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Protokół Nr 6/2017 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy 
odbytego w dniu 27 września 2017 r. 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Jadwigi Koc - Przewodniczącego Komisji 


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. Ewelina Stawińska - Skarbnik Gminy 


Przewodniczący Komisji Jadwiga Koc - o godz. 12.1 O otworzyła posiedzenie Komisji, 


powitała członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności 


aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające 


na podejmowanie prawomocnych decyzji. 


Lista obecności - stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 


Następnie Przewodniczący Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 


1. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze 


półrocze 2017 roku. 

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie - stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 1. 

Wójt Gminy Barbara Polańska powiedziała, że Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy 

Gzy z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania 

• budżetu, informacji o ksztahowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 

o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2017 roku zostało 


przekazane Państwu radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. 


Uchwała Składu Orzekającego RIO wyrażająca opinię o przedłożonej informacji jest 


pozytywna. 


Poinformowała, że pierwsze półrocze 2017 r. to czas przygotowywania dokumentów do prac, 


które były zaplanowane na obecny rok budżetowy. Informacja zawiera co zostało jeszcze do 


wykonania i to co zostało zrobione. 


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2017 roku -

stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 




I 
ł 
f 
, 

! 
l 
, - 2 -

Uchwała Nr Ci.278.2017 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 

5 września 2017 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji 

o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku - stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

Wójt B. Polańska stwierdziła, że cieszy się, że położenie asfaltów na drogach we wsiach -

Wójty-Trojany i Nowe Przewodowo przebiegło w miarę sprawnie. W związku z tym Gmina 


będzie mogła wystąpić o refundację kosztów wykonania inwestycji. 


Członek Komisji Krzysztof Biegała powiedział, że w związku wykonaniem zadania pn. 
-

"Przebudowa drogi gminnej Nowe Przewodowo" w terenie jest bardzo pozytywny odzew . 

Ale jest i niedosyt ponieważ do połączenia asfaltu z drogą powiatową we wsi Przewodowo -• 
Majorat przy remizie OSP pozostało 250 mb. 

Członek Komisji Emilia Oleksa - w imieniu mieszkańców wsi Ołdaki i okolicznych wsi tj. 

Zalesia, Tąsewy oraz swoim własnym podziękowała Pani Wójt za wyremontowanie mostka 

na drodze gminnej Gzy - Ołdaki. 

Wójt B. Polańska uznała, że jeśli w następnym roku zostaną wykorzystane obligacje 

i zostaną pozyskane środki zewnętrzne to zrobi więcej. Dlatego należałoby się zastanowić 

nad dokończeniem dróg, których asfaltowanie zostało rozpoczęte np. we wsiach Nowe 

Przewodowo, Żebry -Wiatraki, Słończewo, a obecnie Sulnikowo -Nowe Skaszewo, na którą 

jest opracowana dokumentacja i złożony wniosek o dofinansowanie. 

Członek Komisji Jacek Grochowski - był zdania, że gdyby zrobił wymienione przez Panią 

Wójt drogi to byłoby dobrze. Natomiast robienie po 200 mb jest widoczne tylko w rejonie, • 
w którym jest zrobione. Za przykład podał wieś Nowe Przewodowo, gdzie mieszkańcy się 

cieszą. A cieszyliby się bardziej, jeżeliby asfalt na drodze został położony całościowo. Poza 

tym we wsi Słończewo odcinek drogi o długości 400 mb jest zrobiony tylko w połowie 

i mieszkańcy wsi czekają na położenie asfaltu na drugiej połowie drogi już drugą kadencję. 

Uważał, że gdyby zostały dokończone rozpoczęte drogi to ludzie korzystaliby z nich, 

a Gmina powoli spłacałaby kredyt. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że z tego co wie w bieżącym roku droga powiatowa 

przez wieś Gzy tj. od Urzędu Gminy do skrętu do miejscowości Kałęczyn 

najprawdopodobniej nie będzie realizowana. W związku z tym kwota w wysokości 150.000 zł 

zostanie w budżecie. 
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Natomiast w następnym roku jeżeli droga powiatowa Żebry Włosty- Słończewo uzyska 

dofinansowanie z tzw. "schetynówki" o wartości 5.000.000 zł to na przebudowę drogi 

powiatowej Kozłówka -Ostaszewo przez Gzy pieniędzy nie będzie. Przypomniała, że Gmina 

nasza zadeklarowała udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 400.000 zł. 

Jednocześnie podkreśliła, że analizując budżety gmin w powiecie pułtuskim Gmina Gzy jest 

gminą najmniej zadłużoną w powiecie. 

Członek Komisji J. Grochowski - zauważył, że gdy Powiat realizował swoje drogi, które 

do niego należą w ramach środków własnych to w naszej gminie sytuacja finansowa byłaby 

bardzo dobra. A tak Gmina dokładając środki finansowe do przebudowy dróg powiatowych 

nie realizuje własnych dróg gminnych. 

Wójt B. Polańska stwierdziła, że jeżeli zostanie zrealizowana przebudowa drogi-

wojewódzkiej nr 618 i w 2018 r. przebudowa drogi powiatowej Łady -Gąsocin to 

komunikacja na terenie naszej gminy znacznie się poprawi. Uznała, że potrzeb jest dużo 

więcej. Poza tym w tej chwili droga przez wieś Pękowo po zimie jest jak "pajęczyna" 

i powinno się zrobić 5 cm nakładkę. Dodała, że droga ta ma ponad 20 lat. 

Członek Komisji J. Grochowski powiedział, że wszystkie drogi są potrzebne i wiele jest -

ich do zrobienia. Między innymi we wsi Gotardy wykonany został piękny most, a brak do 

niego drogi. 

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Zdzisław Kaczorowski. Aktualna 

ilość członków Komisji biorących udział w posiedzeniu - 5. 

Przewodniczący Komisji J. Koc zapytała Panią Wójt, czy jest prawdą, że w Publicznej -

Szkole Podstawowej w Przewodowie jest zamykane boisko i dzieci szkolne w czasie lekcji 

nie mają do niego dostępu? Nadmieniła, że dzieci jeżdżą do Pękowa i tam ćwiczą. 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że pierwszy raz o tym słyszy i chyba jest to niemożliwe. -

Chyba, że ze względu na to, że po deszczach jakie były jest mokro. 


Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, czy z boiska w sobotę lub w niedzielę może 


korzystać młodzież ? 


Wójt B. Polańska odpowiedziała, że ze szkolnego boiska w wolne dni nie może korzystać 
-

młodzież, ponieważ musi być opiekun. Ogólnodostępne są tzw. "orliki" boiska 


wielofunkcyjne budowane poza szkołą. 


Członkowie Komisji pozytywnie ocenili informację o przebiegu wykonania budżetu za 


pierwsze półrocze 2017 r. 




Prqt,okołowała: 
.2/;ttid0 
Zofia Pszc kowska 
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Wobec wyczerpania się porządku posiedzenia o godz. 12.45 Przewodniczący J. Koc 

zamknęła posiedzenie Komisji. 

Przewodniczący 
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