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                                                 Protokół nr  6/2015 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy Poczesna  z dnia 21 maja 2015 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 
2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 
3. Sprawy różne. 

 
Ad.1 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok omówiła  Kierownik Referatu 
Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus. 
Podczas omawiania Kierownik  odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Poczesna 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego. 
 
Głos zabierali: 
- Grzegorz Sikora zapytał, kiedy nastąpi spłata kredytu. 
 
- Agata Adamus, Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego odpowiedziała, że 
do końca 2029 roku. 
 
-  Tadeusz Bajdor – w jakich ratach spłacamy i ile? 
 
- Agata Adamus, Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego wyjaśniła, że kredyt 
spłacany jest w ratach kwartalnych w wysokości ok. 500 000,00 zł. 
 
- Grzegorz Sikora - czy zadłużenie może spowodować utratę płynności? 
 
- Agata Adamus, Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego wyjaśniła, że kredyt 
spłacany jest na bieżąco i mieści się w granicach odpowiednich wskaźników. 
 
- Wójt gminy powiedział, że dobrze byłoby sprzedać część niewykorzystanych 
terenów gminnych. Pozyskane środki można byłoby przeznaczyć na szybszą spłatę 
kredytu i realizację kolejnych inwestycji. 
 
- Grzegorz Sikora - sprzedaż działek ujęta jest w budżecie gminy, co się stanie gdy 
nie zostaną one sprzedane? 
 
- Wójt gminy odpowiedział, że może to spowodować częściowe wstrzymanie 
inwestycji w kolejnych latach. 
 
- Ewa Synoradzka zapytała ile wynoszą odsetki od kredytu. 
 
- Wójt gminy -  kredyt oprocentowany jest w wysokości 3,2% w skali roku. 
 
- Tadeusz Bajdor  zapytał kiedy będzie koniec budowy kanalizacji. 
 
- Wójt gminy wyjaśnił, że zgodnie z projektem,  inwestycja realizowana  jest do końca 
czerwca br. 
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Komisja wypracowała wniosek by: 
podjąć radykalne czynności wobec mieszkańców miejscowości, w których jest 
kanalizacja zmierzające do podłączenia się przez nich do sieci. Podłączenie to 
pozwoli uzyskać efekt ekologiczny i zwrot środków z dotacji unijnych. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad.2 
Przewodniczący,  Tadeusz Bajdor odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
w Poczesnej o wykonaniu budżetu Gminy Poczesna za 2014 rok. 
 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Poczesnej na posiedzeniu w dniu            
21 maja 2015 roku rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Poczesna  
z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, porównała z wynikami kontroli budżetu, 
jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych Komisji, 
także wysłuchała ustnych wyjaśnień Wójta oraz pracowników Urzędu Gminy 
odpowiedzialnych za sprawy finansowe, a następnie stwierdziła, co następuje: 
 

1. Uchwalony przez Radę Gminy Budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, 
przewidywał realizację dochodów w kwocie 47.062.092 złotych. Dochody 
wykonano w kwocie 40.716.332,19 złotych, co stanowiło  86,51 % planu. 

 
2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach 

dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 56.758.609 złotych. Wydatki 
zrealizowano w kwocie 50.368.471,23 złotych, co stanowi 88,74 % planu. 

 
3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę  20.448.193                 

złotych, co stanowi 36,03 % planowanych wydatków ogółem. Wydatkowano 
kwotę 17.640.245,22 złotych, co stanowi 86,27 % planowanych wydatków na 
inwestycje. 

 
4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 36.310.416 złotych, co stanowi 

63,97 % ogółu planu. Wykonanie wynosi 32.728.226,01 zł, czyli 90,13 % planu. 
 

5. Planowany deficyt budżetu Gminy na koniec 2014 roku to kwota         
9.696.517,00 złotych, wykonanie to 9.652.139,04 zł, który sfinansowany został z 
: 

 pożyczek i kredytów  5.719.286,89 złotych 

 wolnych środków      3.932.852,15  złotych 
 

6. Ze środków budżetu Gminy w 2014 roku spłacono raty zaciągniętego kredytu w 
kwocie 1.895.000,00 złotych i udzielono pożyczki na kwotę 15.427,11 zł. 

 
7. Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych  kredytów i 

pożyczek wyniosło kwotę 24.930.978,72 złotych z terminem spłaty do roku 
2029. 

 
8. Gmina na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 

 
9. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków i odroczeń terminów 

płatności wydanych przez organ podatkowy za 2014 rok wyniosły 30.418,40 
złotych.  
Łącznie stanowi to 0,07% zrealizowanych dochodów. 
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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/86/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy 
Poczesna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz z 
informacją o stanie mienia komunalnego. Opinia zawarta w  uchwale jest 
pozytywna. 

 
Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje 
podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za rok 2014 
 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 
 
Następnie  Przewodniczący, Tadeusz Bajdor odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy w Poczesnej z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Poczesna za 2014 rok. 
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad.3 
W tym punkcie głos zabierali: 
Przewodniczący Komisji przedstawił pisma jakie wpłynęły do komisji tj.: 
 
1. odpowiedzi Wójta na wnioski z posiedzenia Komisji w dniu 22 kwietnia 2015r. 
 
- Grzegorz Sikora zapytał, czy są już wstępne decyzje dotyczące MPK. 
 
- Wójt Gminy  odpowiedział, że trwają prace nad tym tematem i w najbliższym czasie 
przedstawi propozycje zmian. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
                       
Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej:  
 
Magdalena Caban                            Bajdor Tadeusz         – Przewodniczący Komisji   

                                                         Kucia Waldemar        – członek                           

                                                         Sikora Grzegorz        – członek                           

          Synoradzka Ewa       – członek                            

                                                         Wąsińska Barbara    – członek                           


