
Protokół Nr 7/10 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy 
odbytego w dniu 09 kwietnia 2010 roku 

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

 
             W posiedzeniu  udział wzięli  członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz goście zaproszeni: 
1. Barbara Polańska                  - Zastępca Wójta 
2. ElŜbieta Głowacka                - Skarbnik Gminy 
3. Marianna Filipowicz             - Przewodniczący Rady Gminy 
Przewodniczący Komisji Zdzisław Sierzan – o godz. 10.20 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 2009 rok. 
2. Podjęcie uchwały o opinii wykonania przez Wójta budŜetu za rok 2009 i w sprawie  
    wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy. 
Ad. pkt 1. 
Zastępca Wójta Barbara  Polańska  -  powiedziała, Ŝe rok 2009 dla wszystkich 
pracowników   i dla niej był rokiem wyjątkowym, bardzo  trudnym i stresującym. ZłoŜyło się 
na to wiele czynników w tym choroba Pana Wójta i zmiany kadrowe. Pracowaliśmy               
w nowym składzie i borykaliśmy się wspólnie z problemami.   W celu realizacji budŜetu roku 
2009  decyzje podejmowane były wspólnie z Panią Skarbnik. Zrealizowania budŜetu roku  
2009 w całości   nie udało się, w związku z tym pewne zadania zostały przeniesione na 
obecny rok 2010 i będą realizowane w tym roku.  Chodzi tu między innymi o przebudowę 
drogi gminnej śebry Falbogi – śebry Wiatraki, która była niewykonana z przyczyn 
atmosferycznych a obecnie jest w trakcie realizacji. Nadmieniła, Ŝe przybywają wciąŜ nowe 
zadania  i obowiązki, kadra urzędu się nie zwiększa, pracy jest bardzo duŜo  a zarobki 
pracowników są bardzo skromne. 
Następnie o zabranie głosu poprosiła  Skarbnika Gminy Panią ElŜbietę Głowacką. 
Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka – poinformowała, Ŝe co roku Wójt Gminy przedkłada 
sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za dany rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej celem zaopiniowania, a Komisja Rewizyjna zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium bądź nie udzielenie do Rady 
Gminy. Wniosek ten jest równieŜ przekazywany do RIO i wraca z opinią do Rady Gminy. 
Nadmieniła, Ŝe opinia o wykonaniu budŜetu z RIO jeszcze nie nadeszła  ale myśli, Ŝe do Sesji 
Rady Gminy na pewno wpłynie. Następnie omówiła ogólnie   trudności, które  miały 
bezpośredni wpływ na wykonywanie budŜetu.  Uznała, Ŝe wszystko szło z trudem, poniewaŜ 
kadra jest nowa i jest mało pracowników w porównaniu do innych gmin. Jej zdaniem , na 
pewno rozszerzenie kadry przyniosłoby lepsze efekty pracy i przełoŜyłoby się na wyniki, ale 
były opory i nie było widziane, Ŝeby zwiększyć kadrę. 
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Jeśli chodzi o dochody  to w stosunku do planu w roku 2009 zostały wykonane bardzo dobrze 
99,78%.   Składany był  wniosek o uzyskanie środków w ramach regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 ale środków nie uzyskaliśmy na 
inwestycję. W związku z tym zmiana planu była diametralnie bardzo wysoka, poniewaŜ 
wartość zadania wynosiła ponad 2.000.000 zł. i miała znaczenie w budŜecie. 
Struktura dochodów budŜetu gminy za rok 2009 przedstawiała się następująco: 
1. Dochody własne – 22,92% 
2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieŜących – 3,10% 
3. Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami – 17,62% 
4. Subwencje – 51,76% 
5. Dotacje z budŜetu Województwa Mazowieckiego oraz innych Funduszy na dofinansowanie 
    zadań inwestycyjnych – 3,71% 
6. Dotacje z Narodowej Biblioteki  na wydatki bieŜące – 0,02% 
7. Dotacje rozwojowe na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących 
    z budŜetu Unii Europejskiej – 0,87%   
W dziale Rolnictwo i Łowiectwo uzyskane dochody  wynosiły 99,97%. 
W dziale Transport i łączność  - 99,35%  -  dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych i budŜetu Województwa Mazowieckiego. Gospodarka mieszkaniowa  - 
97,71%. Administracja publiczna – 111,83 zł. Urzędy Naczelnych organów władzy 
państwowej – 99,62%. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – 
100,0%. Gmina uzyskała dotację celową na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP Szyszki. RównieŜ bardzo dobrze zostały wykonane dochody od osób prawnych i osób 
fizycznych – 99,19%. Podatki spływają dobrze.  Zmniejszają się zaległości w stosunku do 
poprzednich lat. Zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 
fizycznych – 34.359,58 zł. obejmują 85 podatników z tego odroczono 4 podatnikom na kwotę 
1.179 zł. Kwota zaległości wymagalnych wynosi - 33.180,58 zł. Są to zaległości z lat 
ubiegłych – 15.328,04 zł. i zaległości za 2009 r. – 17.852,54 zł. NaleŜności  z tytułu 
przypisanych odsetek od zaległych podatków – 9.228 zł.  Podatek od nieruchomości ogólnie 
wpływał równieŜ dobrze. Mniejszy był w Telekomunikacji Polskiej SA Warszawa w związku 
z obniŜeniem wartości budowli. Skutki obniŜenia górnych stawek podatków za 2009 r. – 
447.821,10 zł. w tym w podatku od nieruchomości – 133.888,20 zł., podatku od środków 
transportowych – 36.326 zł. , podatku rolnego 277.606,10 zł. Skutki udzielonych zwolnień     
w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 134.199 zł., w podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych – 29.760 zł. Umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych  
decyzjami Wójta Gminy – 17.283 zł.  Subwencje spłynęły w 100%. Uzyskaliśmy równieŜ 
49.000 zł. - były złoŜone 2 wnioski o środki z rezerwy części oświatowej. W dziale Oświata                    
i wychowanie dochody wykonano w wysokości  95,88 %. Była tu realizacja programu 
rządowego „Radosna szkoła”    - 17.967 zł., odsetki od środków na rachunku bankowym i za 
wynajem sali gimnastycznej – 4.245,39 zł.  W Pomocy społecznej planowane dochody – 
1.583.573,20 zł. wykonanie - 100,03%. Są to głównie zadania rządowe zlecone gminie, 
odsetki na rachunku bankowym, dochody z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych 
ściągniętych przez komornika  i dotacja rozwojowa na realizację projektu pn.”Przyszłość 
zaleŜy od Ciebie”.  W Edukacyjnej opiece wychowawczej dochody wykonano  w 96,05%. Są 
to dotacje na stypendia dla uczniów – 66.085 zł i na dofinansowanie zakupu podręczników – 
5.470 zł. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonie 100%. Jest to 
otrzymana dotacja celowa od Ministra Kultury za zakup ksiąŜek w kwocie 1.700 zł.     
W związku z tym, Ŝe nie  uzyskaniem środków z RPOWM plan uległ zmniejszeniu po stronie 
dochodów i wydatków a zadanie zostało przesuniętego realizacji w latach następnych. 
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Wydatki zostały wykonane w 88,89%. Wiązały się z trudnościami w realizacji zadań 
inwestycyjnych spowodowanymi nasilającymi się opadami deszczu i niedyspozycją Pana 
Wójta. W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonanie - 75,54%. ZawaŜyła tu sprawa 
oczyszczalni ścieków. W planie  zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji i inne prace 
przygotowawcze budowy gminnej oczyszczalni ścieków”  nie zostało wykonane. Prowadzone 
były wstępne rozmowy  jednak lokalizacja nie została ustalona , nie doszło do podpisania 
umowy  i środków nie wydatkowano. Rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gzy 
Wisnowa była z roku 2008 i udało się to zrealizować. Gmina na ten cel uzyskała dotację         
z BudŜetu Województwa Mazowieckiego  w kwocie 50.000 zł. Zadanie pn. „Budowa 
przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w Gzach”   wynikło  w trakcie realizacji 
budŜetu. Wykonał je Zakład Usług Wodnych w Mławie za kwotę 4.530,30 zł.  W dziale 
Transport   i łączność wykonanie -  92,51% w tym wydatki niewygasające  -193.300 zł. 
Chodzi tu o przebudowę drogi gminnej śebry Falbogi – śebry Wiatraki, która będzie 
realizowana w tym roku.   Wydatki bieŜące – 161.848,43 zł. wiąŜą się z wszystkimi 
wydatkami bieŜącymi      ( Ŝwirowanie dróg, remonty, odśnieŜanie) z wyjątkiem remontu 
mostu w Słończewie.  
W wydatkach majątkowych zadanie „Przebudowa  drogi gminnej Skaszewo Nowe – 
Sulnikowo”,  zostało przesunięte do realizacji  w latach następnych w związku                         
z nieotrzymaniem środków. Planowane koszty - 2.416.103 zł.  W roku 2009 były prowadzone 
prace przygotowawcze tj. mapy, studium wykonalności , projekty, kosztorysy. 
Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski – Begno została zrealizowana. Poniesiono 
nakłady - 271.324,54 zł. w tym pomoc finansowa z BudŜetu Województwa Mazowieckiego – 
193.000 zł , środki gminy - 78.324,54 zł.   
Przebudowa drogi gminnej Porzowo-Kozłowo – ogółem planowane nakłady finansowe          
w 2009 r. – 310.000 zł . , wykonane - 298.250.87 zł. w tym dotacja z Wojewódzkiego 
Funduszu Gruntów Rolnych - 53.377 zł., środki gminy - 244.873,87 zł. 
Przebudowa drogi gminnej śebry Falbogi – śebry Wiatraki  okres realizacji 2009-2010. 
Planowane nakłady w roku 2009 – 170.000 zł, wykonanie - 1.700 zł.  na opracowanie 
kosztorysu. Pozostała kwota została przesunięta jako środki niewygasające z terminem 
realizacji 30.08.2010 r. Gmina równieŜ udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego  
na kwotę  144.484 zł. w tym na przebudowę drogi powiatowej Łady – Winnica  na odcinku 
Łady – Zalesie  w kwocie 44.484 zł., na przebudowę drogi powiatowej Bulkowo-
Przewodowo w kwocie 40.000 zł. i przebudowę chodnika w miejscowości Szyszki w kwocie 
60.000 zł. W dziale Gospodarka komunalna wykonanie - 19,09%. Było tu głównie 
wznowienie granic działek we wsi Gzy, Gotardy i Ołdaki, przeglądy techniczne budynków, 
wypisy z rejestru gruntów. Dodała, Ŝe był planowany dalszy remont budynku socjalnego        
w Gzach. Jednak powstały trudności związane z uzyskaniem zgody właściciela gruntów 
graniczących z budynkiem.  Przyczyniło się to do przedłuŜenia terminów. Zadanie jest 
planowane do realizacji w tym roku. 
W działalności usługowej wykonanie - 42,29%. Planowano więcej projektów decyzji                 
o warunkach zabudowy a wydano 45 projektów. W związku z tym nastąpiły oszczędności.   
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 8.906 zł. 
W dziale Administracja publiczna na plan - 1.425.081 zł. wykonano - 1.325.866,87 zł.                
tj. 93,04 %. Wydatki związane są z utrzymaniem urzędu. W wydatkach majątkowych 
opracowanie dokumentacji projektowo technicznej i kosztorysu na remont budynku Urzędu 
Gminy – 29.092,02 zł. Zadanie te zostało zdjęte z planu. W dziale 751 Urzędy naczelnych 
organów władzy państwowej wykonanie 99,62% - zadania zlecone. 
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W dziale bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpoŜarowa wykonanie - 82,57%. Jest to 
utrzymanie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych i wydatki z zakresu obrony cywilnej – 400 zł.  
Gmina udzieliła pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w kwocie 12.000 zł. 
na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego policyjnego w wersji oznakowanej. Na 
zarządzanie kryzysowe wydano 399 zł.       
W dziale dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem 
wykonanie – 94,09%. W dziale  Obsługa długu publicznego – 66,94%. Kredyt był brany       
w transzach i zmniejszyły się odsetki.  W dziale róŜne rozliczenia – planowana rezerwa 
14.900 zł. wykonanie – 0%. W dziale Oświata i wychowanie wykonanie wydatków – 89,85% 
w tym wydatki majątkowe – 65,80% i wydatki bieŜące w poszczególnych szkołach. 
W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan - 42.150 zł. wydatkowano – 37.55,96 zł.  Środki  
pozyskane przez gminę pochodzą z pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   
jest realizowany głównie w szkołach. 
W dziale Pomoc społeczna wykonanie – 96,45%.  Zadanie  jest znaczące w budŜecie. Środki 
pochodzą głównie z budŜetu państwa.  NałoŜone zadania realizowane przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. GOPS realizuje równieŜ projekt „Przyszłość zaleŜy od Ciebie”. Jest to 
ogrom pracy związanej ze sprawozdawczością, przepływem informacji. Zadania własne 
realizowane są  ze środków gminy. Są to zasiłki celowe, oplata za pobyt naszej mieszkanki    
w Domu Pomocy Społecznej, doŜywianie dzieci, utrzymanie GOPS i wydatki związane            
z organizacją prac społecznie uŜytecznych dla bezrobotnych przy udziale środków                  
z Powiatowego Urzędu Pracy.  
W edukacyjnej opiece wychowawczej wykonanie – 96,05%. Jest to pomoc materialna             
o charakterze socjalnym dla uczniów, którzy spełniają określone warunki. Z pomocy tej 
skorzystało 94 uczniów w I półroczu i 78 uczniów w II półroczu. Zakupiono równieŜ dla 30 
uczniów podręczniki szkolne w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”. 
W dziale gospodarka komunalna wykonanie wydatków – 73,84%. Wydatki związane są  
z opłatą za energię, opracowaniem dokumentacji projektowej na rekultywację wysypiska 
śmieci w Grochach – Serwatkach, wyłapywaniem bezdomnych psów, zakup farby do 
odnowienia przystanku w Szyszkach.  
W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  wykonanie - 74,54%. Jest to dotacja dla 
bibliotek, utrzymanie bieŜące świetlicy wiejskiej  biblioteki w Gzach. Zaplanowane były 
równieŜ środki na  wydatki związane z opracowaniem gminnej ewidencji zabytków. 
Ewidencję miała zrobić instytucja z zewnątrz.  
W ramach własnej kadry pracownicy opracowali ewidencję w ramach zatrudnienia.              
W związku z tym środki w kwocie 15.000 zł. pozostały w budŜecie gminy.  
W dziale kultura fizyczna i sport wydatki wykonano w 87%. 
W planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach główne załoŜenia to 
utrzymanie. Zatrudnienie wynosi 1i 1/2 etatu (GBP w Gzach i GBP w Gzach Filia                  
w Skaszewie). Z dotacji uzyskanych przez Panią Kierownik GBP od Ministra Kultury           
w wysokości 1.700 zł. zostały zakupione ksiąŜki. Nadmieniła, Ŝe w poprzednich latach Pani 
Kierownik otrzymywała dotację w wysokości ok. 5.000 zł.  W tym roku ze względu na 
oszczędności nie wiadomo, czy w ogóle dostaniemy dotację. 
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – przeglądając sprawozdanie  powiedział, Ŝe  jego 
zdaniem na niektóre sprawy powinny być ograniczone wydatki np. w oświacie gdzie koszt 
utrzymania 1 ucznia w Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach wynosi 13.000 zł., 8.000 zł 
w PSP w Przewodowie, 14.000 zł. w PSP w Skaszewie.  
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DowoŜenie uczniów do szkół to kwota  ok. 200.000 zł. Dla uczniów zakupiono 188 biletów. 
Następnie zapytał, czy bilety przysługują wszystkim, czy kto dojeŜdŜa  musi mieć bilet?  
Zastępca Wójta B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe bilety zakupywane są zgodnie                             
z ustawą o systemie  oświaty i wszystkim uczniom nie przysługują.  
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – uznał, Ŝe w tym roku nie będzie ograniczenia 
wydatków w szkołach, poniewaŜ  wnioski  w sprawie likwidacji szkół moŜna było składać do 
końca lutego a  wiadomo,  Ŝe jest to okres przed wyborami samorządowymi.  
Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – powiedziała, Ŝe postulowaliśmy, Ŝeby ewentualnie   
pozostawić dwie szkoły podstawowe i jedno gimnazjum, ale zdaje się to być nierealne. 
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – był zdania, Ŝe jeŜeli oświata będzie na garnuszku 
gminy, to przed wyborami nikt się nie podejmie likwidacji jednej ze szkół podstawowych.  
Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – powiedziała, Ŝe jeŜeli  tylko spróbować cokolwiek     
zrobić w tej sprawie, to bez ochrony  nie ma  się  co pokazywać. 
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – uznał, Ŝe jeŜeli zwierzchnictwo miałoby Kuratorium, 
nie byłoby Ŝadnej dyskusji.  
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe jeśli chodzi o likwidację jednostek to  
poprzednio Kuratoria teŜ były bardzo wstrzemięźliwe. Tylko w pierwszym rzucie, kiedy 
weszła ustawa było to trochę bezboleśnie  jak np. w Pękowie. Natomiast,  kiedy później 
zaczęto likwidować szkoły były powaŜne opory ze strony rodziców. Nikt nie patrzył jakie są 
koszty tylko pod uwagę brał dobro dziecka tj. Ŝe dziecko musi być dowoŜone daleko do 
szkoły a dobre warunki są blisko, Ŝe nauczyciele dobrze prowadzili zajęcia lekcyjne. Jej 
zdaniem, w podejmowaniu decyzji o  likwidacji szkoły  Wójt i Rada   Gminy są ograniczeni, 
poniewaŜ ma tu wpływ społeczeństwo. 
Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – była zdania, Ŝe jeŜeli chodzi o odległości to nie jest 
istotne. 
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – uznał, Ŝe radni z rejonu Szyszk  nie będą za tym , 
Ŝeby likwidować szkołę w Skaszewie. 
Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – jej zdaniem,  chodzi o lokalizację. 
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – przypomniał, Ŝe  kiedyś  rozmawiali, Ŝeby  
zlikwidować Publiczną Szkolę Podstawową  w Skaszewie, dzieci przenieść do PSP w Gzach  
a   Urząd Gminy, przenieś do Skaszewa. Wówczas   byłoby bez remontu budynku urzędu.  
Członek Komisji W. Światkowski – dał odczuć, Ŝe  nie byłby zadowolony z likwidacji PSP  
w Skaszewie. 
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – poinformował, Ŝe na likwidacji PSP w Skaszewie 
zaoszczędziłoby się 400.000 zł.  
Członek Komisji W. Światkowski – zapytał, czumu by tak nie zlikwidować PSP                  
w Gzach? 
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – odpowiedział, Ŝe w Gzach musi być  Publiczne 
Gimnazjum i jest  hala sportowa. 
Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – jej zdaniem,  jeśli chodzi o odległości to z Gotard do 
Gzów jest 14 km, a dzieci z Bórz mają 3,5 km do PSP w Skaszewie i 3,5 km do PSP              
w Gzach. 
Z Woli Ostaszewskiej gm. Sońsk dojeŜdŜa trochę ponad 30 dzieci, a z Gzów i Gzy-Wisnowa  
jest 10 dzieci, a do PSP w  Przewodowie odległość jest podobna. W związku z tym Ŝadnych 
odległości nie moŜna uŜyć jako argumentu, Ŝe dzieci z Gzów będą miały daleko, poniewaŜ 
jest to bzdura. Uznała, Ŝe gdyby zlikwidować PSP w Gzach, to  na dole  teŜ zostają sale i teŜ 
moŜna byłoby przenieść Urząd Gminy.  Jej zdaniem, byłoby to najlepsze rozwiązanie. 
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Przewodniczący Komisji Z. Sierzan -  uznał, Ŝe kiedy w PSP w Gzach odbywały się Sesje       
a była przerwa dla dzieci,   nie moŜna było usłyszeć własnego głosu. 
Skarbnik E. Głowacka – wracając do oświaty, powiedziała, Ŝe kwestia dalszej realizacji 
zarządzenia odnośnie badania i wyrównywania średniej płacy, która ma miejsce,  została 
rzucona.  Nikt na posiedzeniu komisji nie pyta , czy gmina ma pieniądze, czy ich nie ma. 
JeŜeli nauczyciel nie otrzyma wymaganego wynagrodzenia to pójdzie do sądu pracy. Dodała, 
Ŝe trochę czytała na ten temat, Ŝe w tej chwili,  jest powołana komisja, która pracuje nad nową 
zmianą ustawy Karta Nauczyciela , która inaczej ma się nazywać ale jej zdaniem,  związki 
zawodowe są tak silne, Ŝe nie pozwolą zmienić zasad i przywilejów, które mają nauczyciele. 
UwaŜała, Ŝe nie da się tego przeskoczyć. Uznała, Ŝe  Wójt o tyle jest tym związany, Ŝe  musi 
liczyć się z opinią społeczeństwa, a to uderza we finanse gminy. Następnie zapytała jak od 
stycznia 2011 r. pogodzić ustawę o finansach publicznych, która wejdzie,  gdzie wydatki 
bieŜące mają być zrównane z dochodami bieŜącymi? Jej zdaniem,  będzie problem, poniewaŜ 
kredyt moŜna tylko pobierać na wydatki majątkowe a u nas wydatki bieŜące nie równają się 
dochodom bieŜącym. Dalej zapytała,  jakie zrobić cięcia wydatków, Ŝeby wszystko 
funkcjonowało? Jej zdaniem,  decyzje wtedy będą bolesne, a ustawa która mówi, Ŝe  budŜet 
nie będzie uchwalony jeŜeli wydatki bieŜące  nie będą równe dochodom na pewno nie będzie 
zmieniona. Nie wie,  jakie będą tego konsekwencje. 
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan -   powiedział, Ŝe będą rozwiązywane gminy. 
Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – uznała, Ŝe nie tylko nasza gmina wchodzi w grę.   
Skarbnik E. Głowacka – nadmieniła, Ŝe w trakcie przygotowywania budŜetu na rok 2010 
w oświacie zostały tylko sztywne wydatki. Nie widzi, Ŝeby w tym roku dalej przekazywać 
środki oświacie i remontować. UwaŜała, Ŝe trzeba remontować tylko to,  co jest konieczne 
bez Ŝadnych powaŜnych remontów. Uznała, Ŝe to samo będzie od stycznia 2011r.  Jej 
zdaniem, jeŜeli oświatę utrzymujemy w takiej wersji jakiej mamy , to z czegoś trzeba 
zrezygnować i wszyscy muszą to zrozumieć. 
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – był zdania, Ŝe przed dyskusją nad budŜetem Pani 
Wójt powinna wyjść z inicjatywą i  powiedzieć o sytuacji jaka jest obecnie, Ŝe musimy 
ograniczyć oświatę albo zlikwidować jedną ze szkół podstawowych, albo podjąć inne 
działania, poniewaŜ papier tak nie odzwierciedla jak słowa. 
Skarbnik E. Głowacka – uznała, Ŝe z wnioskiem powinien wystąpić Wójt Gminy, a Rada 
popiera lub nie popiera wniosku. Podkreśliła, Ŝe trzeba liczyć się ze społeczeństwem i jego 
opinią. Przypomniała, Ŝe jest to okres przedwyborczy, a Pan Wójt nie chciał wystąpić                
z wnioskiem o likwidację szkoły. UwaŜała, Ŝe  odchodzi z zamiarem przejścia na emeryturę       
i na razie nie widział takiej potrzeby.  
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – uznał, Ŝe Pan Wójt wiedział, Ŝe jest taka potrzeba 
tylko nie chciał „wsadzać kij w mrowisko”. 
Skarbnik E. Głowacka - jej zdaniem, ktokolwiek przyjdzie i będzie chciał to zmienić będzie 
miał powaŜne problemy i nie wie , czy dojdzie likwidacji jednej szkoły podstawowej. Nie wie 
teŜ jak ułoŜy się Rada Gminy. Stwierdziła, Ŝe będzie to bardzo trudne. Nie wie czy np. 
likwidacja PSP w Gzach i przeniesienie uczniów do PSP w Skaszewie będzie zadawalała 
społeczeństwo,  iŜ z inicjatywą budowy szkoły wystąpili  i pomagali w realizacji mieszkańcy 
Gzów.  
Dodała, Ŝe utrzymanie kaŜdego budynku  kosztuje,   a szkoła  to   inwestycją, która gminie nie 
przynosi dochodu. Podkreśliła, Ŝe w tamtych latach dzieci było duŜo, po 3 klasy jednego 
rocznika. Obecnie doszło do sytuacji, Ŝe dzieci jest mało. 
Sprawozdanie z  wykonania budŜetu Gminy Gzy za 2009 r. stanowi załącznik nr 2  do 
niniejszego protokołu.    
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Ad. pkt 2. 
Przewodniczący Komisji Z. Sierzan -  odczytał projekt uchwały o opinii wykonania przez 
Wójta Gminy budŜetu za rok 2009 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 4/10 o opinii wykonania przez Wójta Gminy budŜetu za rok 2009 i w sprawie 
wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy – która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 
      Wobec wyczerpania się porządku obrad o godz. 11.35 Przewodniczący zamknął 
posiedzenie Komisji.  
  
 

Protokółowała:                                                                           Przewodniczący                 
                                                                                                Komisji Rewizyjnej   
                                                                                                                         
Zofia Pszczółkowska                                                                  Zdzisław Sierzan 

 
 
 
 
 
 


