
Protokół Nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

odbytego w dniu 23 września 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz zaproszeni goście:

- Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna 
- Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza
- Katarzyna Krawiec  Skarbnik Gminy

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu Komisji
(zał. nr 1).

Członkowie Komisji przyjęli prządek obrad bez zmian jednogłośnie w obecności 4 radnych.

Ad. 2

Wniosków i zapytań nie był.

Ad. 3 

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2015 r. wraz z informacją 
o kształtowaniu się prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2015 roku i informacją o przebiegu 
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku 

(zał. nr 1).

Przewodniczący Komisji – materiały radni otrzymali w ustawowym terminie, przedłożone 
informacje są szczegółowo opisane, 
- zaprosił do dyskusji.

Pani Skarbnik gminy – poinformowała, że dochody bieżące w poszczególnych działach realizowane 
są zgodnie z planowanym harmonogramem, wykonanie ich wynosi 55 %, a dochody majątkowe 
zrealizowano w 35 %, 
- realizacja wydatków również przebiega zgodnie z planem, przewidziane do realizacji w I półroczu 
wydatki bieżące zostały wykonane,
- w I półroczu rozpoczęto większość planowanych na ten rok inwestycji – zapłata za wykonane prac 
nastąpi w II półroczu,
- nie widzi zagrożenia nie wykonania planu dochodów i wydatków,
- jeżeli nie zostanie coś zrealizowane to „Budowa Parku Przyjaźni” ale będzie to świadoma decyzja, 
środki przeznaczone na ten cel również z akcji „Serce dla Wołczyna” przejdą na rok następny,  
w związku z zamiarem budowy skateparku konieczne jest zaangażowanie większych środków,
- jeśli chodzi o podatek rolny - szacowane są straty suszy, z tego tytułu do Urzędu wpłynęły dwa 
wnioski  dotyczące  ulg  podatkowych,  czekamy  do  końca  września  na  zakończenie  prac 
szacunkowych, jeżeli wpłynie więcej wniosków będziemy podejmować decyzje,
- odnosząc się do informacji z wykonania planu finansowego w jednostkach kultury stwierdziła, że 
plany wykonywane są zgodnie  z  harmonogramem,  zaplanowane remonty zostały zrealizowane, 
aktualnie planujemy kolejne. 

Burmistrz – poruszył sprawę budowy drogi w Szymonkowie, wykonawca nie spieszy się z 
zakończeniem robót, będziemy naliczać kary umowne.



Pan Kwaśnicki – zwrócił uwagę na tabelę ulg podatkowych, a konkretnie rozłożenie na raty, 
odroczenie terminu płatności kwoty 8 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Pani Skarbnik – stwierdziła, że kwota ta jest zgodna z przedłożonym sprawozdaniem, 
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat informacji o wykonaniu budżetu 
gminy za I półrocze jest pozytywna.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowa informacja zaopiniowana została pozytywnie jednogłośnie w obecności 4 członków 
Komisji.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                           Przewodniczący Komisji
                                                                                             Mieczysław Kwaśnicki

 Protokołował

Julita Matelska


