
P R O T O K Ó Ł Nr 1/07

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 kwietnia 2007 roku

w pokoju Wójta pod przewodnictwem Zdzisława Sierzana – Przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik    nr 

1 do niniejszego protokołu.

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Zbigniew Kołodziejski       - Wójt Gminy 

2. Elżbieta Głowacka             - Skarbnik Gminy

3. Marianna Filipowicz          - Przewodnicząca Rady Gminy 

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – otworzył posiedzenie, powitał członków Komisji        i 

zaproszonych gości. Odczytał proponowany porządek obrad:

1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2006 rok.

2. Podjęcie uchwały o opinii wykonania przez Wójta Gminy  budżetu za 2006 rok  i w sprawie 

wniosku  o absolutorium dla Wójta Gminy.

Ad. pkt 1

Wójt  Gminy  Zbigniew Kołodziejski –  wyjaśnił,  że  członkowie  Komisji  w  sprawie   tej 

otrzymali obszerny i szczegółowy  materiał. To co zrobione,  zostało przedstawione                 w 

sprawozdaniu.  Zaznaczył,  że  w  rok  2006   w  poprzedniej  kadencji,  kształtuje  się  rokiem 

dobrym, ponieważ   zostało zrobione wiele rzeczy  ale  być może, że nie wszystko do końca.

Członek Komisji Wiesław Światkowski – zapytał,  czy w sprawie wykonania budżetu wydała 

już opinię  Regionalna Izba Obrachunkowa?

Skarbnik Gminy E. Głowacka – odpowiedziała, że opinia będzie prawdopodobnie               w 

czwartek 12.04.2007 r. 

Przewodnicząca Rady  Gminy M.  Filipowicz –  zauważyła,  że  za  monitorowanie  obiektu 

w Żebrach –Włostach  gmina płaci rocznie  9.000 zł. W związku z tym zastanawia się czy jest 

tego sens.

Wójt  Z.  Kołodziejski –  odpowiedział,  że  za  monitorowanie  obiektu  w Żebrach-Włostach 

gmina płaci 500 zł. miesięcznie. Przez rok stanowi to kwotę w wysokości 6.000 zł. Być może 

było coś jeszcze innego.  Przyznał,  że sam się też nad tym zastanawia,  aby wypowiedzieć 

umowę. Chce ogłosić przetarg, ale ważność wyceny obiektu skończyła się  w październiku 

2006 r. Konsultował się z RIO i powiedziano mu aby obiekt wycenić jeszcze raz. 
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W związku z tym podczas wyceny działki w Gotardach, rzeczoznawca  wyceni obiekt            w 

Ołdakach i  zostanie puszczony do przetargu.

Członek Komisji Stanisław Pieńkowski  - zapytał, czy jest jakiś oferent?

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział , że oferenta nie ma. W ubiegłym roku  oferentów było 

2 chętnych, ale obydwaj zrezygnowali. Jednak chcąc ogłosić obiekt do przetargu,  należy mieć 

wycenę. W poprzedniej  wycenie 2 lub 3 lata temu  obiekt był wyceniony na kwotę ponad 

300.000 zł. Wójt uważa, że podczas obecnej wyceny kwota na pewno  ulegnie zmianie ale ok. 

300.000 zł. zostanie na pewno. Czy będą chętni nie wiadomo. Wójt uważa, że  obiekt  należy 

spróbować sprzedać w całości, a jeśli się to nie powiedzie to w częściach ale  z tym będą 

wiązały się dodatkowe koszty. Jest zdania, że w tej kadencji należy się pozbyć tego obiektu.

Przewodnicząca Rady  M. Filipowicz – zapytała Wójta, czy rozważa ewentualność zejścia   z 

monitorowania obiektu? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że należy zajrzeć do zawartej umowy sprawdzić jakie są 

warunki i wypowiedzieć ją. Uważa, że nie ma czego teraz tam pilnować.

Członek Komisji W. Światkowski – zapytał, czy ktoś obiekt pilnuje?

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że obiekt pilnowany jest doraźnie. Firma ma chętnych, 

którzy  przyjeżdżają co drugi dzień i pilnują w nocy. 

Członek Komisji  Mariusz Mordwiński – zapytał się, jak przedstawia się sprawa z boiskiem 

wielofunkcyjnym w Skaszewie?

Wójt  Z.  Kołodziejski –  odpowiedział,  że  na  boisko  opracowywana  jest  dokumentacja 

i kosztorys. Zadanie te chce wprowadzić do budżetu gminy i w terminie złożyć wniosek tj. do 

końca kwietnia 2007 r.  Jeśli  na złożony wniosek gmina otrzyma pieniądze ,  to lokalizacja 

boiska  wielofunkcyjnego będzie po drugiej stronie alei grabowej przy samej szosie. 

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz -  zapytała, jakie było sprzedane mienie komunalne ?

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że sprzedana była  działka  z budynkiem w Żebrach-

Wiatrakach  po byłej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej.  Sprzedana została także działka    w 

Kozłowie . 

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – powiedziała, że w Dziale Kultura i sport   jak zwykle 

jest niskie wykonanie -  41,8% .  Zapytała, czy nie ma chętnych na pieniądze z kultury fizycznej 

i sportu?
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Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że w trakcie roku na kulturę i sport było przewidziane 20.000 

zł. Później kwotę tę  zmniejszono do 10.000 zł. Z pozostałych 10.000 zł. wykorzystano ok. 

4.000 zł. Dodał, że pieniądze można było wykorzystać na kampanię wyborczą i zorganizować 

turniej  Wójta,  ale  nie  chciał  tego  robić  z  pieniędzy społecznych.  To,  że  pieniądze  zostały 

niewykorzystane  to nie znaczy, że są zmarnowane. Przeszły do budżetu na 2007 r.  Być może 

należało coś zorganizować, ale  nie chciał być konkurencyjny.

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – powiedział, że  miałby inną propozycję. Pieniądze te 

można  byłoby  wykorzystać  na  inny  cel.  Chodzi  o  zdewastowany  plac,  który  miał  być 

przeznaczony  na  boisko  za remizą OSP w Pękowie. Zapytał się, co będzie  dalej z tą sprawą?

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że gmina ma pieniądze w tym roku i coś z tym zrobi. W 

tej sprawie rozmawiał  ze strażakami.

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – przypomniał, że Wójt powiedział, że firma która woziła 

ziemię, korzenie i karpy miała to wyrównać. Obecnie jest strach   wjechać tam ciągnikiem, żeby 

nie poprzebijać opon. Miało być boisko. Teren był  spryskany i wyrównany równiarką. Nie wie, 

kto  wydał  decyzję  na  nawożenie  takich  rzeczy.  Uznał,  że   pieniądze,  które  zostały 

niewykorzystane w tym dziale można było przeznaczyć na uporządkowanie tego terenu. 

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że ziemi z korzeniami  wozić nie kazał.

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – powiedział, że sprawę tę poruszał już dużo wcześniej i 

czekał  na  wyjaśnienie,  kto  wydał  decyzję  na  nawożenie  tego  materiału.  W  tej  sprawie 

rozmawiał z Panem Pawłowskim. Pan Pawłowski powiedział, że takiej decyzji nie wydawał.

Wójt Z.  Kołodziejski -   wyjaśnił,  że ktoś ze straży kazał tam zawozić ziemię i  korzenie. 

Natomiast sam osobiście nic nie kazał tam zawozić.

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – zapytał, czy Wójt był  na miejscu i widział jak wygląda 

ten teren? Dodał, że teren równał Pan Chuma, a korzenie wystają jak ręka.

Wójt Z. Kołodziejski – był zdania, że Pan Chuma zrobił to co mógł.

 Przewodniczący Komisji  Z. Sierzan – uznał, że w luźnej rozmowie Wójt powiedział,  że 

firma, która nawoziła ziemi i korzeni miała  do jesieni lub w zimę to  wybrać i wywieźć.

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że firma tak miała zrobić, ale nie zrobiła.
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Przewodniczący Komisji Z. Sierzan  - powiedział  jak wcześniej, że miało być boisko. Teren 

został spryskany i wyrównany. Natomiast  później okazało się, że pieniądze zostały wyrzucone 

w błoto.

Wójt Z. Kołodziejski – uznał, że firma  myślała, że wywiozą ziemię z rowów, a w rowach były 

i krzaki i różne rzeczy.

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – stwierdził, że w ziemi są butelki, kamienie i karpy. Jego 

zdaniem w tej chwili gdzie miało być boisko powstało składowisko odpadów. Grać w piłkę 

absolutnie się tam  nie da.

Wójt Z. Kołodziejski – uważa, że teraz tam trzeba  nawieźć ziemi.

Członek Komisji W. Światkowski – zapytał, kto w szkole opiekuje się internetem?

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział,  że internetem opiekują się nauczyciele,  którzy uczą 

informatyki.

Członek Komisji  W. Światkowski – powiedział, że ma doniesienie, że w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Skaszewie  podczas zajęć   chłopcy w internecie  na czacie korzystają            z 

pornografii. Jeśli chodzi o  dziewczynki to wstydzą się i nie korzystają. Uważa, że tak być nie 

może, żeby 12 czy 13-letnie dziecko miało dostąp do pornografii w internecie w szkole.

Ad. pkt 2 

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – odczytał projekt uchwały o opinii wykonania przez 

Wójta Gminy  budżetu za rok 2006 i w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy   i 

poddał  pod głosowanie.

Komisja w obecności 5 członków Komisji – 5 głosami „za” pozytywnie jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr 1/07 o  opinii wykonania przez Wójta Gminy budżetu za rok 2006 i w sprawie 

wniosku o  absolutorium dla  Wójta  Gminy  –  która  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego 

protokołu. 

          Wobec wyczerpania się porządku  obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:                                                                        Przewodniczył:

Zofia Pszczółkowska 
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