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Obradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.

I. Obecni: wg. listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

II. Program posiedzenia:
1. Sprawy bieżące,
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
3. Sporządzenie opinii i wniosku ws. wykonania budżetu za 2015 rok.

III. Przebieg posiedzenia:
Ad. 1
Komisja nie rozpatrywała spraw bieżących.
Ad. 2
Komisja zapoznała się i omówiła sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 marca 2016 roku z 
wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2015 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami. Wyjaśnień i 
odpowiedzi na pytania członków Komisji udzieliła Pani Zdzisława Krukowska i Pani Joanna Śledź 
Ad. 3
Komisja sporządziła opinię z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2015 rok (Opinia stanowi 
załącznik nr 1 do Wniosku).
Komisja opracowała Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic z 
wykonania budżetu za 2015 rok.

IV. Podjęto następujące wnioski:
Komisja jednogłośnie podjęła Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic z 
wykonania budżetu za 2015 rok.

V. Temat następnego posiedzenia:
Przygotowanie założeń do Kontroli zadania „Rewitalizacja parku miejskiego".

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Proszę o zaproszenie do udziału w posiedzeniu Komisji, Pana Burmistrza.

Termin następnego posiedzenia: 07 lipca 2016 rok.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Członków Komisji: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Maruszewski Marian 

Wenio Stanisław

Kuska Jan
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KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH
z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic z wykonania
budżetu za 2015 rok

Na podstawie art 18a ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r, 
poz. 446), Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zdzieszowicach postanawia co następuje:

f i

Pozytywnie opiniuje wykonanie przez Burmistrza Zdzieszowic, budżetu Gminy za rok 2015.

§2

Wnioskuje do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic 
z wykonania budżetu za 2015 rok.

Wniosek wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| 4 -

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy za 
2015 rok stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Przewodniczący
komisji Rewizyjnej Rąjly Miejskiej 

w Zdziesz



O P I N I A
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH 

z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2015 rok

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, na posiedzeniu odbytym w dniu 6 czerwca 2016 
rok, rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z wykonania budżetu za 2015 rok.
W dyskusji głos zabierali wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na posiedzeniu, a 
dodatkowych wyjaśnień udzieliły: Skarbnik Gminy Pani Zdzisława Krukowska oraz Kierownik Referatu 
Finansowo -  budżetowego Pani Jolanta Śledź.

Opinię opracowano w oparciu o:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2015 r. z objaśnieniami -  wraz z 
załącznikami:

1. Sprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone za 2015 r.
2. Sprawozdanie o wydatkach z wykonania zadań zleconych za 2015 r.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za

4. Sprawozdanie z wykorzystania środków przeznaczonych dla Samorządów Mieszkańców za 
2015 r.

5. Sprawozdanie z wykorzystania środków zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu 
sołeckiego w 2015 r.

6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015 MGOKSiR w Zdzieszowicach - dział 
926 - Kultura Fizyczna, dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

7. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2015 MiGBP w 
Zdzieszowicach - dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

8. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych za 2015 r. na realizację gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii dla gminy Zdzieszowice - dział 851 - ochrona zdrowia.

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez Biuro 
Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach za 2015 r.

10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
11. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zdzieszowice na dzień 31.12.2015r.

Wykaz sprawozdań finansowych za rok 2015:
1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
2. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
3. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Protokoły Komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach dot. opinii o wykonaniu budżetu za 2015 rok.

2015 r.



Realizacja dochodów:

Plan
Realizacja

44 469 834,50 zł
45 847 154,13 zł

Realizacja przychodów:

Plan 6 039 440,00 zł
Realizacja 6 295 340,51 zł

Dochody za 2015 rok zostały wykonane w 103,1% w stosunku do planu. Przychody zostały wykonane 
w 104,24% zaplanowanych przychodów. Przeanalizowano zmiany w planach dochodów wynikające z 
Uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza. Stwierdzono, że skorygowany plan dochodów wynika z 
podjętych Uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza.

Szczegółowa analiza dochodów w poszczególnych działach, po zapoznaniu się z pisemnymi i ustnymi 
wyjaśnieniami nie budzi zastrzeżeń.

Realizacja wydatków:

Plan 50 254 242,50 zł
Wykonanie 45 834 031,62 zł

Wydatki zostały wykonane w 91,20% natomiast na zadania zlecone w 99,14%, a wykonanie dotacji na 
zadania zlecone również w 99,14%.

W wyniku szczegółowej analizy wydatków w poszczególnych działach, Komisja nie stwierdziła 
przekroczenia wartości wykonanych zadań w stosunku do wartości planowanych.

Realizacja zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Wykonanie 952 290,72 zł -  co stanowi 90,33%

Zadania generalnie w zakresie rzeczowym zostały wykonane, a oszczędności powstały w wyniku 
przeprowadzonych procedur przetargowych i stosowania zapytań ofertowych.

Komisja przeanalizowała również i nie wniosła żadnych uwag do sprawozdań finansowych 
obejmujących:

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
2. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
3. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Komisja zapoznała się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (Uchwała nr 
104/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku) w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
Zdzieszowice za 2015 rok.

Wydatki:
Plan 1 054 209,91 zł



Legalność i celowość zmian dokonywanych w budżecie

Zdaniem Komisji legalność i celowość zmian dokonanych w budżecie nie budzi zastrzeżeń. Zarządzenia 
Burmistrza zmieniające budżet zostały opracowane stosownie do podjętych Uchwał Rady Miejskiej i 
obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Wnioski końcowe.

1. W oparciu o analizę sprawozdania z wykonania budżetu oraz pozostałych dokumentów z tym 
związanych, Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Miasta i Gminy za 2015 rok.

2. Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym wnioskuje do Rady Miejskiej o udzielenie 
absolutorium dla Burmistrza Pani Sybili Zimerman za wykonanie budżetu za 2015 rok. 
Wniosek Komisja podjęła jednogłośnie.

Podpisy Członków Komisji: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wenio Stanisław

Kuska Jan

Maruszewski Marian


