
PROTOKÓŁ  Nr 18/2017/REW 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 8 maja 2017 r. 

 

 

Obecni: wg listy obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią  

    Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia  

    komunalnego.  

2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium: 

    - podjęcie uchwały w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok oraz  

      wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Leśnicy o udzielenie absolutorium  

      Burmistrzowi Leśnicy. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Obradom przewodniczyła Pani Maria Reinert – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 

 

Ad. pkt 1 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu 

wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz 

informacji o stanie mienia komunalnego 

 

Pani Maria Reinert nadmieniła, że Komisja Rewizyjna otrzymała sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy za 2016 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego w dniu 24 marca 

2017 r. Natomiast sprawozdanie finansowe przedłożono w dniu 24 kwietnia 2017 r.  

Następnie oddała głos Pani Klarze Gonsiorowskiej – Skarbnikowi Gminy celem omówienia 

sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego. 

 

Pani Gonsiorowska podkreśliła, że zakres sprawozdania finansowego określa rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz 

planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
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Sprawozdanie finansowe składa się z: 

- bilansu z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego (bilans  

  z wykonania budżetu gminy),  

- bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (w naszym przypadku  

  zbiorówka z bilansu jednostek budżetowych tj. Urzędu Miejskiego w Leśnicy, Ośrodka  

  Pomocy Społecznej w Leśnicy i Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy oraz bilans zakładu  

  budżetowego - bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy), 

- rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - obejmuje dane wynikające  

  z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych  

  zakładów budżetowych, 

- zestawienia zmian w funduszu jednostki - obejmuje dane wynikające z zestawień zmian  

  w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów  

  budżetowych. 

 

Sprawozdania finansowe pełnią przede wszystkim funkcje informacyjne. 

Komisja Rewizyjna analizując dane zawarte w sprawozdaniu finansowym – bilansie  

z wykonania budżetu porównała wielkości wykazane po stronie aktywów i pasywów  

z zestawieniem obrotów i sald za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., rozbieżności 

nie stwierdzono. 

Sprawdzono poszczególne sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych gminy (UM, 

OPS, GZO i ZGK) z wielkościami wykazanymi w łącznych sprawozdaniach tych jednostek, 

różnic nie stwierdzono. 

 

Analizując informację o stanie mienia gminy sporządzoną za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. 

do dnia 31 grudnia 2016 r., Komisja Rewizyjna porównała kwoty zawarte w otrzymanych 

materiałach z ewidencją księgową kont:  

011 Środki trwałe  

020 Wartości niematerialne i prawne 

Rozbieżności w poszczególnych grupach rodzajowych ( od 0 do 9 ) nie stwierdzono. 

 

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oddała głos Panu Łukaszowi Jastrzembskiemu 

– Burmistrzowi Leśnicy celem przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 

2016 rok. 
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Pan Burmistrz szczegółowo omówił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, 

obejmujące: 

1) zmiany dokonane w budżecie uchwalonym, 

2) wykonanie planowanych dochodów budżetu gminy, 

3) wykonanie planowanych wydatków budżetu gminy, 

4) planowane przychody i rozchody, 

5) wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, 

6) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, 

7) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć. 

 

Przedstawił również załączniki od nr 1 do 10 stanowiące uzupełnienie części opisowej wyżej 

wymienionego sprawozdania, a mianowicie: 

- załącznik nr 1 – wykonanie planowanych dochodów, 

- załącznik nr 2 – wykonanie planowanych wydatków, 

- załącznik nr 3 i 3 a – zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych z budżetu  

   państwa, 

- załącznik nr 4 – przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w 2016    

   roku oraz rozchody związane ze spłatą pożyczki w 2016 roku, 

- załącznik nr 5 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2016 roku, 

- załącznik nr 6 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy 

  dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, 

- załącznik nr 7 – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, 

- załącznik nr 8 – wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych  

  w 2016 roku, 

- załącznik nr 9 – wieloletnia prognoza finansowa, 

- załącznik nr 10 – przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2019. 

 

Dodał, że plan dochodów budżetu gminy zamknął się kwotą 26.422.466,10 zł, a wykonanie 

tych dochodów wyniosło 26.767.631,85 zł, co stanowi 101,31 %. Natomiast wydatki 

budżetowe wyniosły 26.074.136,25 zł, co stanowi 89,33 % w stosunku do planu wydatków 

budżetu gminy, który zamknął się kwotą 29.189.335,10 zł.  

Realizacja budżetu gminy na koniec 2016 r. zamknęła się nadwyżką dochodów na wydatkami 

budżetu w wysokości 693.495,60 zł.  
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Pan Burmistrz przedstawił także członkom komisji dane dotyczące realizacji budżetu gminy za 

rok 2016 w formie wykresów. Prezentacja obrazowała również symulację dotyczące 

porównania danych w stosunku do lat ubiegłych. 

 

Pani Maria Reinert przewodnicząca komisji przedstawiła Uchwałę Nr 102/2017 z dnia 12 

kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat 

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Leśnica za 2016 rok. Kserokopia Uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Następnie zwróciła się do członków komisji o zgłaszanie pytań do przedstawionych 

materiałów. 

Pan Piotr Górecki zwrócił się z zapytaniem, na które zadanie, bądź zadania zrealizowane 

w 2016 r. otrzymaliśmy środki europejskie? 

Pani Gonsiorowska wyjaśniła, iż w 2016 r. otrzymaliśmy środki w wysokości 148.850,02 zł na 

dofinansowanie projektu pn. „Uczniowie leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe 

i wyrównują dysproporcje edukacyjne”.  

 

Pani Maria Reinert zwróciła się z zapytaniem, kiedy nastąpi całkowita spłata pożyczki 

zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie Śląskie? 

Pan Burmistrz wyjaśnił, że pożyczka zostanie całkowicie spłacona w bieżącym roku. Pierwszą 

ratę pożyczki wpłacono w miesiącu lutym, natomiast druga rata zostanie uiszczona w terminie 

do dnia 20 sierpnia.   

Pan Górecki wskazał na bardzo dobrze prowadzoną politykę finansową naszej gminy. 

Podkreślił, że systematycznie realizowane są zadania gospodarcze bez zadłużania gminy. 

 

Pani Reinert zauważyła, że w roku 2016 widoczny jest duży wzrost kosztów wychowania 

przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do innych przedszkoli. Wzrost 

ten wynosi około 80 % w stosunku do roku 2015.  

Pan Burmistrz wyjaśnił, że obecnie sytuacja uległa zmianie, ponieważ kiedyś gmina ponosiła 

tylko koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli 

niepublicznych na terenie innej gminy, a w tej chwili dotyczy to również przedszkoli 

publicznych. Decyzję w kwestii wyboru przedszkola podejmują rodzice i z różnych względów 

decydują się na korzystanie z placówek spoza gminy. Gmina stara się dostosowywać 
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funkcjonowanie naszych placówek przedszkolnych do zgłaszanych oczekiwań rodziców. 

Przykładem może być Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy, w którym są 

pełnione dyżury już od godziny 530.  

 

Następnie Komisja Rewizyjna porównała dane zawarte w sprawozdaniu burmistrza z danymi 

w sprawozdaniach rocznych Rb-27S (z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek 

samorządu terytorialnego) i Rb-28S (z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek 

samorządu terytorialnego) komisja nie stwierdziła różnic. Natomiast analizując wydatki 

bieżące ustalono, że najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań z zakresu oświaty  

i wychowania. 

Sprawdzono zgodność kwartalnych sprawozdań Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych  

z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z rocznymi sprawozdaniami Rb-27S i Rb-28S. 

Dokonano weryfikacji wykonania dochodów podatkowych urzędów skarbowych oraz 

wykonania podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwa Finansów z danymi  

w ewidencji księgowej. Nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości. 

Komisja rozpatrując realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego (ZGK  

w Leśnicy) wyrywkowo porównała je z danymi wykazanymi w informacji z działalności  

i sprawozdawczości (Rb-30S) tej jednostki za rok ubiegły, w wyniku czego nie stwierdziła 

rozbieżności. 

 

Ad. pkt 2 

Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium: 

- podjęcie uchwały w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok    

  oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Leśnicy o udzielenie  

  absolutorium Burmistrzowi Leśnicy 

 

Komisja Rewizyjna uznała, iż sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok zostało 

opracowane w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Realizacja dochodów 

i wydatków została przedstawiona zarówno w formie opisowej, jak i tabelarycznej. Dochody 

przedstawiono według źródeł, a wydatki według zadań. W trakcie wykonania budżetu 

realizowano wydatki w granicach kwot i w zakresie określonym uchwałami.  

 

Następnie Komisja Rewizyjna jednogłośnie w głosowaniu jawnym (3 członków komisji, 

w posiedzeniu brało udział 3 członków komisji – 3 głosy za) postanowiła pozytywnie 

zaopiniować wykonanie budżetu gminy za 2016 rok oraz wystąpić do Rady Miejskiej 
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w Leśnicy z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Leśnicy absolutorium z tego tytułu (uchwała 

w załączeniu niniejszego protokołu). 

 

Ad. pkt 3 

  Sprawy bieżące 

 

Pan Górecki zwrócił się z zapytaniem, kiedy zostaną rozpoczęte roboty drogowe na drogach 

powiatowych przebiegających przez Gminę Leśnica. 

Pan Burmistrz wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich przekazało 

informację, że prace rozpoczną się po długim weekendzie majowych. 

 

Pani Reinert zwróciła się o wyrównanie nawierzchni drogi na terenie Parku Wiejskiego 

w Raszowej. 

 

Pan Górecki poprosił o zniwelowanie pęknięć w nawierzchni dróg gminnych (ul. Leśnej, 

Wolności i Prof. Olescha w Górze Świętej Anny). 

 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

Protokołowała:            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

  Róża Nizioł        Maria Reinert 

 


