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                                                 Protokół nr  31/2018 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy Poczesna  z dnia 17 maja 2018 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok  
z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków 
zewnętrznych. 

2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 
3. Sprawy różne. 

 
Ad.1 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok omówiła Skarbnik gminy, 
Halina Paruzel - Tkacz. 
Podczas omawiania Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Poczesna 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja jednogłośnie, pozytywnie, zaopiniowała ww. sprawozdanie. 
 
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok przedstawiła Skarbnik gminy, Halina Paruzel - 
Tkacz. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja jednogłośnie, pozytywnie, zaopiniowała ww. sprawozdanie. 
 
Ad.2 
Przewodniczący,  Tadeusz Bajdor odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
Poczesna o wykonaniu budżetu Gminy Poczesna za 2017 rok. 
 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Poczesna na posiedzeniu w dniu            
17 maja 2018 roku rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Poczesna  
z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego. 
 Przeanalizowała    sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za              
2017 rok: 
- GCKIiR w Poczesnej, 
-Biblioteki Publicznej w Poczesnej, 
-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. 
 Wysłuchała ustnych wyjaśnień Skarbnika oraz pracowników Urzędu Gminy 
odpowiedzialnych za wykonanie budżetu. 
 Zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. 
Rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2017r. tj.: bilans z wykonania budżetu; 
bilans jednostki budżetowej; rachunek zysków i strat jednostki oraz zestawienie 
zmian w funduszu jednostki, 
 
a następnie stwierdziła, co następuje: 
 

1. Uchwalony przez Radę Gminy Budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, 
przewidywał realizację dochodów w kwocie 51 344 711,57 złotych. Dochody 
wykonano w kwocie 50 662 800,05 złotych, co stanowiło  98,67% planu. 
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2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach 

dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 51 062 250,57 złotych. Wydatki 
zrealizowano w kwocie 47 320 153,23 złotych, co stanowi 92,67% planu. 

 
3. Na realizację zadań majątkowych zaplanowano w budżecie Gminy kwotę                                             

5 168 607,00 złotych, co stanowi 10,12 % planowanych wydatków ogółem. 
Wydatkowano kwotę 4 524 551,21 złotych, co stanowi 87,54 % planowanych 
wydatków na inwestycje. 

 
4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 45 893 643,57 złotych, co 

stanowi 89,88 % ogółu planu. Wykonanie wynosi 42 795 602,02.zł, czyli 93,25% 
planu. 

 
5. Planowana nadwyżka budżetu Gminy na koniec 2017 roku to kwota   

282 461,00 złotych, wykonanie to 3 342 646,82 zł. 
 

6. Ze środków budżetu Gminy w 2017 roku spłacono raty zaciągniętych  kredytów 
oraz pożyczek  w kwocie 3 462 500,00 zł. 

 
7. Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętych  kredytów i 

pożyczek wyniosło kwotę 22 444 128,58 złotych z terminem spłaty do roku 
2029. 

 
8. Gmina na dzień 31.12.2017 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 

 
9. Skutki umorzeń i odroczeń terminów płatności wydanych przez organ podatkowy 

za 2017 rok wyniosły 4 266,13 złotych.  
Łącznie stanowi to 0,008 % wykonanych dochodów. 

 
10. Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się 

zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu 
środkami publicznymi. 

 
11.  Otrzymano uchwałę Nr 4200/VI/84/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy 
Poczesna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz z 
informacją o stanie mienia komunalnego. Opinia zawarta w  uchwale jest 
pozytywna. 

Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe  dane dają 
podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za rok 2017                               
i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi. 
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem o udzielenie absolutorium na stan 5 członków 
Komisji Rewizyjnej obecnych  5  członków: 
 
„za”                         wnioskiem     głosowało       5  członków 
„przeciw”                                                             0   członków 
„wstrzymało się”                                                  0   członków 
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Ad.3 
 
W tym punkcie głos nikt nie zabrał 
 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
                       
 
 
Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej:  
 
Wioletta Przybylska                           Bajdor Tadeusz       – Przewodniczący Komisji   

                                                         Kucia Waldemar      – członek                           

                                                         Sikora Grzegorz      – członek                           

          Synoradzka Ewa     – członek                            

                                                         Wąsińska Barbara  – członek                           


