
 Protokół Nr 15/2016 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
odbytego w dniu 19 maja 2016 r. 

 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz :

- Jan Leszek Wiącek - Burmistrz Wołczyna
- Bogusław Adaszyński - Z-ca Burmistrza 
- Katarzyna Krawiec - Skarbnik Gminy 
- Beata Siwak – Sekretarz Gminy
- Grażyna Majcherska - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat

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

Członkowie Komisji przyjęli prządek obrad bez zmian.

Ad. 3

Członkowie Komisji  zapoznali się z wysokością naliczeń i wysokością wpłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok 2015 r. w poszczególnych sołectwach oraz w mieście Wołczyn 

(zał. nr 2).

Przewodniczący  Komisji  –  zabierając  głos  zwrócił  uwagę  na  różnicę  pomiędzy  liczbą  osób
zamieszkałych wg deklaracji i decyzji, a  osób zameldowanych,
- liczba osób zamieszkałych wg deklaracji i decyzji kształtowała się następująco:
w miesiącach I-III – 11 004 osób 
w miesiącach IV-VI – 10 968 osób
w miesiącach VII-IX – 10 901 osób,
- na koniec roku łączna kwota opłaty wynikająca z deklaracji i decyzji wyniosła 1 330 092,00 zł,
- wpływy na koniec roku wyniosły 1 293 026 zł,
- zaległości z tego tytułu wyniosły 37 065,88 zł,
- realizacja dochodów kształtowała się na poziomie 97,21%,
- łączny dochód z tytułu opłat  wraz ze środkami z windykacji  należności i  nadpłatami wyniósł
 1 337 570 zł.

Burmistrz – stwierdził,  że po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych w zakresie gospodarki
odpadami  niewątpliwie  trudno  było  pogodzić  wymogi  prawne  i  oczekiwania  mieszkańców  ale
udało nam się to poukładać, 
- ten temat jest tez aktualnie przedmiotem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Po  przeanalizowaniu  danych  oraz  po  zapoznaniu  się  z  wynikami  działań  windykacyjnych
członkowie Komisji stwierdzili, że procent ściągalności opłat jest zadowalający. 
Działania  windykacyjne  prowadzone  są  systematycznie,  co  potwierdza  ilość  wystosowanych
upomnień - 1056, tytułów wykonawczych - 532, kwota tytułów wyniosła - 120 320, 00 zł. 

Zespół nie wniósł żadnych uwag.



Ad. 4 

Działając na podstawie  art.  270 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych
Komisja Rewizyjna przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania finansowego.
Badając sprawozdanie finansowe za 2015 rok Komisja Rewizyjna zapoznała się z:
a) bilansem z wykonania budżetu, 
b) bilansem jednostki budżetowej, 
c) rachunkiem zysków i strat jednostki, 
d) zestawieniem zmian w funduszu jednostki                                                                 ( zał. nr 3 ).
Skarbnik  Gminy  –  zwróciła  uwagę  na  bilans  z  wykonania  budżetu  sporządzony  na  dzień
31.12.2015  r.  przedstawiając  po  stronie  aktywów  stan  środków  pieniężnych,  stan  należności
i rozliczenia, po stronie pasywów zobowiązania, zobowiązanie długoterminowe i wynik wykonania
budżetu.

Po  zapoznaniu  się  z  wyżej  wymienionymi  sprawozdaniami  finansowymi  członkowie  Komisji
Rewizyjnej dyskusji nie podjęli i nie wnieśli uwag.

Ad. 5. 

Realizując porządek posiedzenia przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że:
- materiały radni otrzymali w terminie,
-  informacje o realizacji budżetu zostały bardzo szczegółowo opisane w przedłożonym
sprawozdaniu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
-  następnie  odczytał  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  do  sprawozdania  z  wykonania
budżetu                                                                                                                               
- prosił o zadawanie pytań                                                                                                ( zał. nr 4-5 ).

Skarbnik Gminy – zabierając głos  zwróciła  uwagę na wykonanie wydatków, w tym wydatków
majątkowych  stwierdziła,  że  zadania  które  nie  zostały  wykonane  w  100%  nie  są  zagrożone
niewykonaniem, zadania te przeszły na rok bieżący.

Radna Schatt – poruszyła kwestie kanalizacji sanitarnej w naszej gminie, pytała jaki jest procent
skanalizowania w gminie w stosunku do obowiązku ustawowego co do naliczania kar.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że naliczanie kar odnosi się do wyznaczonych aglomeracji, 
-  w  aglomeracji  mamy  sołectwa  w  najbliższym  sąsiedztwie  Wołczyna,  w  ostatnim  czasie
skanalizowano sołectwo Brzezinki,
-  mamy  wiadomość,  że  projekt  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  uzyskał  dofinansowanie
w wysokości ponad 7 mln zł na Skałągi i Krzywiczyny,
- po tym skanalizowaniu osiągniemy poziom ok. 90%,
- w aglomeracji nieskanalizowane zostanie sołectwo Wierzbica Dolna i Świniary,
-  robimy sukcesywnie w miarę możliwości,  otrzymanie tego dofinansowania można uznać jako
sukces,
-  ZWiK będzie  musiał  zaciągnąć  kredyt,  może dojść  w przyszłości  do wzrostu  ceny za  ścieki
i wodę, jeśli radni takiej decyzji nie podejmą będziemy dopłacać z budżetu gminy.



Na podstawie analizy powyższych materiałów Komisja Rewizyjna dokonała oceny prawidłowości
prowadzenia gospodarki finansowej.

Rozpatrując sprawozdanie Komisja stwierdziła:
- Uchwalony  przez  Radę  Miejską  budżet,  po  uwzględnieniu  zmian  w  ciągu  roku,

przewidywał   realizację  dochodów w  kwocie  41  781  670,94  zł. Dochody  wykonano
w wysokości 41 575 423,89  zł, co stanowi 99,51  % planu, w tym: dochody majątkowe
zaplanowano na kwotę 1 637 799,96 zł, a wykonano na kwotę 1 650 828,96 zł (100,78%).

- Uchwalony  przez  Radę  Miejską  budżet,  po  uwzględnieniu  zmian  w  ciągu  roku,
przewidywał  realizację wydatków w kwocie 43 710 159,37 zł. Wydatki zrealizowano w
wysokości 41 573 858,34  zł,  w tym: wydatki bieżące: zaplanowano na kwotę 39 387
201,44 zł, zrealizowano na kwotę 37476 210,714 zł, co stanowi 95,15 % planu.

- Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 4 322 957,93 zł, 
a wykonano na kwotę 4 097 647,63 zł, co stanowi 94,79% planu.

- Zobowiązania gminy z tytułu kredytów, poręczeń i gwarancji wyniosły 8 266 235,74 zł, co
stanowi 19,90 % zrealizowanych dochodów budżetu.

- Planowany deficyt  budżetu Gminy na koniec 2015 roku wyniósł  kwotę 1 450 000 zł.
Źródło sfinansowania deficytu budżetu stanowiły przychody z kredytu.

- Budżet Gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 565,55 zł.

Informacje o realizacji budżetu zostały bardzo szczegółowo opisane w przedłożonym
sprawozdaniu. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli uwag do sprawozdania o realizacji budżetu gminy
Wołczyn za 2015 r. 

Komisja wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię o realizacji budżetu gminy Wołczyn za 2015 r. 
w obecności 5 członków Komisji                                                                                       ( zał. nr 6 ).

Ad. 6

Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrz Wołczyna. 

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz po
pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok postanowiła
przedstawić Radzie Miejskiej wniosek o udzielenie Burmistrzowi Wołczyna absolutorium za rok
2015. 

Wniosek  o  udzielenie  absolutorium  został  przyjęty  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  
5 członków Komisji                                                                                                            ( zał. nr 7 ).

Ad.7 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:



Radna Krystyna Mazurczak – pytała, kiedy rozpoczną się prace na drodze Wołczyn – Gierałcice-
Wierzchy, są straszne dziury.

Burmistrz – stwierdził, że jest informacja, iż został już wykonawcy przekazany plac budowy, 
-  uważa,  że  takie  dziury  nie  są  jeszcze  problem,  większym będzie  kiedy zrobią  objazd  przez
Brynicę,
-  podkreślił  również,  że  na  ukończeniu  są  prace  budowle  drogi  ul.  Polnej,  będzie  tam  nowe
oświetlenie ledowe,
- poinformował, że otrzymamy dofinansowanie na budowę II etapu ul. Młyńskiej w Szymonkowie.

Na tym posiedzenie zakończono.

                                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                          Mieczysław Kwaśnicki

Protokołowała
Julita Matelska


