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 OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI 

DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIANKA 

 ZA 2012 ROK  

 

 
 

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 dniach 13 

maja 2013 r., 27 maja 2013 r., 17 czerwca 2013 r. dokonała kompleksowej 

oceny przedłożonego przez Burmistrza w dniu 28.03.2013 r. sprawozdania                 

z wykonania budżetu gminy Trzcianka i samorządowych instytucji kultury za 

2012 rok, oceniając je pod kątem finansowym, czy nie nastąpiło przekroczenie 

zaplanowanych wydatków oraz pod kątem celowości i oszczędności                             

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.  

Podstawowym dokumentem poddanym ocenie było sprawozdanie                       

z wykonania budżetu w formie opisowej oraz tabelarycznej wraz z załącznikami 

od nr 2 do nr 14, sprawozdania samorządowych jednostek kultury, informacji                 

o stanie mienia a także wyniki analizy wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną  protokół Nr 39/12.  

Zarządzenie zgodnie z przepisami przekazane zostało przez Organ 

Wykonawczy do Biura Rady Miejskiej Trzcianki w dniu28 marca 2013 r.  

W trakcie kontroli Komisja wysłuchała ustnych wyjaśnień Skarbnika 

Gminy p. Bożeny Niedzwieckiej oraz innych merytorycznych pracowników 

urzędu.  

Komisja Rewizyjna na podstawie przedłożonych przez organ wykonawczy 

sprawozdań, dokonała merytorycznej oceny wykonania budżetu Gminy 

Trzcianka oraz wykonania planów finansowych samorządowych jednostek 

kultury za rok 2012. Zapoznała się również  z dodatkowymi dokumentami 

dostarczonymi na posiedzenia komisji, a w szczególności z  opiniami 

pozostałych Komisji Rady, odpowiedziami na wypracowane  wnioski Komisji 

Rewizyjnej złożone podczas prowadzenia kontroli, sprawozdaniami 

budżetowymi, zarządzeniami Burmistrza zmieniającymi budżet w ciągu roku. 

Na podstawie zebranych dokumentów, uzyskanych informacji i odpowiedzi, 

dokonano kompleksowej oceny wykonania budżetu, biorąc pod uwagę także 

legalność, celowość, rzetelność i gospodarność przy jego realizacji. Wyniki 

kontroli i ocena powyższych dokumentów znalazły swoje odzwierciedlenie                 

w ustaleniach i wnioskach niniejszej opinii. 
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Komisja stwierdziła: 

 

 Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do 

założonego planu.  
1. W ciągu roku budżetowego Rada Miejska Trzcianki na wniosek 

Burmistrza dokonała  7 zmian w budżecie, natomiast Burmistrz wydał 10 

zarządzeń wprowadzając zmiany do budżetu.  

2. Oceniając Zarządzenia Burmistrza dotyczące wprowadzenia zmian                 

w budżecie, Komisja rewizyjna otrzymała komplet zarządzeń. Komisja 

rewizyjna po zapoznaniu się z wynikami szczegółowej analizy zarządzeń 

dokonanej przez z-cę przewodniczącego komisji, wg swojej wiedzy nie 

stwierdziła przekroczenia upoważnień organu wykonawczego przy 

dokonywaniu zmian w budżecie.  

3. Pierwotny plan dochodów uchwalony przez Radę Miejską Trzcianki 

uchwałą nr XIX/137/11 z 30.12.2011 r. wynosił ogółem   62.196.567 zł., 

został zmieniony w ciągu roku i wzrósł do kwoty 67.348.703 zł. 

Głównym źródłem wzrostu dochodów był wzrost dotacji na zadania 

własne 2.357.552 zł. dotacji na zadania zlecone 1.137.906 zł.     

Plan dochodów ogółem wykonano na kwotę 64.369.870,87 zł., co stanowi  

95,58 % planu i jest to zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS, w tym plan 

dochodów majątkowych wykonano tylko w 55,76%. Po stronie 

dochodów zastrzeżenia Komisji budzi znaczne niewykonanie 

zaplanowanych dochodów majątkowych                 z majątku gminy. 
Na zaplanowane dochody w wysokości  2.187.000 zł. wykonanie wynosi 

tylko 1.079.673,11 zł., co stanowi zaledwie 49,37 % planu. Brak jest 

wyjaśnień organu wykonawczego dotyczących braku realizacji tych 

dochodów. Burmistrz planując dochody z tego tytułu musi oceniać ich 

realność. Nie można wpisywać dochodów wątpliwych lub takich, których 

bez wcześniejszej zgody Rady Miejskiej uzyskać nie można. Zastrzeżenia 

do poziomu realizacji tych dochodów Komisja Rewizyjna zgłaszała już 

podczas analizy wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. Potwierdza się 

również, pomimo składanych wniosków, brak opracowywania planów 

miejscowych utrudniających sprzedaż określonych terenów. W tej części 

realizacji dochodów opinia Komisji jest negatywna. Odpowiedzialność za 

niepełną realizację dochodów majątkowych  ponosi Burmistrz. 

W pozostałych przypadkach niepełnej realizacji zaplanowanych 

dochodów Komisja Rewizyjna przyjęła wyjaśnienia organu 

wykonawczego zawarte w sprawozdaniu. 

4. W dochodach Gminy znaczny ubytek spowodowany jest zaległościami                 

w opłacaniu podatków od nieruchomości, opłat z najmu i dzierżaw  oraz     

z tytułu ratalnej sprzedaży majątku Gminy, które zgodnie                                 



3 

ze sprawozdaniem Rb-27S na koniec roku ogółem    z wszystkich działów 

stanowiły kwotę 3.614.509,39 zł. Zaległości występują w dziale 700 

gospodarka mieszkaniowa 2.402.584 oraz w dziale 756 dochody od osób 

prawnych i fizycznych 1.509.198,42 zł.   Z udzielonych informacji 

wynika, że w większości  przypadków prowadzone jest postępowanie 

zmierzające do odzyskania należności. 

5. Pierwotny plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską Trzcianki 

uchwałą nr XIX/137/11 z 30.12.2011 r. wynosił ogółem 59.466.753 zł., 

został zmieniony w ciągu roku i wzrósł do kwoty 66.371.457 zł., 

wykonanie stanowi kwotę 63.866.237,78 zł. co stanowi  96,23 % planu                 

i jest to zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS. W wydatkach ogółem na 

wydatki majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 3.715.121 zł 

wykonano 3.543.199,43 zł. 95,37%. Oceniając stronę zadaniową 

uchwalonego                       i wykonanego budżetu Komisja stwierdza, że 

organ wykonawczy nie wykonał 7 zadań zapisanych w budżecie na kwotę 

131.752 zł., część zadań wykonano tylko częściowo. Jedynym 

uzasadnieniem braku realizacji zadań lub ich niepełnego wykonania  jest 

podnoszony przez organ wykonawczy brak środków finansowych.   

6. Komisja zapoznała się również ze pozostałymi sprawozdaniami 

rocznymi składanymi przez Gminę do Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Rb-N o stanie należności, Rb-Z o stanie zadłużenia wg. którego 

zadłużenie gminy na koniec 2012 r. wynosi ogółem 18.387.195,82 zł.                 

w tym 17.252.527,94 zł. to zadłużenie w bankach. Zadłużenia wymagalne 

na koniec roku stanowiły kwotę 677.595,82 zł. Sprawozdanie Rb-NDS              

o nadwyżce/deficycie wykazuje, że w roku 2012 zaciągnięto kredyty                        

i pożyczki na kwotę 3.053.000 zł. a obsługa zaciągniętych wcześniej 

kredytów i pożyczek kosztowała gminę 5.111.700 zł.  Sprawozdanie Rb-

PDP z wykonania dochodów podatkowych wykazuje, że skutki obniżenia 

górnych stawek podatkowych, to kwota 3.287.505,05 zł. a udzielonych 

ulg i umorzeń to 818.963 zł..  

7. Wydatki majątkowe uchwalone w wysokości 3.630.327 zł. zwiększono 

w ciągu roku do kwoty 3.715.121 zł., wykonano w wysokości 

3.543.199,43 zł., co stanowi  95,37 % planu.   Brak jest omówienia 

przyczyn niezrealizowania części z zaplanowanych zadań.             

8. Przyznane Gminie dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 

12.373.378 zł. wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem. 

Gmina otrzymała również środki z UE w wysokości 615.181 zł.  Dotacje 

udzielane z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych na 

plan 2.579.171 wykonano w 93,83% niepełną realizację uzasadniono 

brakiem środków .  
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9. Komisja otrzymała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej                          

w Poznaniu Zespół w Pile nr SO-0954/36/13/Pi/2013 z 22.04.2013 r.                 

w której wyrażono pozytywną opinię z uwagami o sprawozdaniu z 

realizacji budżetu Gminy Trzcianka i instytucji kultury za 2012 r. 

Komisja otrzymała i przyjęła wyjaśnienia Skarbnika Gminy, co do 

przyczyn zaistnienia nieprawidłowości. 

10. Komisja stwierdziła, że w 2012 roku audytor zewnętrzny przeprowadził 

ocenę funkcjonowania  i działalności instytucji kultury oraz prowadzenia 

gospodarki nieruchomościami. Radni nie otrzymali informacji                              

o wynikach przeprowadzonego audytu. 

11. Wg. uzyskanych informacji w roku 2012 organy nadzoru lub inne 

wyspecjalizowane organy kontrolne nie przeprowadziły kontroli 

gospodarki finansowej. Prowadzono wewnętrzną kontrolę w podległych 

jednostkach związaną z gospodarowaniem funduszem socjalnym oraz 

wykorzystaniem dotacji w jednostkach i instytucjach pozarządowych. 

Komisja otrzymała wyjaśnienia, co do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

12. Do sprawozdań jednostek kultury Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag                

i zastrzeżeń.  Analiza realizacji planów finansowych jednostek kultury 

potwierdziła ich poprawność, jednocześnie stwierdzono, że wszystkie 

jednostki kultury zakończyły rok 2012 z ujemnym wynikiem finansowym 

spowodowanym niepełnym przekazaniem zaplanowanych dotacji. 

13. Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją o umorzeniu zaległości 

podatkowych. Organ wykonawczy nie udostępnił Komisji wniosków                    

i uzasadnień dotyczących zastosowania umorzeń zobowiązań 

podatkowych. W ocenie Komisji Rewizyjnej uzasadnienia dla umorzenia 

zobowiązań są ogólnikowe i polegają jedynie na stwierdzeniu,                            

że podstawą umorzenia jest ważny interes strony, interes publiczny lub  

oba te argumenty. Na podstawie otrzymanych dokumentów Komisja nie 

może ocenić zasadności podjętych decyzji. 

 

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 stwierdza, że 

zaniechano realizacji części zadań i w tej części Komisja Rewizyjna 

negatywnie ocenia sprawozdanie z wykonania budżetu, dotyczy to niżej 

wymienionych zadań : 

 

1.  w dziale 600 : 
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a/ budowa chodników w m. Stobno, Radolin i Smolarnia – zadanie 

niewykonane,  

b/ remonty i utrzymanie przepustów – wykorzystano 71,22% 

zaplanowanych na ten cel środków, 

c/ nie wykorzystano środków na usuwanie barier architektonicznych.  

2.  w dziale 926 

 nie wykonano sieci wodociągowej i zasilania energetycznego do zaplecza 

przy boisku sportowym w m. Biała.  

Do powyższych zadań organ wykonawczy nie przedstawił w sprawozdaniu 

wyjaśnień ich niezrealizowania. Otrzymane podczas prowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną oceny wykonania budżetu i kontroli sprawozdania 

wyjaśnienia potwierdziły brak środków finansowych, ale także opóźnienia 

organu wykonawczego w przygotowaniu zadań do realizacji. 

Odpowiedzialność za ten stan ponosi Organ wykonawczy. 

 

 Oceniając stopień realizacji innych zadań ważnych dla społeczności 

lokalnej Komisja stwierdza, że w niżej wymienionych przypadkach 

negatywnie oceniono wykorzystanie środków i wykonanie budżetu za 

2012 r: 

 W programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

dochody zrealizowano w 116,60 % planu, pomimo tego realizacja 

wydatków stanowi tylko 65,44 %. nie wykorzystano środków                         

w kwocie 183.136 zł. 

 Fundusz sołecki na plan 253.367 zł. wykonanie stanowi tylko 84,01%. 

Sytuacja niskiego wykonania wydatków z funduszy sołeckich powtarza 

się corocznie. 

 Opłaty za korzystanie ze środowiska zrealizowano poniżej planu na 

kwotę 344.100,45 zł. pomimo tego wykonano wydatki na kwotę 

298.315,82 zł. tj 86,60% wpływów wykonanych. 

Odpowiedzialność za niepełną realizację  powyższych zadań ponosi Organ 

wykonawczy.  

 

Wnioski końcowe 

  

O zagrożeniach niewykonania zadań zaplanowanych w wydatkach budżetowych 

Komisja Rewizyjna informowała Burmistrza i Radę Miejską dokonując analizy 

wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 

Komisja Rewizyjna stwierdza, że istotnymi przyczynami niewykonania 

lub niepełnego wykonania zapisanych w budżecie zadań był okresowo 

występujący brak płynności finansowej, co związane jest z niewykonaniem 

zaplanowanych dochodów na kwotę ponad 3.000.000 zł. a także opóźnieniami 
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w przygotowaniu zadań do realizacji. W negatywnie ocenianych przez Komisję 

Rewizyjną przypadkach niewykonania lub niepełnego wykonania zadań, organ 

wykonawczy nie omówił w sprawozdaniu przyczyn takiego stanu stwierdzając 

jedynie, że powodem był brak środków finansowych. Brak jest informacji                   

o podjętych działaniach zmierzających do realizacji budżetu w zaplanowanej 

wysokości.   

W świetle powyższych stwierdzeń, Komisja Rewizyjna we wskazanych 

częściach negatywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Trzcianka za 2012 rok. Odpowiedzialność za brak realizacji lub niepełną 

realizację wskazanych zadań zapisanych w budżecie gminy na rok 2012 ponosi 

Burmistrz. Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do strony rachunkowej 

sprawozdania oraz realizacji budżetu w działach nie wymienionych powyżej. 

  

Opinie przyjęto w głosowaniu: za 5, przeciwko 4,wstrzymał się 0. Glosowało  9 

radnych. 

 

 

       Wiceprzewodniczący komisji 

 

              / Witold   Perski / 

  

 

    

 

 

 
 


