym są, wszystkie decyzje w tym śmieciowe, decyzje dotyczące 

zagospodarowania przestrzennego. 

Członek Komisji W. Czapliński - zapytał, czy Pani Wójt nie chce zatrudnić dodatkowego 

pracownika? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że żeby zatrudnić pracownika trzeba ogłaszać konkurs. 

Pan Jakubiak ma przyznaną rentę na okres 1 roku. Niewiadomo, co będzie dalej za rok. Etat 

się blokuje, a pracę trzeba wykonać. W związku z prowadzoną melioracją, sprawy budowlane 

prowadzi ktoś inny. Natomiast wszystkie dokumenty papierowe przechodzą przez nasz 

urząd. Przypomniała, że obecnie do prowadzenia spraw związanych ze śmieciami jest 

pracownik. Do tej pory robiliśmy to sami. W związku z tym nie było obsadzonych 2 etatów. 

Spraw oświaty i PZU nie ma komu przekazać. Dlatego uzgodniły, że będzie prowadzić na Y2 

etatu sprawy które prowadziła, oprócz spraw finansowych. 

Skarbnik E. Głowacka - dopowiedziała, że jeśli chodzi o sprawy emerytalne, to otrzymuje 

się tylko raz. 

Członek Komisji Joanna Świderska - zapytała, czy nauczyciele, którzy odchodzili 

z Publicznej Szkoły w Skaszewie i w Przewodowie też otrzymali odprawy? Dodała, że w PSP 

w Gzach jest ujęte, że była odprawa dla nauczycieli, a w PSP w Skaszewie i Przewodowie 

me. 
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Wójt B. Polańska wyjaśniła, że niektórzy nauczyciele, którzy byli zatrudnieni, byli -

emerytami i kiedy taki nauczyciel odchodził na emeryturę otrzymał odprawę, a kiedy 

odchodził teraz to jej nie otrzymał. 

Skarbnik E. Głowacka poinformowała, że odprawę emerytalną można otrzymać tylko raz -

w życiu. W przypadku Pani kierownik ZOSz. odprawa była wypłacona tylko jeden raz 

i więcej Pani kierownik jej nie otrzyma. 

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan zapytał, ile osób odeszło z ZOSz i z PSP-

w Gzach po likwidacji szkoły? Poinformował, że chodzą słuchy, że na etaty, które miały 

być zlikwidowane w związku z likwidacją szkoły, są zatrudnieni albo w PSP 

w Przewodowie, albo w PSP w Skaszewie. 

Skarbnik E. Głowacka przypomniała, że było mówione, żeby przy likwidacji PSP-

w Gzach część pracowników przejąć do innych szkół. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, miało być, że osoby , które mogą odejść z PSP w Gzach, -

odeszły. A pozostałe osoby będą zatrudnione, ale kosztem nauczycieli emerytów, którzy 

odeszli z PSP w Skaszewie i Przewodowie. 

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan- uznał, że liczba etatów w innych szkołach SIę me 

zwiększyła. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że zatrudnienie się nie zwiększyło. Z PSP w Gzach -

odeszła Pani dyrektor, Pani Chrzanowska prowadząca nauczanie początkowe i  etatu 

w administracji. 

Członek Komisji W. Czapliński zapytał, czy Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gzach -

zatrudniła któregoś z nauczycieli z PSP ? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że NSP zatrudnia nauczycieli z Publicznego Gimnazjum -

w Gzach, Panią Chrzanowską, Panią Piecychnę na  etatu. 

Członek Komisji J. Świderska dopowiedziała, że z PG jest zatrudniona Pani Skorup ska, -

Pan Zabielski, Pan Zaremba, jest sporo zatrudnionych nauczycieli nowych. 

Członek Komisji E. Oleksa uznała, że większość nauczycieli zatrudnionych jest na-

podstawie Karty nauczyciela, a w NSP sobie dorabiają. 

Członek Komisji J. Świderska zgodziła się z tym i dodała, że są też nauczyciele -

zatrudnieni na etacie tj. ucząca I klasę, Pani Brun, z nauczania przedszkolnego Pani 

Żebrowska, ucząca j. polskiego Pani Szymańska, Pani dyrektor, ucząca j. angielskiego Pani 

Rachuba. 
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Skarbnik E. Głowacka - dodała, że w administracji, w Referacie Finansowym też jest 

o l etat mniej. Odeszła Pani Książak, później na etacie tym pracowała Pani Jakubowska. 

Następnie kasa została zlikwidowana. Obecnie Pani Jakubowska jest zatrudniona do 

prowadzenia spraw związanych ze śmieciami. Poza tym przejęła finansowanie oświat y-

2 osoby, a od września 2013 r. będą prowadzić projekty. Jeśli chodzi o oświatę powiedziała, 

że wchodzimy w 2 duże projekty oraz informatyzację. Uznała, że wydatki w administracji 

zmniejszyły się sporo, ponieważ na etatach nieobsadzonych pracowali pracownicy ci co byli 

ewentualnie byli wspomagani pracownikami z Powiatowego Urzędu Pracy. Nie byli 
. . . . 

przyjmOWanI nOWI pracowrucy. 

Wójt B. Polańska - wracając do osób, które odeszły poinformowała, że z PSP w Skaszewie 

odeszła Pani Bartosiak, Pani Gucwa, Pani Sołoniewicz . Z PSP w Przewodowi e odeszła Pani 

Miłoszewska, Pani Pawelska i Pani Kozon z obsługi. Na stanowisko po Pani Kozon, 

przeszła Pani Klejment z PSP w Gzach, a odeszła Pani Dąbrowska i Pani Chrzanowska. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2012 - stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

Sprawozdania fmansowe Gminy Gzy za rok 2012 - 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 2012 rok - stanowi załącznik 

nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2. 

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

Gminy Gzy za 2012 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 3/2013 o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2012 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. 10.10 Przewodniczący Z. Sierzan 

zamknął posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 

 -

Przewodniczył: 


