
Protokół Nr 3/08 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 10 kwietnia 2008 roku, w pokoju Wójta Gminy 

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. ElŜbieta Głowacka             - Skarbnik Gminy 

3. Marianna Filipowicz          - Przewodnicząca Rady Gminy 

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – o godz. 10.15 otworzył posiedzenie, powitał 

członków Komisji  i zaproszonych gości. Odczytał proponowany porządek obrad: 

1. Ocena sprawozdania z wykonania budŜetu gminy  za 2007 rok. 

2. Podjęcie uchwały o opinii wykonania przez Wójta Gminy budŜetu za 2007 rok i w 

sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy. 

Ad. pkt 1 

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe sprawozdanie z wykonania budŜetu 

Gminy Gzy za rok 2007 otrzymali wszyscy członkowie Komisji, jak równieŜ zostało 

przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ciechanowie. Materiał został opracowany 

obszernie i szczegółowo.  W dniu 25.03.2008 r. gmina otrzymała uchwałę RIO  w sprawie  

wydania  opinii o przedłoŜonym sprawozdaniu. PowyŜszą uchwałę otrzymali równieŜ 

członkowie Komisji. Opinia jest pozytywna.  

Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz – zwróciła uwagę na niskie wykonanie 

planu w dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport. 

Wójt Z. Kołodziejski  – poinformował, Ŝe w powyŜszym dziale jest faktycznie niskie 

wykonanie -  20,7%. Jednak  w tym roku jest to nadrabiane. Gmina ruszyła z róŜnymi  

turniejami. 

Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka – uzupełniając  wypowiedź Pana Wójta, powiedziała, 

Ŝe dochody za rok 2007 według planu wykonane zostały dobrze.  Globalnie wykonaliśmy 

100,6% . Gmina Gzy jest gminą specyficzną,  gdzie dochody są głównie usytuowane              

z subwencji i dotacji, natomiast dochody własne są niewielkie i  stanowią tylko 20%.  
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ZadłuŜenie gminy na dzień 31.12.2007 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 

33,3%. Wynik budŜetu za rok 2007 (wolne środki)  - 688.173,67 zł.     

Są to środki , które pozostały z wydatków głównie bieŜących,  z dochodów ponadplanowych. 

Środki te pozwolą na spłatę kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych. Jeśli chodzi o wydatki, 

to są wykonane nieco niŜej. NiŜsze wykonanie wydatków w niektórych działach,  wynikało     

z wydatków bieŜących gminy.  ZałoŜone zadania  inwestycje w planie finansowym na rok 

2007 przy udziale środków własnych, poŜyczek, kredytów i dotacji z budŜetu państwa zostały 

wykonane w 100% . Wracając do niskiego wykonania planu wydatków w dziale Kultura 

fizyczna i sport, wyjaśniła, Ŝe niskie wykonanie wynika z tego, Ŝe w gminie nie ma osoby 

odpowiedzialnej, która  zajęłaby się sprawami sportu i organizowała turnieje. Poinformowała, 

Ŝe niŜsze wykonanie planu jest równieŜ w działach – Gospodarka komunalna i działalność 

usługowa oraz w  dziale Oświata i wychowanie.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – uznała, Ŝe nie ma rozbicia na  oświetlenie i  konserwację 

urządzeń na drogach gminy Gzy. Zapytała, przez ile lat gmina ma płacić za konserwację ? 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe  dane dotyczące oświetlenia i konserwacji  wykazane 

są w rozbiciu w sprawozdaniu tabelarycznym z wykonania budŜetu gminy -   §4260 i 4270. 

Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe za konserwację oświetlenia  mamy płacić do  marca 

2010 r.   

Przewodnicząca M. Filipowicz – zapytała, czego dotyczą zobowiązania niewymagalne? 

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe cały budŜet zamknął się zobowiązaniami 

niewymagalnymi na kwotę -  224.555 zł. Zobowiązania dotyczą naliczonych trzynastek dla 

wszystkich pracowników za rok 2007,  a wypłaconych w I kwartale roku 2008 wraz                

z naliczonymi składkami ZUS oraz drobnych faktur, które wpłynęły w styczniu br.,  a 

sprzedaŜ nastąpiła w grudniu roku ubiegłego.  

Przewodnicząca M. Filipowicz – zapytała, czy były wydatkowane środki na monitoring 

obiektu w Ołdakach? 

Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe  pewna kwota była wydatkowana na monitoring, 

ale obecnie  monitorowania obiektu  nie ma.   

Przewodnicząca M. Filipowicz - zapytała, czego dotyczą opłaty związane z gospodarką 

odpadami – kwota 10.966,12 zł.  

Wójt Z. Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe w 2007 r. odbyła się kontrola byłego wysypiska 

odpadów.  

- 3 - 



 

Gmina musiała zapłacić za odpady, które  były i są na wysypisku śmieci.    Z wpłaconej 

kwoty,  połowa środków wróciła  do budŜetu gminy. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – jej zdaniem, duŜa kwota jest wydatkowana za pobyt naszej 

mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej. 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe osoba ta przebywa w Domu Kombatanta           

w Ciechanowie, gdzie jest wysoka opłata. Mieszkanka na pewno ma jakieś świadczenie, ale 

jeŜeli  do dofinansowania nie ma Ŝadnej rodziny,  to do utrzymania tej osoby dopłaca gmina.   

Przewodnicząca M. Filipowicz – zapytała, czym jest spowodowane  niewykorzystanie 

środków w rozdziale 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli? 

Skarbnik E. Głowacka  - odpowiedziała, Ŝe dzisiaj nie potrafi odpowiedzieć z czego wynika 

niewykorzystanie środków, ale postara się  to wyjaśnić. 

Przewodnicząca M. Filipowicz -  zwróciła uwagę na wykonanie napraw bieŜących 

(wymiana instalacji elektrycznej, naprawa resorów, amortyzatorów) autobusu 

eksploatowanego 18 lat.  Wydatkowana kwota wynosi  -  8.393,72 zł.  

Członek Komisji Mariusz Mordwi ński – zapytał,  czy nie wypada się zastanowić, czy nie 

podpisać umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej? Jego zdaniem,               

w autobusie ,    w którym dowoŜeni są uczniowie nie ma  podłogi.  

Wójt Z. Kołodziejski  – poinformował, Ŝe w tym roku równieŜ wystąpił o przydzielenie dla 

gminy „gimbusa”. Zaznaczył, Ŝe rok 2008 ma być podobno ostatnim rokiem, w którym mają 

być przydzielane  te autobusy szkolne. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – zapytała, ile podatku płaci Zakład Energetyczny od linii 

trakcyjnych? 

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe podatek ogółem od nieruchomości od osób 

prawnych – dochody wynosi -  235.000 zł.  

Członek Komisji Wiesław Światkowski – zgłosił awarię lampy świecącej   się przez            

24 godz. na dobę  przy przystanku w Słończewie oraz zalanie przez wodę skrzyŜowania na 

drodze powiatowej w Szyszkach. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – podkreśliła, Ŝe jest duŜa kwota zaległości podatkowych.  

Skarbnik  E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe w stosunku do roku ubiegłego zaległości 

zmniejszyły się. Przyczyną opóźnienia w wystawianiu tytułów i upomnień było zbyt 

pobłaŜliwe traktowanie podatników i czekanie, Ŝe  zaległe kwoty wpłacą sami.  W tym roku 

upomnienia zostały wystawione i wysłane szybciej. 
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Jednocześnie nadmieniła, Ŝe  w 2008 r. z uwagi na wyŜszą cenę 1  Ŝyta przyjętą do obliczania 

podatku, kwota zaległości moŜe wzrosnąć. Natomiast, jeśli chodzi o podatek od osób 

prawnych,  to  zaległości nie ma.  

Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy Gzy za 2007 rok -  stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr 17/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: wydania opinii o przedłoŜonym przez Wójta Gminy Gzy 

sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2007 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 2007 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 2/08 o opinii wykonania przez Wójta Gminy budŜetu za rok 2007 i w sprawie 

wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy – która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

      Wobec wyczerpania się porządku obrad o godz. 11.20 Przewodniczący zamknął 

posiedzenie Komisji.  

  
 
Protokołowła:                                                                              Przewodniczył:  
                                                                                                    Przewodniczący  
                                                                                                  Komisji Rewizyjnej   
Zofia Pszczółkowska                       
                                                                                                   
                                                                                                    Zdzisław Sierzan             
                                      
 


