
 
 

Protokół Nr 5/09 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy 
odbytego w dniu 06 kwietnia 2009 roku 

w pokoju Wójta Gminy 
pod przewodnictwem Zdzisława Sierzana – Przewodniczącego Komisji. 

 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył  Zdzisław Sierzan – Przewodniczący Komisji,  udział 
wzięli  członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu oraz goście zaproszeni: 
1. Zbigniew Kołodziejski          - Wójt Gminy 
2. ElŜbieta Głowacka                - Skarbnik Gminy 
3. Marianna Filipowicz             - Przewodnicząca Rady Gminy 
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – o godz. 10.00 otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, Ŝe aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 
członków Komisji tj. 100% , co  stanowi quorum  pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Ocena sprawozdania  z wykonania budŜetu gminy Gzy za 2008 rok. 
2. Podjęcie uchwały o opinii wykonania przez Wójta budŜetu za rok 2008 i w sprawie 

wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy. 
Ad. pkt 1.  
Wójt Zbigniew Kołodziejski – powiedział, Ŝe członkowie Komisji otrzymali  bardzo 
szczegółowe materiały do zapoznania się ze sprawozdaniem z    wykonania budŜetu gminy za 
2008 rok, ale informację tę przedstawi jeszcze Pani Skarbnik Gminy. 
Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka – wyjaśniła, Ŝe informacja z wykonania budŜetu 
gminy Gzy za 2008 rok  do Regionalnej Izby Obrachunkowej została złoŜona terminowo. 
Podkreśliła,  Ŝe do oceny wykonania budŜetu brana jest pod uwagę całość zadań, które gmina 
wykonuje i ostateczne sprawozdanie roczne, które badane jest szczegółowo. Nadmieniła, Ŝe 
gmina od organu nadzoru  otrzymała juŜ uchwałę w sprawie wydania opinii  o przedłoŜonym 
sprawozdaniu, która jest pozytywna.  Uchwałę tę otrzymali równieŜ   członkowie komisji. 
Poinformowała,  Ŝe w uchwale zwrócono uwagę na zobowiązania niewymagalne                    
w wysokości 244.240,09 zł , które zostały wykazane w sprawozdaniach. Są to zobowiązania 
wynikające z mocy prawa  - składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok poprzedni 
wypłacone w pierwszym kwartale 2008 jak równieŜ faktury, które wpływają w styczniu           
a  wystawione  są w grudniu,  a dotyczące ciągłości zadań tj. energia, woda, drobne materiały. 
W sprawozdaniu Rb-28S na koniec okresu sprawozdawczego  o wydatkach, w dziale 010        
w rolnictwie – dotacja w sprawie akcyzy paliwowej,  niewielkie przekroczenie wydatków 
budŜetowych w kwocie 0,52 zł.  
W sprawozdaniu Rb-33 jest  niŜszy stan środków obrotowych Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec 2008 r. niŜ zaplanowany w budŜecie na rok 
2009, który naleŜy skorygować. 
Jeśli chodzi o całość budŜetu gminy,  to dochody zostały wykonane bardzo dobrze – 101% .  
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W dochodach podatkowych  ( podatek rolny , leśny i  od nieruchomości od osób fizycznych) -  
wykonanie 107,9%. NiŜsze  jest wykonanie w  podatku leśnym,  od nieruchomości i  rolnym 
od osób prawnych. Miało tu znaczenie zmniejszenie  wartości budowli Telekomunikacji 
Polskiej SA Warszawa. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 
145,4%. Pozostałe opłaty - niewiele powyŜej 100%.  Część podatków realizują Urzędy 
Skarbowe. Bardzo niskie wykonanie  dochodów jest z wpływów w opłacie skarbowej, 
poniewaŜ niektóre opłaty zostały zwolnione przez Urząd ustawą. Bardzo dobrze zostały 
wykonane udziały w podatku od osób fizycznych – 110,9%. Subwencja  spływała zgodnie      
z planem. W informacji zostały równieŜ przedstawione skutki obniŜenia górnych stawek 
podatków i udzielonych zwolnień w podatku  od budowli i budynków od osób prawnych za 
2008 r. przez Radę Gminy.  NajwyŜsze zaległości występują w  podatku rolnym, leśnym i od 
nieruchomości – ogółem 64.778,64 zł. i obejmują 76 podatników,  z których część zaległości 
juŜ wpłynęła. 
W wydatkach wykonanie - 92,7% w tym: wydatki majątkowe – 89,9%. Struktura wydatków 
budŜetu gminy za rok 2008 wg wykonania przedstawia się następująco: wydatki majątkowe – 
11,2%, wydatki na wynagrodzenia – 38,9%, wydatki na pochodne od wynagrodzeń 6,9%, 
dotacje dla instytucji kultury – 0,9%, wydatki na obsługę długu – 1,9% , pozostałe wydatki 
bieŜące – 40,2%. Ze środków budŜetu gminy finansowane są jednostki budŜetowe : Urząd 
Gminy, jednostki budŜetowe oświaty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W  Rolnictwie                
i łowiectwie  wykonanie - 99,8%. Są tu głównie dotacje dla producentów rolnych – zwrot 
podatku akcyzowego producentom rolnym. W Transporcie i łączności wykonanie – 82,6%. 
NiŜsze wykonaniu planu związane jest z wnioskiem na „Przebudowę drogi  Skaszewo Nowe 
– Sulnikowo”. Planowane środki   w roku 2008  w kwocie 64.800 zł. nie zostały 
wydatkowane w całości. Opracowano dokumentacje projektowe, zapłata w 2009 r. Stąd część 
środków przełoŜyła się na 2009 r.  
Na wydatki bieŜące  wydano  - 114.277,43 zł. Było to nawiezienie pospółki na remont dróg, 
opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów dróg, profilowanie dróg, remont 
przystanku w Gzach, wypisy z rejestrów gruntów z dróg , wykonanie przepustu drogowego 
we wsi Kęsy- Pańki, wykaszanie poboczy dróg gminnych  zakup i transport rur betonowych.  
Na wydatki majątkowe ogółem wydano – 492.516,72 zł. Była to częściowa realizacja zadania  
„ Przebudowa drogi gminnej Skaszewo Nowe – Sulnikowo”, na którą został złoŜony wniosek, 
zadanie „Przebudowa drogi gminnej we wsi Porzowo” plan – 360.000 zł.,   ogółem 
poniesione nakłady – 325.401.90 zł.,   źródła finansowania: środki  z budŜetu Marszałka - 
200.000 zł.         i dochody własne gminy – 125.401,90 zł. oraz druga droga dojazdowa  do 
gruntów rolnych      w Porzowie   na plan 160.000 zł.  wykonano -  159.544,82 zł. Źródłami 
pochodzenia  stanowiły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 
50.000 zł. W dziale Gospodarka komunalna – sporządzanie  operatów szacunkowych działki 
w Skaszewie Włościańskim, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Skaszewo 
Włościańskie, wypisy z rejestru gruntów- 21.652,98 zł  i remont dachu na budynku 
mieszkalnym Gzy – 33.951,26 zł. W działalności usługowej - spore oszczędności. Planowano 
więcej środków na projekty decyzji a wykonano 33projekty. W związku z tym, koszty były 
niŜsze i wynosiły  - 16.847,86 zł.  



- 3 - 
 
W dziale Administracja publiczna – wykonanie 90,2%. Zobowiązania niewymagalne – 
66.712,84 zł. dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. wypłacone w 2009 r., 
składka ZUS oraz faktury za dostawę towarów i usług. Urzędy wojewódzkie – dostaliśmy 
dotacje na realizację zadań zleconych  wykonanie – 100%. Rady Gmin – 39.303.05 zł.  
Urzędy gmin – 1.060.774,47 zł. Wydatki majątkowe  plan – 67.600 zł., wykonanie – 
49.595,83 zł. Wydatki wiąŜą się z remontem budynku,  do którego przeniesiono pracowników 
Referatu Planowania, BudŜetu i Finansów. Pozostała działalność  - 25.184,43 zł.  to prace 
interwencyjne, roboty publiczne dla bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego 
Urzędu Pracy w Pułtusku i realizacja zadań Gminnego Centrum Informacji w Gzach. W 
dziale 751 – dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców wykonanie – 99,8%. W 
bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpoŜarowej wykonanie - 94.4%. Zakupiony 
został samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Przewodowo Majorat, bieŜące utrzymanie 
straŜy poŜarnej oraz wydatki z zakresu obrony cywilnej  - 500 zł. otrzymane z dotacji 
celowej. Na Fundusz Wsparcia Policji  zostały przekazane środki w wysokości 3.000 zł., 
wykonanie - 2.996 zł. Zakupiono wyposaŜenie i materiały dla Posterunku Policji  w Gzach.      
W dziale 756 wydatki związane z poborem podatku, wykonanie - 94,9%. Obsługa długu 
publicznego – odsetki od kredytów i poŜyczek  wykonanie – 100%. RóŜne rozliczenia – 
została rezerwa - 23.500 zł. Oświata w wychowanie – wykonanie 93,5%. Na wydatki 
majątkowe wydano - 277.852,71 zł. tj. wykonanie „Termomodernizacji  budynku Publicznej 
Szkoły w Przewodowie”. Źródła finansowania stanowiła pomoc finansowa z BudŜetu 
Województwa Mazowieckiego i środki gminy - 187.553,27zł. Zakupy inwestycyjne  - 
wykonanie – 40.299,44 zł.  – uzupełnienie zestawów komputerowych. Koszty realizacji zadań 
oświatowych kształtują się w kaŜdej szkole róŜnie w  zaleŜności od ilości uczniów. Subwencji 
nie wystarcza i gmina dofinansowuje oświatę. W dziale Ochrona zdrowia   wykonanie - 
95,2%. Zadania zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych realizowane są głównie w szkołach.  W dziale Pomoc Społeczna  
wykonanie – 98,9%. Jest tu głównie realizacja zadań rządowych zleconych ustawami. Środki 
gminne  - 147.273,91 zł. W edukacyjnej opiece wychowawczej środki  pochodzą z dotacji, 
wykonanie – 98,3%. W dziale Gospodarka komunalna  wykonanie – 82,2%. Wydatki 
związane są z oświetleniem i konserwacją, opłaty związane z gospodarką odpadami, pomoc 
finansowa na rozbudowę składowiska odpadów w Płocochowie i remont budynku                  
w Szyszkach. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego wykonanie – 88,7%, dotacje 
dla bibliotek i wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej i biblioteki w Gzach, 
zakupiono puchary na Gminy Festiwal Muzyki Szantowej i Wakacyjnej w Ołdakach.            
W dziale Kultura fizyczna i sport  wykonanie -  29,8%.   
Przewodnicząca Rady Marianna Filipowicz – zapytała, dlaczego w tym dziale jest niskie 
wykonanie planu? 
Wójt Z. Kołodziejski  - odpowiedział, Ŝe nie było chętnych  do  organizowania imprez. 
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe w Funduszu Ochrony Środowiska była podjęta 
uchwała odnośnie pomocy dla Gminnej Spółki Wodnej (wykonanie odwodnienia). Środki        
w kwocie 5.000 zł. zostały przekazane i rozliczone.  
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W związku z tym, Ŝe dochody zostały wykonane bardzo dobrze,   a wydatki  mniej, zostały 
wolne środki w wysokości  – 804.344,27 zł.,  z których część została juŜ zaangaŜowana.  
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – mówił, Ŝe naleŜy spojrzeć na oświatę. Poinformował,  
Ŝe w  Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach, czy w Skaszewie uczy się po 60 dzieci,            
w Przewodowie 120. Za przykład podał porównanie planu budŜetu za 2008 r.  w PSP              
w  Przewodowie Poduchownym – 1.044.078 zł. i plan budŜetu PSP w Gzach  - 773.235 zł.,   
gdzie uczniów jest o połowę mniej, uznając, Ŝe gmina jest jednostką charytatywną i naleŜy 
coś z tym zrobić. 
Wójt Z. Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe podjęcie  decyzji o  likwidacja szkoły będzie moŜliwe aŜ 
w lutym 2010 r.    
Członek Komisji Mariusz Mordwi ński – jego zdaniem,  zastanowienia   wymaga równieŜ  
autobus szkolny, który więcej się psuje, jak wozi dzieci.  
Wójt Z. Kołodziejski  – poinformował, Ŝe o autobus  gmina ubiega się co roku, ale bez 
skutku. Być moŜe naleŜy kupić autobus w miarę dobry uŜywany.  
Członek Komisji M. Mordwi ński – zasugerował  kapitalny remont. 
Przewodnicząca Rady M. Filipowicz -  była zdania, Ŝe remont autobusu, który ma 18 lat nie 
ma sensu. Jej zdaniem, naleŜy się zastanowić powaŜnie , czy nie korzystać z autobusu PKS,    
a wyjeŜdŜając raz na jakiś czas  na basen,  moŜna teŜ autobus wynająć.   
Skarbnik E. Głowacka -  jej zdaniem, koszty napraw  są powaŜne i  w tej chwili  to  się juŜ 
nie opłaci.  JeŜeli  gmina nie otrzyma autobusu, wówczas trzeba szybko podjąć działania  aby 
od września dzieci miały czym dojeŜdŜać do szkół. 
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan -  uznał, Ŝe podobnie jest ze Ochotnicza StraŜą PoŜarną 
np. od samochodu w Pękowie gmina płaci ubezpieczenie a on stoi i rdzewieje. 
Dodał, Ŝe kiedy raz  latem podczas niedzieli  samochód ten  jechał do poŜaru w BiałowieŜy 
gm. Pułtusk,  to pod górkę musieli go pchać  straŜacy. 
Wójt Z. Kołodziejski  – poinformował, Ŝe samochód w Pękowie ma wiele lat i naleŜałoby go 
wymienić, ale na wymianę samochodu czeka równieŜ straŜ w Szyszkach. 
Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, Ŝe straŜ z Szyszk często bierze udział          
w poŜarach. 
Skarbnik E. Głowacka – jej zdaniem,   w gminnie wystarczyłyby  3 jednostki OSP, które 
byłyby dobrze uzbrojone.   
Członek Komisji Edward Malicki  – poinformował, Ŝe utrzymanie pozostałych 3 (Porzowo, 
Pękowo, Ostaszewo)  jednostek OSP,  to niewielkie koszty. Nadmienił, Ŝe  jednostkę 
straŜacką moŜe rozwiązać jedynie Walne Zgromadzenie StraŜy.  
Wójt Z. Kołodziejski  – powiedział, Ŝe w tym roku blisko rozwiązania była jednostka OSP     
w Ostaszewie-Wielkim. Jednak  jej członkowie zmobilizowali się i do likwidacji jej  nie 
doszło. 
Członek Komisji W. Światkowski -  zapytał, jakie  perspektywy są  na przyszłość                 
w  oświacie i   ile dzieci będzie w poszczególnych okręgach szkolnych w latach następnych? 
Skarbnik  E. Głowacka – uznała, Ŝe trudno jest jej odpowiedzieć, poniewaŜ do tej pory nikt 
takich informacji nie zaŜądał,  ale  takie symulacje moŜna robić. 
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Przewodnicząca M. Filipowicz – przypomniała, Ŝe w Gotardach miała być wytyczona droga. 
Z tego co orientuje się,  nic nie zostało  dotychczas zrobione . W związku z tym,  zapytała 
Pana Wójta, kiedy planuje to zrobić i dlaczego tak późno?  
Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział,  Ŝe drogę wytyczy w tym roku. Poinformował, Ŝe jest 
problem z geodetami, poniewaŜ nie chcą się podejmować spraw rozgraniczeniowych.  
Członek Komisji M. Malicki  – zapytał, co z podaniem Księdza Proboszcza za Przewodowa 
dotyczącym oświetlenia? 
Wójt Z. Kołodziejski  – wyjaśnił,  Ŝe  wystąpił  do Księdza Proboszcza,    aby Ksiądz określił 
co chce i jak to ma wyglądać. Do dziś nie otrzymał Ŝadnej odpowiedzi. Nadmienił, Ŝe lampy, 
które są od strony Państwa Frąckiewicz i Godlewskich w pewnym sensie oświetlają Kościół. 
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – wyjaśnił, Ŝe chodzi o oświetlenie części parkingu od 
strony plebanii. 
Skarbnik E. Głowacka – prosiła o przekazanie KsięŜom informacji, Ŝe gmina nie moŜe 
wydawać pieniędzy na Kościół niezgodnie z ustawą o finansach publicznych. Zaznaczyła, Ŝe 
problem oświetlenia przy drodze moŜna rozwiązać,  natomiast na placu kościelnym gmina nie 
moŜe finansować zadań, poniewaŜ nie jest to majątek gminny.  
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – poruszył problem oznakowania dróg gminnych. 
Poinformował, Ŝe w Pękowie są drogi Ŝwirowe i  drogi  pokryte asfaltem  i nie wiadomo kto 
ma pierwszeństwo, gdyŜ nie ma nigdzie Ŝadnego znaku. 
Wójt Z. Kołodziejski  -   powiedział, Ŝe w tej kwestii pewne kroki są juŜ podjęte. Na sesji 
Rady Gminy w miesiącu marcu br. obecny  był Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych              
i sprawę znaków na drogach  miał załatwić. 
W sprawie profilowania dróg poinformował, Ŝe w związku z pogrzebem w Nowym 
Przewodowie równiarka pracowała wcześniej półtora dnia. Dzisiaj przyszła ponownie              
i  będzie profilować drogi aŜ zrobi.  
Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Gzy za rok 2008 stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 
Uchwała Nr 34/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym przez Wójta Gminy Gzy 
sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2008 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu.     
Ad. pkt 2. 
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan -  odczytał projekt uchwały o opinii wykonania przez 
Wójta Gminy budŜetu za rok 2008 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 3/09 o opinii wykonania przez Wójta Gminy budŜetu za rok 2008 i w sprawie 
wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy – która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
      Wobec wyczerpania się porządku obrad o godz. 11.10 Przewodniczący zamknął 
posiedzenie Komisji.  
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