
W N I O S E K

Komisji Rewizyjnej z dnia 30 marca 2010 r.

Komisja Rewizyjna w sktadzie :
1 Jerzy Walaszczyk -przewodnicza^cy
2.Arnold Sosna - cztonek
S.Danuta Izydorczyk - cztonek
4.Gerard Kilian - cztonek
S.Krystyna Uhryn -cztonek

w oparciu o art.18 ,,a „ ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
/Dz.U. z2001 r. Nr 142,poz.1591z pozn.zm. / p r z e a n a l i z o w a t a :

1 .wykonanie budzetu gminy za rok 2009
2.wykonania inwestycji w roku 2009

p o s t a n a w i a :

wystapic z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wojtowi Gminy za

rok 2009

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 30 marca 2010 dokonata porownania -

analizy zgodnosci budzetu uchwalonego z jego rzeczywistym wykonaniem.

Podczas formutowania wniosku Komisja dokonata analizy wykonania budzetu

gminy za rok 2009 pod katem rzetelnosci, legalnosci, gospodarnosci oraz

celowosci.

Podstawa^ sformutowania powyzszego wniosku sa^ dane zawarte w sprawozdaniach

budzetowych:

-z wykonania planu dochodow budzetowych Rb -27 S,

-z wykonania planu wydatkow budzetowych Rb -28 S,

-o nadwyzce/deficycie Rb-NDS



-o stanie zobowig(zari wg. tytutow dtuznych oraz gwarancji i por^czeri Rb-Z

-o stanie naleznosci Rb-N

-z wykonania podstawowych dochodow podatkowych Rb-PDP

-sprawozdania o dotacji Rb-50

Podczas oceny wykonania budzetu Komisja wzie^a pod uwag§ wyniki

przeprowadzonych przez siebie kontroli w ciajgu roku 2009 w zakresie :

1.kontroli dochodow i wydatkow z tyt. optat i podatkow za rok 2009

2.kontroli wykonania inwestycji pt." budowa drog dojazdowych do gruntow rolnych

Popielow-Lipie Laski i zadania pt „ Budowa przystankow „

Ponadto podczas oceny wykonania budzetu gminy skontrolowano:

1. Realizacj§ inwestycji pt. „ Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

terenu przy Gimnazjum w m. Stare Siotkowice".

2. Realizacj§ projektu ,,Ptywanie umiej^tnosc niezb^dna" i wydatkowania srodkow

wtasnych i pozyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

3. Dokonano wyrywkowej kontroli odprowadzonych dochodow przez jednostki

organizacyjne w odniesieniu do ich sprawozdah finansowych

Plan dochodow i wydatkow zgodny jest ze zmianami wprowadzonymi w ciajgu roku

budzetowego, zarowno przez Rad§ Gminy - w formie uchwat jak i Wojta Gminy - w

formie zarza^dzeh.

Stwierdzono prawidtowosc w zakresie korzystania przez Wojta Gminy z uprawnieh

do dokonywania zmian w budzecie gminy na rok 2009

Budzet Gminy na 2009 rok zostal uchwalony przez Rad§ Gminy i ustalat dochody

budzetowe w kwocie 22 380 690 zt, natomiast wydatki na kwot§ 23 129 304 zt. W

okresie roku budzetowego dokonano zmian i tak po stronie dochodow budzet

zmniejszono si§ o 2 743 478,09 , natomiast wydatki o 3 503 978,09 zt



Na zmian§ planowanego budzetu po stronie dochodow wydatkow miaty wptyw

wydtuzajc[ce si§ terminy oceny wnioskow ztozonych przez gmin§ a takze

procedury przetargowe.

Dochody wtasne budzetu gminy zostaty wykonane na kwot§ 7 029 750,20 zt co

stanowi 36,13 % ogotu zrealizowanych dochodow na dzieh 31.12.2009 r.

Komisja zwrocita uwag§ na to, iz z tytutu obnizenia gornych stawek

podatku od nieruchomosci i podatku rolnego budzet gminy zostat uszczuplony o

kwote: 562841,41 zt.

Komisja zauwazyta iz w stosunku do roku poprzedniego kwota udzielonych

przez Wojta umorzeii z tyt. podatkow jest wyzsza o 53 %

Umorzona kwota w wys. 30 457 zt dot: umorzonego podatku rolnego- 17 208 zt,

od nieruchomosci - 4 241 zt, od srodkow transportowych- 8 975 zt, podatku

lesnego- 33 zt

Ponadto Wojt Gminy dokonat ulg w postaci umorzeh oraz odroczeh z tyt. naleznosci

niepodatkowych:

- umorzyt odsetki z tyt. naleznosci ratalnej na kwot§ 621,74 zt,

-przesunaj sptat§ z tyt. zalegtosci czynszowych na kwot§ 674,22 zt

- odroczyt sptat§ naleznosci ratalnej na kwot§ 615,24 zt.

Na podstawie ztozonych wyjasnieh przez Wojta Gminy i Skarbnika przyj^to

wyjasnienie iz z uwagi na powodz i dokonane zniszczenia a takze na trudna_

sytuacj§ materialna^ i waznym interesem podatnika zastosowane umorzenia byty

gospodarczo i spotecznie uzasadnione .

Planowane na dzieh 01.01 2009 r. wydatki inwestycyjne okreslono na kwot§

7 248 611 zt. Na przestrzeni roku budzetowego 2009 dokonano zmian przyj^tych

wielkosci do realizacji na inwestycje.

Na dzieh 31 grudnia 2009 roku na inwestycje wydatkowano 2 599 955, 24 zt zttj.

13,94 % ogotu wydatkow.

Niezadawalaja^cy niski poziom wydatkow majajtkowych znajduje uzasadnienie w

fakcie przeniesienia na 2010 rok wielu strategicznych zadah inwestycyjnych

zatozonych w planach na rok 2009 .



Komisja uznata, ze powyzsze nie byto uzaleznione od Wojta Gminy , gdyz stosowne

wnioski o aplikacj§ srodkow unijnych zostaty ztozone w instytucjach zarzajdzajqcych

i zostaty przez nie dofinansowane.

Dokonano analizy terminowosci odprowadzania dochodow przez PSP w Popielowie ,

w badaniu poddana zostata ewidencja ksi^gowa oraz sprawozdanie jednostkowe na

dzieii 31.07.2009 . Komisja stwierdzita, ze dochody pozyskane w badanym okresie

przez jednostk^ w wys. 54 661, 73 zt zostaty odprowadzone terminowo

Zadtuzenie budzetu gminy na dzieh 31.12.2009 roku wyniosto 25,05% ogotu

zrealizowanych dochodow i nie narusza progow okreslonych w ustawie o finansach

publicznych.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu wykonania budzetu wskazuje na wysoki

wskaznik sciajgalnosci zalegtosci podatkowych Niepokoja^cym zjawiskiem jest staty

wzrost naleznosci wymagalnych gminy z tyt. zadah z zakresu pomocy spotecznej -

funduszu alimentacyjnego.

Reasumuja^c Komisja stwierdza, ze podejmowane dziatania przez

Wojta Gminy w celu wykonania budzetu byty prawidtowe i wnioskuje o udzielenie

absolutorium Wojtowi Gminy za rok 2009

Podpisy cztonkow Komisji


