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Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

U  2013 -06- 0 6

Protokół Nr 53/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

w dniu 5.06.2013 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Werner Mulorz.

1. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu.

II. Program posiedzenia:

1. Analiza sprawozdań z wykonania budżetu za 2012 r.

2. Sprawy bieżące.

III. Przebieg posiedzenia:

Komisja szczegółowo analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 

2012 rok oraz sporządziła opinię i wniosek stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

Spraw bieżących komisja nie omawiała.

IV. Podjęto następujące wnioski:

Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

V. Temat następnego posiedzenia:

Sporządzenie planu pracy i kontroli na II półrocze 2012 r.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

Materiały w posiadaniu Komisji.

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA

19 czerwiec, godzina -  15.15.



Na tym protokół zakończono i podpisano:

Mulorz Werner -  Przewodniczący Komisji

Członkowie Komisji: 

Adamski Piotr

Klama Jerzy

Labisz Brygida

Wenio Stanisław



WNIOSEK NR 1/2013

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic
z wykonania budżetu za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 a ust.3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 200lr. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Komisja 
Rewizyjna Rady Miejskiej w Zdzieszowicach postanawia co następuje:

§ i

Pozytywnie opiniuje wykonanie przez Burmistrza Zdzieszowic, budżetu 
Gminy za rok 2012.

§2

Wnosi do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Zdzieszowic z wykonania budżetu Gminy za rok 2012.

§3

Wniosek wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach o wykonaniu 
budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2012 rok stanowi załącznik do 
niniejszego wniosku.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach

Werner Mulorz



Z A Ł Ą C Z N I K

O P I N I A

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z wykonania budżetu
Gminy Zdzieszowice za 2012 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na posiedzeniach odbytych w 
dniach:

08.05.2013 r
22.05.2013 r,
05.06.2013 r,

rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice 
za 2012 r.

W dyskusji zabierali głos wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na 
posiedzeniach, a dodatkowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Pani Zdzisława 
Krukowska.

Opinię opracowano w oparciu o „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Zdzieszowice za 2012 r.” wraz z następującymi załącznikami:

1. Sprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone za 2012 r.
2. Sprawozdanie o wydatkach z wykonania zadań zleconych za 2012 r.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej za 2012 r.
4. Sprawozdania z wykorzystania środków zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu 

sołeckiego w 2012 r. i sprawozdania z wykorzystania środków przeznaczonych dla 
Samorządów Mieszkańców za 2012 r.

5. Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Zdzieszowice na koniec 2012 roku.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2012 r. obsługiwanych 

przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach wraz z 
wyjaśnieniami do zestawienia tabelarycznego.

7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Zdzieszowicach za rok 2012 r, wraz z analizą wykorzystania przyznanej przez Radę 
Miejską w Zdzieszowicach dotacji przedmiotowej w 2012 r.

8. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych za 2012 r. w dziale 851 rozdział 
85154 -  przeciwdziałanie alkoholizmowi.

9. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych za 2012 r. w dziale 851 rozdział 
85153 -  przeciwdziałanie narkomanii.

10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2012 Miejska i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach, wraz z objaśnieniami.

11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012 Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach, Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa 
Narodowego Rozdział 92109 -  Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby.

12. Zbiorczą informacją z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym za 2012 r.
13. Objaśnienia do wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2012 r.

oraz Protokołów Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach dot. opinii o wykonaniu budżetu za 2012 r.
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Realizacja dochodów:

Plan - 41 441 144,22 zł

Realizacja - 41 438 652,83 zł

Realizacja przychodów :

Plan - 1 996 492,00 zł

Realizacja - 3 016 620,35 zł

Dochody za 2012 rok zostały wykonane w 99,99 % w stosunku do planu. Przychody 
zostały wykonane w 151,10 % 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, zdaniem Komisji, nie budzi zastrzeżeń.

Realizacja wydatków:

Plan - 43 141 871,22 zł

Wykonanie - 39 863 957,20 zł

Wydatki zostały wykonane w 92,4 % natomiast wydatki na zadania zlecone w 99,75 %, a 
wykonanie dotacji na zadania zlecone również w 99,75 %.

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

Wydatki :
Plan - 1 610 000,00 zł.
Wykonanie - 1 128 498,83 zł, - co stanowi 70,10 %

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 uwag do sprawozdań finansowych 
obejmujących:

1. bilans z wykonania budżetu,
2. bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
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3. rachunek zysków i strat,
4. zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Komisja zapoznała się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (Uchwała 
nr 115/2013 z dnia 10.04.2013 r.), w sprawie wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 
2012 r.

Legalność i celowość zmian dokonywanych w budżecie

Zdaniem Komisji legalność i celowość zmian dokonywanych w budżecie nie budzi 
zastrzeżeń. Zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet zostały opracowywane 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 Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Miasta i 
Gminy za rok 2012.

2. Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym wnioskuje do Rady Miejskiej o udzielenie 
absolutorium dla Burmistrza Zdzieszowic Pana Dietera Przewdzing za wykonanie 
budżetu za 2012 rok.
Wniosek Komisja Rewizyjna podj ęła jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:

1. Adamski Piotr

2. Klama Jerzy

3. Labisz Brygida

lit u
Werner Mulorz

4. Wenio Stanisław


