
   Protokół nr 72/14 z dnia 1 października 2014 r.                         

Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy 
Trzcianki za I półrocze 2014 r.

Temat kontroli:
Analiza wykonania budżetu Gminy Trzcianka za I półrocze 2014 r.

Termin przeprowadzonej kontroli:
11 września 2014 r.

Materiały analizowane przez komisję:
1. Zarządzenie Burmistrza nr 179/14 z 28.08.2014 r. w sprawie informacji o przebiegu 

wykonania budżetu gminy Trzcianka oraz informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowych instytucji  kultury za pierwsze półrocze 2014 r.  wraz 
z załącznikami 1-13

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 r.
3. Uchwała  RIO  nr  SO.0953/39/13/Pi/2014  z  19.09.2014  r.  w  sprawie  opinii 

o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
4. Odpowiedzi na wnioski i uwagi komisji.

Ustalenia i wnioski komisji z kontroli:  
Na podstawie analizy w/w udostępnionych materiałów i wyjaśnień Skarbnika Gminy 

Komisja stwierdza, że: 

1. Dochody budżetowe ogółem zrealizowane zostały w 55,37 % i  nie  wykazują 
zagrożeń pełnej ich realizacji  w poszczególnych działach. Wyjątkiem są dochody majątkowe 
wykonane w 81,30 %, co wskazuje na możliwość ich lepszego od zaplanowanych wykonania. 

2. Wydatki  zrealizowano ogółem w wysokości 51,07 %. Tylko 28,73 % wynosi 
wykonanie wydatków majątkowych. Jednocześnie Komisja przyjmuje informację Skarbnika 
nie stwierdzając zagrożeń wykonania zaplanowanych wydatków majątkowych. Zaplanowane 
zadania  są  realizowane  natomiast  w  większości  ich  finansowe  rozliczenie  nastąpi  w  II 
półroczu. Gmina zachowała w I półroczu płynność finansową.

3. Komisja stwierdza również, że niska realizacja wydatków z funduszu sołeckiego 
tylko 26,54% jest wynikiem zaangażowania sołectw w realizacji zaplanowanych zadań.  

4. Dotacje otrzymywane do budżetu realizowane są prawidłowo.

5. Dotacje przekazywane z budżetu również zrealizowano w prawidłowej wysokości.

6. Wykonanie wydatków na oświatę i wychowanie należy uznać za prawidłowe  i 
wynosi 50,76 % zaplanowanych środków. Jednocześnie zgodnie z informacją Skarbnika, aby 
zrealizować wszystkie potrzeby  konieczne będzie zwiększenie planu wydatków w dziale 801.

7. Działalność MGOPS
Przekazana informacja kierownika MGOPS nie wykazuje nieprawidłowości. Różnice 

występujące w wykonaniu wydatków spowodowane są realizacją rzeczywistych potrzeb nie 
zawsze możliwych do przewidzenia na etapie planowania budżetu.



8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w jednostkach kultury
W TDK realizacja planu finansowego przebiega prawidłowo. 
W Bibliotece publicznej realizacja planu finansowego przebiega prawidłowo. 
 W Muzeum realizacja planu finansowego przebiega prawidłowo. 

9. Opinia RIO 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Zespół w Pile wydał opinię pozytywną o 

przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r. bez uwag.
 

Zapisy  przyjęto  w  głosowaniu:  za-  7,  przeciwko-  0,  wstrzymało  się-  0.  Głosowało-   7 
radnych.
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