
Protokół Nr 11/15

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2015 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki,

2. Skarbnik Gminy Bożena Niedźwiecka,

3. Zastępca Skarbnika Gminy Joanna Zieńko.

Posiedzeniu  przewodniczyła  Jadwiga  Durejko  –  Przewodnicząca  komisji. 
Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 8/15 z 11 maja 2015 r. 

3. Kontrola przedłożonych materiałów celem wypracowania opinii o 
sprawozdaniu  z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2014.

4.  Wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia witając zebranych dokonała radna Jadwiga Durejko – 
Przewodnicząca komisji.

Ad. 2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 8/15 z 11 maja 2015 r. 

Protokół nr 8/15 z 11 maja 2015 r. został przyjęty jednogłośnie., Glosowało 3 
radnych. 

Ad. 3. Kontrola przedłożonych materiałów celem wypracowania opinii o 
sprawozdaniu  z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2014.
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Przewodnicząca komisji zapoznała z wnioskami jakie skierowała do Burmistrza 
Trzcianki:

1) Sprawozdanie  z  przeprowadzonych  kontroli  za  2014  r.  organów 
kontrolnych w tym kontroli wewnętrznej,

2) Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na koniec roku ogółem z wszystkich 
działów  stanowiły  kwotę   6.085.767,31  zł.    w  tym  zaległości 
4.516.346,53  zł.   Największe  zaległości  występują  w  dziale  700 
gospodarka mieszkaniowa 2.563.962,15 oraz w dziale 756 dochody od 
osób  prawnych  i  fizycznych  1.739.879,76  zł.    Czy  prowadzone  jest 
postępowanie zmierzające do odzyskania należności? Jeśli postępowania 
są prowadzone, to jaka jest ich skuteczność,

3)  Wyjaśnić  niskie  wykonanie,  względnie  niewykonanie  zaplanowanych 
zadań zapisanych w załączniku nr 8 do Zarządzenia Burmistrza  Nr 58/15 
z dnia 27 marca 2015 r.:

a) Dział  600 –  PT przebudowy ul.  Kościuszki  w Trzciance  (  plan  po 
zmianach 44.500,00 – wykonanie 2,48 %),

b) Dział 758 – rezerwy ogólne i celowe – kwota 165.000,00 wykonanie 
0%,

c) Dział 900 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000,00 zł 
wykonanie 0%,

d) Dział  921-  remont  Sali  wiejskiej  w  Nowej  Wsi  10.000,00  zł  – 
wykonanie 0%,

e) Dział  926  –  rewitalizacja  boiska  sportowego  w  Trzciance  – 
100.000,00zł – wykonanie 0%,

Bożena  Niedźwiecka  Skarbnik  Gminy  do    zapytań  komisji   przygotowała 
pisemną informację, która stanowi załącznik do protokołu. Nikt do udzielonych 
wyjaśnień nie wniósł uwag. Komisja przyjęła wyjaśnienia. 

OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI 

DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIANKA 

ZA 2014 ROK 
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. 

o  samorządzie  gminnym  Komisja  Rewizyjna  na  posiedzeniach  w  maju 

2015 r. dokonała kompleksowej oceny przedłożonego przez Burmistrza w dniu 

31.03.2015  r.  sprawozdania       z  wykonania  budżetu  gminy  Trzcianka 

i  samorządowych  instytucji  kultury  za  2014  rok  wraz 

z informacją o stanie mienia gminy.  Oceny dokonano pod kątem finansowym, 

czy  nie  nastąpiło  przekroczenie  zaplanowanych  wydatków  oraz  pod  kątem 

celowości  i  oszczędności   z  zachowaniem  zasady  uzyskiwania  najlepszych 

efektów z danych nakładów. 

Podstawowymi  dokumentami,  na  których  oparto  poniższą  opinię  było 

sprawozdanie   z wykonania budżetu w formie opisowej oraz tabelarycznej wraz 

z  załącznikami,  sprawozdanie  finansowe  gminy  Trzcianka  za  2014  r.  bilans 

jednostki sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,  rachunek zysków i strat jednostki 

31.12.2014 r., zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2014 r., 

bilans  z  wykonania  budżetu  na  dzień  31.12.2014  r.,  roczne  sprawozdania 

finansowe  składane  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej,  sprawozdania  z 

wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury, sprawozdanie 

z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz informacja 

o stanie mienia komunalnego. Przy wypracowywaniu opinii, Komisja brała pod 

uwagę wyniki analizy wykonania budżetu za I półrocze   2014 r., sprawozdania 

innych organów kontrolnych oraz wyniki kontroli  wewnętrznych, zarządzenia 

burmistrza dotyczące zmian budżetu gminy    w 2014 r.  

W trakcie  kontroli  Komisja  zapoznała  się  z  wyjaśnieniami  Skarbnika 

Gminy oraz innych merytorycznych pracowników urzędu. 

Komisja  Rewizyjna  na  podstawie  przedłożonych  przez  organ  wykonawczy 

dokumentów  dokonała  merytorycznej  oceny  wykonania  budżetu  Gminy 

Trzcianka  oraz  wykonania  planów  finansowych  samorządowych  jednostek 

kultury  i  MGOPS  za  rok  2014.  Zapoznała  się  również  z  dodatkowymi 
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dokumentami  dostarczonymi  na  posiedzeniu  komisji,  a  w  szczególności  z: 

opiniami  pozostałych  Komisji  Rady,  odpowiedziami  na  wnioski  Komisji 

Rewizyjnej  złożone  podczas  prowadzenia  kontroli.  Na  podstawie  zebranych 

dokumentów, uzyskanych informacji i odpowiedzi dokonano oceny wykonania 

budżetu biorąc pod uwagę także legalność, rzetelność i gospodarność przy jego 

realizacji.  Wyniki  kontroli  i  ocena  powyższych  dokumentów znalazły  swoje 

odzwierciedlenie w ustaleniach i wnioskach niniejszej opinii.

Komisja stwierdziła:

1. W  ciągu  roku  budżetowego Rada  Miejska  Trzcianki,  na  wniosek 

Burmistrza, dokonała 13 zmian w budżecie, natomiast Burmistrz wydał 

15 zarządzeń wprowadzając zmiany do budżetu. 

2. Oceniając  Zarządzenia  Burmistrza dotyczące  wprowadzenia  zmian 

w  budżecie,  Komisja  Rewizyjna  otrzymała  komplet  zarządzeń.  Po 

zapoznaniu się z wynikami szczegółowej analizy zarządzeń,  dokonanej 

przez wiceprzewodniczącego   komisji, wg swojej wiedzy, nie stwierdziła 

przekroczenia  upoważnień  organu  wykonawczego  przy  dokonywaniu 

zmian w budżecie.  

3. Plan dochodów uchwalony przez Radę Miejską Trzcianki Uchwałą Nr 

LV/370/13 z dnia 12.12.2013 r. wynosił ogółem   69.543.392,00 zł. został 

zmieniony w ciągu roku i  wzrósł do kwoty 77.783.924,10 zł.  Źródłem 

wzrostu  dochodów był  wzrost  dotacji  na  zadania  własne  i  na  zadania 

zlecone ok. 5 mln. zł.,  zwiększenie wpływów    z podatków i opłat ok. 

2,3  mln.  zł.,  uzyskane  środki  zewnętrzne  dla  realizacji  określonych 

projektów  to   460.624,60.  zł.  Także  zwiększeniu  uległy  dochody    z 

majątku gminy          o  1.159.273,31   zł.     

Plan dochodów ogółem wykonano na kwotę 77.203.722,04 zł., co stanowi 

99,25 % planu,  w tym plan dochodów bieżących wykonano na  kwotę 

73.540.862,55  zł.,  co  stanowi  99,27%  planu.  Plan  dochodów 
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majątkowych wykonano w kwocie 3.662.859,49 zł., co stanowi 98,88% 

planu. Powyższe dane są zgodne   ze sprawozdaniem Rb-NDS. Poziom 

realizacji otrzymywanych do budżetu dotacji na zadania zlecone wyniósł 

97,29%, a subwencji 100%.  

Komisja  Rewizyjna  przyjęła  wyjaśnienia  organu  wykonawczego 

dotyczące  poziomu wykonania  dochodów podkreślając,  że  poziom ich 

wykonania  jest  wyższy  niż  miało  to  miejsce  w  latach  ubiegłych 

a zwłaszcza w realizacji dochodów majątkowych. 

W  dochodach  Gminy  ich  ubytek  spowodowany  jest  między  innymi 

występującymi zaległościami w opłacaniu podatków od nieruchomości, 

opłat z najmu i dzierżaw  oraz z tytułu ratalnej sprzedaży majątku Gminy. 

Należności te zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na koniec roku ogółem 

z  wszystkich  działów  stanowiły  kwotę   6.085.767,31  zł.    w  tym 

zaległości 4.516.346,53 zł.  Największe zaległości występują w dziale 700 

gospodarka mieszkaniowa 2.563.962,15 oraz w dziale  756 dochody od 

osób prawnych i fizycznych 1.739.879,76 zł.   Z udzielonych informacji 

wynika,  że  w  większości   przypadków prowadzone  jest  postępowanie 

zmierzające do odzyskania należności.

4. Pierwotny  plan  wydatków uchwalony  przez  Radę  Miejską  Trzcianki 

Uchwałą   Nr  LV/370/13  z  dnia  12.12.2013  r.  wynosił  ogółem 

69.589.052,00  zł.,  został  zmieniony  w  ciągu  roku  i  wzrósł  do  kwoty 

79.818,862,82  zł.,  wykonanie  stanowi  kwotę   77.495.104,32  zł., 

co stanowi  97,09 % planu i jest to zgodne ze sprawozdaniem       Rb-28S. 

W wydatkach  ogółem na  wydatki  majątkowe zaplanowano ostatecznie 

kwotę 9.048.429,23 zł. wykonano na kwotę 8.977.814,49 zł., co stanowi 

99,22  % planu.  Wydatki,  które  nie  wygasły  z  końcem roku  stanowią 

kwotę  326.780,00  zł.  i  dotyczą  zadań  w  dziale  600  związanych 
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z  realizacją   „budowa  drogi  na  ulicy  Żwirowej”  i  „budowa  drogi  na 

osiedlu Modrzewiowym i ul. Lelewela”. 

5. Komisja zapoznała się również z pozostałymi sprawozdaniami rocznymi 

składanymi  przez  Gminę  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej. 

Sprawozdanie  Rb-N  o  stanie  należności,  Rb-Z  o  stanie  zadłużenia 

według,  którego  zadłużenie  gminy  na  koniec  2014  r.  wynosi  ogółem 

15.707.560,72,  co  stanowi  20,34%.    Sprawozdanie  Rb-NDS 

o nadwyżce/deficycie wykazuje,    że w roku 2014 zaciągnięto kredyty 

i pożyczki na kwotę 4.301.810,72 zł., a obsługa zaciągniętych wcześniej 

kredytów i pożyczek kosztowała gminę 2.959.100,00 zł.    Budżet 2014 

roku zamknął się deficytem w wysokości 291.382,28 zł.

6. Wydatki  majątkowe uchwalone  w  wysokości  5.601.934,00  zł. 

zwiększono  w  ciągu  roku  do  kwoty  9.048.429,23  zł.,  wykonano 

w wysokości 8.977.814,49 zł., co stanowi  99,22 % planu.    

7. Dotacje przyznane gminie  na zadania  zlecone i  własne  w wysokości 

14.753.694,11  zł.  wykorzystano  zgodnie  z  przeznaczeniem.  Gmina 

otrzymała również dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień 

i na projekty w wysokości 64.861,00  zł. 

8. Komisja  otrzymała uchwałę  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej 

w Poznaniu  Zespół  w Pile  nr  SO-0954/28/13/Pi/2015 z  17.04.2015  r., 

w  której  wyrażono  pozytywną  opinię   o  sprawozdaniu  z  wykonania 

budżetu Gminy Trzcianka za 2014 r.

9. Komisja stwierdziła,  że  w  2014 roku   nie  przeprowadzono kontroli 

zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie budżetu gminy za 2014 r.

10. Po uzyskaniu wyjaśnień do sprawozdań z wykonania planu finansowego 

jednostek  kultury, Komisja  Rewizyjna  nie  wniosła  dalszych  uwag 

i  zastrzeżeń.   Analiza realizacji  planów finansowych jednostek  kultury 

potwierdziła  ich  poprawność,  jednocześnie  stwierdzono,  że  wszystkie 
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jednostki  kultury  zakończyły  rok  2014   z  dodatnim  wynikiem 

finansowym.

11. Oceniając stopień realizacji wydatków majątkowych i zapisanych tam 

zadań  inwestycyjnych,  kierując  się  w  ocenie  zasadą  celowości, 

oszczędności i  uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów w 

gospodarowaniu  środkami  publicznymi,  Komisja  po  uzyskaniu 

odpowiedzi na zgłoszone wnioski, stwierdza, że realizacja zaplanowanych 

zadań przebiegała prawidłowo.  

 Oceniając stopień realizacji innych zadań ważnych dla społeczności 

lokalnej Komisja stwierdziła:

1)  W  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 

dochody zrealizowano w wysokości  418.755,89 tj.  100,18% planu, natomiast 

realizacja wydatków stanowiła kwotę 404.134,25 zł., tj. 96,68 % planu. 

2)  Fundusz  sołecki  -   na plan 271.053,00 zł.,  wykonanie stanowiło  94,23%. 

Poziom wykorzystania środków jest wyższy niż w latach ubiegłych, Komisja 

przyjęła  wyjaśnienia  powodów  niewykorzystania  w  pełni  zaplanowanych 

środków.

3) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu 

gminy,    wskazuje  na  płynność  finansową  gminy,   umożliwiającą  pełne 

przekazywanie dotacji. 

4)  W 2014 r.  realizowano   projekty współfinansowane ze środków państwa 

i UE na kwotę ogółem 807.667,99 zł.  Realizowane były projekty:

- elementy małej architektury  do programu „Wody pełne ryb” – dofinansowanie 

„PO RYBY”,

- przebudowa budynku Centrum Wędkarstwa i Turystyki – dofinansowanie „PO 

RYBY”,
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- remont Sali wiejskiej w Siedlisku i w Stobnie – dofinansowanie PROW 2007-

2013,

- budowa magazynu dla przechowywania sprzętu wodnego PROW 2007-2013,

- rewitalizacja boiska sportowego w Trzciance - „PO RYBY”.

Wnioski końcowe

Komisja  Rewizyjna  stwierdza,  że  w  oparciu  o  dostępne  dokumenty, 

wyjaśnienia pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, realizacja 

budżetu gminy w 2014 roku przebiegała prawidłowo. Podjęte działania organu 

wykonawczego  zmierzały  do  pełnej  realizacji  zapisanych  zadań  przy 

zapewnieniu  płynności  finansowej  gminy.  W świetle  powyższych  stwierdzeń 

Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy  Trzcianka  za  2014  rok  i  nie  wnosi  uwag  do  strony  rachunkowej 

sprawozdania oraz realizacji budżetu.      

Komisja w glosowaniu jawnym,  za 3,  podjęła uchwałę Komisji  Rewizyjnej 

z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie absolutorium. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu.                         

Ad. 4.  Wolne wnioski.

Brak wniosków. 

Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodnicząca komisji 
zamknęła posiedzenie.

Protokółowała Przewodnicząca komisji

Maria Boduszek    Jadwiga Durejko
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