
Protokół Nr 7/2014 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 20 maja 2014 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: 

l. Barbara Polańska - Wójt Gminy 

2. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 

Przewodniczący Komisji Zdzisław Sierzan o godz. 10.05 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: 

l. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2013 rok. 

2. Podjęcie uchwały o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2013 rok i wniosku 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy. 

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie. 

Ad. pkt 1. 

Wójt Gminy Barbara Polańska powiedziała, że Zarządzenie Nr 7/13 z dnia 25 marca-

2014 r. z wykonania budżetu Gminy, sprawozdanie finansowe Gminy oraz sprawozdanie 

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2013 otrzymali 

wszyscy członkowie Komisji. 

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się następująco: 

- dochody - 10.999.992,72 zł, 

- wydatki - 10.686.019,18 zł. 

Z uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na rok 2014 me było 

problemów. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 313.973,54 zł, na planowany deficyt 

w kwocie 44.681,03 zł. Wolne środki - 410.796,54 zł. 
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Mimo wykonania praktycznie wszystkich zadań, gospodarowanie budżetem było oszczędne, 

że zostały środki na spłatę zadłużenia z roku 2014 r. Nadmieniła, że okres wspólnej pracy był 

trudny, praktycznie bez kredytu. Gmina nie została zadłużona, ale nastąpił spadek zadłużenia 

ok. 1.000.000 zł. 

W roku 2013 z wif,kszych zadań jakie zostały zrealizowane to: 

- dofinansowanie drogi powiatowej Gotardy - Słończewo dla Powiatu Pu/tuskiego w kwocie 

245.000 zł, 

- przebudowa oqcinka drogi gminnej Nowe Skaszewo - Sulnikowo o długości 600 mb, na 

kwotę 266.719,47 zł, 

- przebudowa drog! gminnej we wsi Słończewo za kwotę 117.264,26 zł tj. 280 mb asfaltu 

i przepust, który wymagał gruntownej przebudowy i naprawy, ponieważ był to naj starszy 

przepust w gminie wykonany z kamienia. 

Zadania, które były planowane z funduszu sołeckiego zostały wykonane wszystkie. 

Było to: 

- wykonanie rowów odwadniających i montaż przepustów we wsi Przewodowo-Majorat, 

- wykonanie przepustu we wsi Grochy-Serwatki, 

- wykonanie rowów odwadniających i montaż przepustu we wsi Porzowo, 

- remont przystanku i drogi gminnej we wsi Słończewo oraz montaż przepustów we wsiach 

Pękowo, Mierzeniec, 

- modernizacja mostku we wsi Żebry-Wiatraki, 

- pomiary geodezyjne we wsi Żebry-Wiatraki, 

- podziały działek i wycena działek do sprzedaży we wsi Pękowo, 

- remonty socjaln" budynków, 

- zalożenie ksiąg 'Nieczystych w tym na drogę Sulnikowo - Nowe Skaszewo w związku 

z dokonaną procedurą oddzielenia działek wzdłuż drogi od właścicieli gruntów. 

Poinformowała, Żć w tym roku będzie tak samo z drogą we wsi Mierzeniec, gdzie dokonano 

już pomiaru. Do uregulowania stanu prawnego zostały jeszcze dwie drogi tj. droga we wsi 

Mierzeniec i we wsi Szyszki k. Pana Pychewicza, (prostopadła droga żwirowa od drogi 

powiatowej Szyszki - Ostaszewo). 

Poza tym zrealizowano: 

- wykonanie w budynku urzędu gminy centralnego ogrzewania na kwotę 34.080 zł, 

- wykonanie modf:rnizacji sieci komputerowej w urzędzie gminy, 
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- remont łazienek i wymiana częściowa rur w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Przewodowie, 

- remont świetlicy we wsi Pękowo, 

- zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Nowe Skaszewo i Żebry-Fal bogi, 

- naprawa ogrodzenia we wsi Kozłówka, 

- budowa szamba i utwardzenie placu przy świetlicy we wsi Kozłówka, 

- budowa dwóch przystanków tj. we wsi Grochy -Imbrzyki i we wsi Szyszki, 

- zagospodarowanie częściowe stawu we wsi Szyszki, 

Gmina korzystała z dofinansowania na usuwanie azbestu. 

Jej zdaniem, dzięki wyodrębnieniu funduszu sołeckiego pieniądze zostają na wsi, a sołtysi 

bardzo angażują się, aby jakość wykonywanych robót była dobra. Myśli, że w następnej 

kadencji gmina zacznie korzystać z Funduszy Europejskich i będzie mogła wziąć trochę 

kredytu. Dalej poprosiła o zadawanie pytań. 

Pytań nie było. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - dopowiedziała, że w 2013 r. ( realizacja styczeń 

2013 czerwiec 2014 r.) gmina otrzymała dotację z Funduszy Europejskich na realizację -

projektu "Dziś myślę o jutrze". W szkołach są prowadzone zajęcia dydaktyczne 

z matematyki i innych przedmiotów. Obecnie ruszy projekt "Radosne oddziały 

przedszkolne". Program będzie realizowany w dwóch szkołach podstawowych. Będzie 

ogłaszany przetarg na zakup sprzętu, mebli - wszelkiego rodzaju wyposażenia do 

pomieszczeń. Projekty zostaną zrealizowane do końca sierpnia bieżącego roku. 

Członek Komisji Witold Czapiński - zapytał, czy w bieżącym roku gmina nie korzystała 

z programów na rozbudowę i modernizację dróg? 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że programy z Funduszy Europejskich pokończyły się. 

Wniosek o dofinansowanie został złożony do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Jesteśmy 

na liście z wnioskami złożonymi bezbłędnie, ale nie ma jeszcze rozdziału środków, chociaż 

na pewno będą niewielkie. 

Członek Komisji W. Czapliński - uznał, że gmina nie ma funduszy, żeby nawet skorzystać 

z programu unijnego, chociaż byłyby dostępne takie środki. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że trzeba byłoby zaciągnąć kredyt. Jednak na dzień dzisiejszy 

nie ma gdzie złożyć wniosków. 
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Skarbnik E. Głowacka dodała, że na stronie samorządowej ukazała się informacja, że -

w nowym rozdaniu bardzo mało będzie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na drogi w gminach wiejskich. 

Wójt B. Połańska dopowiedziała, że w nowym rozdaniu z PROW na lata 2014 -2020 -

będzie 3.000.0000 zł na każdą gminę. Innych pieniędzy na drogi nie będzie. 

Członek Komisji W. Czapłiński jego zdaniem, Unia Europejska nie ma interesu, aby -

finansować drogi lokalne takie jakie są na terenie naszej gminy. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że w nowym rozdaniu środków będą finansowane drogi -

łączące. W związku z tym Pan Marszałek Województwa Mazowieckiego zaproponował tzw. 

Regionalne Instrumenty Terytorialne i określoną kwotę przekazał na Region Ciechanowski , 

w którym znalazł się Powiat Pułtuski. Podział środków byłyby bez konkursu. Powiat Pułtuski 

uzyskałby 12.000.000 zł. W związku z tym należało wybrać drogi łączące. W gminie Gzy 

został wybrany odcinek drogi powiatowej Gotardy - Ołdaki, aby został połączony (do 

połączenia pozostało ok. 5 km) w całość, jedna droga w gminie Pokrzywnica i jedna droga 

w gminie Pułtusk. Z tego co wie, obecnie wszystkie propozycje z regionów są w Brukseli. 

Jeżeli zostaną zaakceptowane, to środki pieniężne będą w 2016 r. 

Następnie poinformowała, że w odbyło się spotkanie na drodze powiatowej Kozłówka -

Krzemień. W kalkulacji jaką robi Pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku na 

powyższej drodze, na odcinku Stare Grochy - Grochy Imbrzyki ma być 2 km nakładek. 

Członek Komisji W. Czapłiński uznał, że jeżeli droga nie będzie okopana rowami, to -

nigdy nie utrzyma się nawierzchnia, ponieważ droga znajduje się poniżej pól. 

Dalej powiedział, że pomimo, że budżet gminy był spięty, to został dobrze wykonany. Jest 

tylko za mało pieniędzy na drogi. Ale tego nie da się przeskoczyć 

Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, że kadencja ta jest trudna, ponieważ Rada znalazła się 

w sytuacji nowej ustawy o finansach publicznych. Stan fmansowy budżetu państwa 

doprowadził do tego, że ograniczył kredytowanie gmin tzn. wprowadził nowe zasady 

kredytowania. W związku z tym w całym okresie gminy stanęły z inwestycjami. Gmina 

musiała nieco naprawiać wskaźnik, aby nie wpaść w problemy finansowe. Poza tym weszła 

druga reguła wydatki i dochody bieżące - żeby nie przekroczyć wydatków bieżących nad 

dochodami bieżącymi, co jest bardzo trudne, aby gmina mogła utworzyć jak najwięcej 

nadwyżki operacyjnej. Na dodatek , gminom dokłada się zadania zlecone bez przekazywania 

środków. 
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Wyjaśniła, że dawane są wyliczenia na podstawie określonych wskaźników, a potem okazuje 


się, że zadanie kosztuje dużo drożej, a gmina musi je zrealizować. Na dzień dzisiejszy próbuje 


się przeanalizować zadania, jakie realizują gminy, zlecone przez rząd. Ma być próba 


rekompensowania lecz nie wiadomo, czy się to uda w obecnej sytuacji budżetu państwa. Ma 


nadzieję, że w latach następnych uda się pozyskiwać środki, aby nawet spróbować 


zrealizować małe zadania, że projekty i środki unijne będą, żeby można było realizować 


zadania. 


Jeśli chodzi o rok 2013 zaplanowane zadania zostały wykonane. Była tylko kwestia 


dochodów gdzie były planowane ze sprzedaży mienia, co poprawiłoby wskaźnik. Jednak były 


problemy z dokumentami i zadania zostały przełożone na 2014 rok. Na dzień dzisiejszy wiele 


spraw jest już wyprostowanych i będą sprzedawane działki oraz lokale mieszkalne. 


Poza tym zostaje zamknięta sprawa własności Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkach, 


OSP w Gzach. Załatwiono wiele spraw okołobudżetowych przy ograniczonych środkach. 


Jeśli chodzi o podatki, Rada w tych sprawach była ostrożna. Podatki są w marę wyważone, 


aby za mocno nie obciążać rolników, którym nie jest za dobrze. 


Na gminie nie ma dużych zakładów pracy, jest typowo rolnicza. 


W kwestii szkół powiedziała, że wszystkie podstawowe rzeczy były zapewnione. Na 


Społeczną Szkolę Podstawową były przekazywane dotacje. Współpraca z tą szkołą układa się 


dobrze. 


Wójt B. Polańska dodała, że cześć wsi podjęła uchwały o przekazaniu funduszu
-

sołeckiego na zakup wyposażenia do szkoły. W związku z tym nikt nie czyni w tym zakresie 

żadnych przeszkód. Przy zrozumieniu z jednej i drugiej strony współpraca ze SSP w Gzach 

układa się dobrze. 

Jeśli chodzi o regulację własności w obecnej kadencji poczyniono dużo pracy. Natomiast 

drogi gminne, o których mówiła wcześniej nie zostały uregulowane ze względów 

finansowych. 

W tym roku (16.05.2014 r. ) udało się podpisać akt notarialny na działkę od Pana 

Niesłuchowskiego dla OSP Szyszki. A obecnie będzie składany wniosek do sądu, żeby 

przejąć działki dla OSP przez zasiedzenie. 

Obecnie wyszedł problem z działką pod remizą OSP Pękowo. 

Okazuje się, że część działki o pow. 0,30 ha od gruntu córki Państwa Brach do krawędzi 

remizy nie jest własnością OSP , tylko córki Państwa Brach. 
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Poza tym gmina przejęła praktycznie wszystkie działki ze Skarbu Państwa w tym we wsi 

Porzowo, poregulowane zostały stany prawne dróg. 

Przetarg na żwirowanie dróg z rozplantowaniem równiarką został już ogłoszony. Wpisane 

zostały parametry jakościowe , jakie powinien spełniać żwir stosowany do remontów dróg. 

Komisja pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2013. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy, sprawozdanie finansowe Gminy oraz 

sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2013 -

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Sprawozdanie finansowe (bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu 

budżetowego) stanowi załącznik nr 3 niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr Ci.I13.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 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 2013 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 4/2014 o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2013 rok 

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

niniejszego protokołu. 

Wobec wyczerpania się porządku posiedzenia o godz. 10.45 Przewodniczący Z. Sierzan 

zamknął posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 

bCf1uu  -
Zofia PszczółK:owska 

Przewodniczył: 

PRZEWODNICZĄCY 
Komisji Rew' 


