
Protokół Nr 7/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy 
odbytego w dniu 30 kwietnia 2018 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. 10.05 otworzyła posiedzenie Komisji, 
-

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

aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 100% 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. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2017. 

2. Podjęcie uchwały o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2017 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. 

Wójt Gminy Barbara Polańska przypomniała, że sprawozdanie z wykonania budżetu -

Gminy opisowe i sprawozdania finansowe członkowie Komisji otrzymali do zapoznania się 

wcześniej. Każde zadanie zostało opisane szczegółowo. Wykonanie budżetu jest dla 

wszystkich jasne i zrozumiałe. Podkreśliła, że wynik dobrej współpracy to nadwyżka 

budżetowa, zaoszczędzona na wydatki w 2018r. Nadmieniła, że z uwagi na niemożność 

wykonania niektórych zadań inwestycyjnych, zaplanowane środki w budżecie zostały 

niewykorzystane i dzięki temu pieniądze te można wydać teraz. Nadmieniła, że może wiele 

spraw można byłoby poprowadzić inaczej i coś zrobić, wówczas byłaby nadwyżka 

mniejsza. Ale Gmina skorzysta z niej w tym roku. Dodała, że dobrze że nadwyżka jest, 

ponieważ ceny przetargów wzrosły o około 30 % i uaktywniły się wzmożone ambicje 

niektórych mieszkańców. 
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Poinformowała, że sprawozdanie zostało również przekazane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Opinia jest pozytywna. 

Pytań nie było. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdania finansowe Gminy Gzy oraz sprawozdania 

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2017 Gminy Gzy za 

rok 2017 - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie 

wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za 2018 rok - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący Komisji J. Koc- odczytała projekt uchwały o opinii wykonania budżetu 

Gminy Gzy za 2017 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy 

i poddała pod głosowanie. 
"Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami 

"
za-

pozytywnie jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 4/2018 o opinii wykonania budżetu Gminy 

Gzy za 2017 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy 

10.30 Przewodniczący J. 

Przewodniczący 
Komisji izyjnej 

która stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Wobec wyczerpania się porządku posiedzenia o godz. Koc 

zamknęła posiedzenie Komisji. 

Zofia 


